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Ogłoszenie nr 632165-N-2017 z dnia 2017-12-13 r.

Gmina Sokółka: Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej. Przebudowa i
rewitalizacja północnej i południowej części Placu Kościuszki w Sokółce.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sokółka, krajowy numer identyfikacyjny 050659125, ul. Plac
Kościuszki 1 , 16-100 Sokółka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48 85 7110900, e-mail
sokolka@sokolka.pl, faks +48 85 7110911.
Adres strony internetowej (URL): www.sokolka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/przet_zam/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w forme pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej
branży drogowej. Przebudowa i rewitalizacja północnej i południowej części Placu Kościuszki w
Sokółce.
Numer referencyjny: GR 271.57.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na opracowaniu dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na realizację: 1) przebudowy i rewitalizacji północnej części Placu
Kościuszki w Sokółce, 2) przebudowy i rewitalizacji południowej części Placu Kościuszki w
Sokółce,

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
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Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-06-25

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
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III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Doświadczenie
zawodowe. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali
należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie: Dla Zadania 1: co najmniej 2 zamówienia polegające na opracowaniu dokumentacji
projektowej remontu, przebudowy, budowy dróg o wartości dokumentacji minimum 40 000,00 zł
brutto w tym co najmniej jedna usługa opracowania dokumentacji zakończona uzyskaniem
decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę. Dla Zadania 2: co najmniej 2 zamówienia polegające na
opracowaniu dokumentacji projektowej remontu, przebudowy, budowy dróg o wartości
dokumentacji minimum 40 000,00 zł brutto w tym co najmniej jedna usługa opracowania
dokumentacji zakończona uzyskaniem decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę. 2) Kadra
techniczna. Dla każdego z zadań: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
wykażą, że dysponują lub będą dysponować: osobami posiadającymi uprawnienia do
projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.
290 t. j.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji, na
podstawie odrębnych przepisów prawa z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym na
stanowisku projektanta w specjalności: a. w specjalności drogowej, b. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c. w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych,
kanalizacyjnych i wentylacyjnych,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
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III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
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(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
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1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. 2. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenie Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
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dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu; potwierdzających spełnienie warunku opisanego w Rozdziale 6 pkt. 3 ust. 1 SIWZ.
5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; potwierdzających
spełnienie warunku opisanego w Rozdziale 7 pkt. 3 ust. 2 SIWZ. 6. oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wymienione w
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Rozdziale 6 pkt. 3 ust. 2 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8. Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 9. Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. 10. Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 24

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: dla Zadania 1: 1 500,00 zł, dla Zadania 2: 1
500,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
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Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed505e99-0fd7-4499-853c-8fd80a325514

Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
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Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
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IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie zawodowe personelu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
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Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Prawo zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z
poniższych okoliczności powodujących: 1) Zmiana nie dotyczy treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy 2) Zmiany są korzystne dla zamawiającego, których konieczność
wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy 3) Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn od wykonawcy
niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, 4) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu
umowy ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych koniecznych, o ile nie jest
możliwe równoległe wykonywanie robót, 5) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze
względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 6) Wprowadzenia lub zmiana
podwykonawcy robót, 7) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od
towarów i usług (VAT) 8) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność
wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 9) Strona występująca o zmianę
postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, wniosek o
zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie, 10) Zmiana umowy może nastąpić
wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
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Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały
mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji przebudowy i rewitalizacji północnej części

Część
1 Nazwa:
nr:

Placu Kościuszki w Sokółc

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowokosztorysowej na realizację: przebudowy i rewitalizacji północnej części Placu Kościuszki w Sokółce,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena oferty

60,00

doświadczenie zawodowe personelu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Zadanie 2: : Opracowanie dokumentacji przebudowy i rewitalizacji południowej

Część
2 Nazwa:
nr:

części Placu Kościuszki w Sokółce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowokosztorysowej na realizację: przebudowy i rewitalizacji południowej części Placu Kościuszki w
Sokółce,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-25
5) Kryteria oceny ofert:

2017-12-13, 12:01

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed505e99-0fd7-4499-853c-8fd80a325514

Kryterium

Znaczenie

cena oferty

60,00

doświadczenie zawodowe personelu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA
PRZEBUDOWY I REWITALIZACJI PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI PLACU
KOŚCIUSZKI (RYNKU MIEJSKIEGO) W SOKÓŁCE

ZESPÓŁ AUTORSKI:
mgr inż. arch. Zenon Zabagło
arch. Paweł Migdalski
mgr inż. arch. Anna Biernacka
Białystok, 31 marca 2016 r.

KONCEPCJA PROGRAMOWO – PRZESTRZENNA
PRZEBUDOWY I REWITALIZACJI
PLACU KOŚCIUSZKI /RYNKU MIEJSKIEGO/ W SOKÓŁCE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I. Część opisowa
1.

Opis techniczny

II. Część graficzna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Koncepcja zagospodarowania terenu
Koncepcja kolorystyczno - graficzna
Wizualizacja 1.
Wizualizacja 2.
Wizualizacja 3.
Wizualizacja 4.
Pomnik Porucznika Władysława Borysewicza
Pomnik „300 lat osadników – Tatarów na Podlasiu”
Pomnik Niepodległości
Plac Antoniego Tyzenhauza
„Nowe Kramnice”
Lampa uliczna
Ławka parkowa
Kosz na śmieci
Stojak na rowery
Słupek separacyjny
Słup ogłoszeniowy
Kraty pod drzewa

1.

skala 1:500
skala 1:500

KONCEPCJA PROGRAMOWO – PRZESTRZENNA
PRZEBUDOWY I REWITALIZACJI
PLACU KOŚCIUSZKI /RYNKU MIEJSKIEGO/ W SOKÓŁCE

OPIS TECHNICZNY
KONCEPCJA PROGRAMOWO – PRZESTRZENNA
PRZEBUDOWY I REWITALIZACJI PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI
PLACU KOŚCIUSZKI /RYNKU MIEJSKIEGO/ W SOKÓŁCE
działki nr ew. geodez. gr. : 498/2, 589, 906/1, 921, 922, 923, 906/1, 940, 941/1 i 941/2, 942.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Inwestor :

GMINA SOKÓŁKA
ul. Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka

2. Jednostka proj. :

Atelier „ZETTA”
ul. Suraska 2/11
15-422 Białystok

3. Zespół autorski :

mgr inż. arch. Zenon Zabagło
mgr inż. arch. Anna Biernacka

4. Podstawa opracowania :
a/ Zlecenie Inwestora z dn. 11.12.2015 r. znak: GR. 2600.29.2015.GK.
b/ Oferta na wykonanie prac projektowych.
c/ Protokół ze spotkania w dn. 26.02.2013 r.
d/ Kwerenda historyczna do koncepcji rynku; dr Grzegorz Ryżewski - „Z dziejów rynku w Sokół ce” – Białystok 2013 r.
e/ Podkład geodezyjny do celów projektowych.
f/ Mapa ewidencyjna i wypis właścicieli gruntów.
g/ Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.
h/ Materiały archiwalne.
i/ Wstępna analiza istniejącego drzewostanu.
j/ Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem.
k/ Ustalenia ze spotkań roboczych.
l/ Projekt budowlany i wykonawczy renowacji budynku kina wraz z otoczeniem w Sokółce przy
ul. Plac Kościuszki 24 z dn. 01.06.2007 r., autor Z. Zabagło Atelier ZETTA.
m/ Projekt budowlany i wykonawczy fragmentu zagospodarowania terenu przy północnej części
Placu Kościuszki w Sokółce z dn. 30.12.2010 r., autor Z. Zabagło Atelier ZETTA.
n/ Projekt przebudowy ciągów układu komunikacyjnych i miejsc postojowych w obrębie Placu Ko ściuszki w Sokółce Zakład Budowy i Utrzymania Dróg R. Błahuszewski, marzec 2008 r.
o/ Projekt budowlany rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 19 /ul. Grodzieńska/ z ul. Piłsud skiego i pl. Kościuszki w Sokółce, Usługi Projektowe Kurczuk Marek Zamość, sierpień 2009
r.
2.
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II. BILANS TERENU
Zakres opracowania
Pow. posadzek utwardzonych
Pow. parkingów
Zieleń
III.

6.338,00 m2
4.959,50 m2
206,00 m2
779,00 m2

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO TERENU
Stan istniejący
Niniejsza koncepcja programowo-przestrzenna dotyczy rewitalizacji i przebudowy terenu Placu
Kościuszki /rynku miejskiego/ w Sokółce.
Sokółka posiada statut miejski, gminy i powiatu, miejscowość leży przy drodze: krajowej nr 19
(przecinającej zakres opracowania rynku do czasu budowy obwodnicy, czas ten jest jeszcze
niesprecyzowany) w Województwie Podlaskim.
Rynek zlokalizowany jest w centralnej części miasta Sokółka na działkach o numerach ewidencji
geodezyjnej działki: 498/2, 589, 906/1, 921, 922, 923, 906/1, 940, 941/1 i 941/2, 942.
Rynek Miejski posiada formę prostokątną. Pierzeje rynku wypełnia wolnostojąca i pierzejowa
zabudowa niska o I-III kondygnacjach nadziemnych o funkcji usługowej, handlowej i
mieszkaniowej.
Centralny plac Rynku okalają drogi dojazdowe dookoła pierzei rynku z systemem parkingów i
droga krajowa nr 19 z zatoką dla autobusów komunikacji miejskiej i dalekobieżnej, przecinająca
na połowę rynek miejski. Na przebudowę drogi krajowej opracowano dokumentację według
odrębnego opracowania wykonanego przez GDDKiA.
Na terenie wewnętrznym rynku w części południowej występuje jedyny obiekt kubaturowy
parafialnej cerkwi prawosławnej, który jest wpisana do rejestru zabytków. Jest to budynek
wielkoprzestrzenny, wolno-stojący, halowy na rzucie krzyża greckiego. Przed wejściem do cerkwi
zlokalizowana jest nowowybudowana wieża- dzwonnica.
Zagospodarowanie w zieleń występuje w znacznej części po północnej stronie rynku w postaci
zwartej grupy drzew wysokich.
Obecnie teren opracowania jest zagospodarowany i użytkowany, choć stan techniczny należy
określić jako niezadowalający.
Na całym odcinku ulicy Plac Kościuszki znajduje się dwukierunkowa jezdnia z obustronnymi
chodnikami. Chodniki wydzielone są miejscowo od jezdni trawnikiem z drzewami – częściowo do
wycinki.
Wszystkie starsze nawierzchnie występujące na chodnikach i ulicy podlegają rozbiórce, tak jak
trawniki.
Obiektami wpisanymi do Rejestru Zabytków są:
1) Zabytkowy układ przestrzenny miasta Sokółka w granicach określonych w decyzji z dn. 20 XII
1982r. znak KL.WKZ.-5340/2/82 NR. rejestru 514 Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków.
2) Cerkiew Prawosławna p.w. św. Aleksandra Newskiego znajdująca się na Rynku zbudowana w
latach 1850-1853, nr rejestru 676 z 09.12.1987r.
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Rys historyczny
Miasto Sokółka położone jest przy trakcie komunikacyjnym Warszawa – Grodno i dalej w
kierunkach na Wilno, Rygę, Sankt-Petersburg, Mińsk i Moskwę. Obecnie przez miasto przebiega
międzynarodowa trasa drogowa droga krajowa nr 19 i kolejowa.
Pierwsza informacja o Sokółce pochodzi z roku 1524, kiedy to Zygmunt I nadał dwór nad rzeką
Sucholdą królowej Bonie.
W 1565 roku Zygmunt August ufundował w Sokółce kościół katolicki, a parafia funkcjonowała od
roku 1592. W latach 1586-1589 Sokółka stała się wsią targową. Prawa miejskie otrzymała ona
28 lutego 1609 od Zygmunta III.
W drugiej połowie XVIII wieku podskarbi nadworny litewski Antoni Tyzenhauz sprowadził
rzemieślników i rozbudował miasto, próbując dokonać przestrzennej przebudowy miasta[7]. W
czasie jego administrowania dokonany został nowy podział ekonomii litewskich, w wyniku czego
Sokółka została siedzibą guberni. Tyzenhauz na obszarze ekonomii grodzieńskiej wybudował
szereg fabryk i manufaktur.
Zgodnie z przygotowaną kwerendą historyczną do koncepcji rynku przygotowaną przez dr
Grzegorza Ryżewskiego; „Z dziejów rynku w Sokółce” – Białystok 2013 r. ; dzisiejszy wygląd
rynku sokólskiego jest wynikiem długiego procesu historycznego, który kształtował układ
przestrzenny miasta od wieku XVI. Pierwszy plac targowy powstał już w końcu XVI wieku wraz z
fundacją parafii i budową kościoła, który mógł być zlokalizowany na południe od dzisiejszego
rynku. Przyjmuje się, że regularny układ prostokątnego rynku uzyskała Sokółka przywilejem na
miasteczko w 1609 roku, gdy prowadzone tu były prace miernicze i wytyczano place miejskie.
Już w końcu XVII wieku istniały dwa obszary miejskie nazywane Starą i Nową Sokółką.
Regularny prostokątny rynek w Sokółce prezentują najstarsze plany miasta pochodzące z drugiej
połowy XVIII wieku. Oblicze miasta i rynku uległo znacznym zmianom za czasów administracji
ekonomiami grodzieńskimi przez Antoniego Tyzenhauza w latach 1765-1780. To on zabudował
pierzeje rynku murowanymi domami i zapewne, nadał mu dzisiejszy regularny kształt
powiększając o część zlokalizowaną na północ od traktu Grodno - Białystok. Już po upadku
Tyzenhauza i po kolejnym pożarze 1782 roku rozmierzono na nowo Sokółkę, wytyczając nowe
place i kilka ulic, lecz w obrębie rynku zasadnicze zmiany nie zaszły. „Można zatem chyba
postawić tezę, że miejski wygląd charakteryzujący się regularnym, prostokątnym rynkiem,
obudowanym solidnymi kamienicami zawdzięcza Sokółka Antoniemu Tyzenhauzowi i pracy jego
głównego architekta Józefa de Sacco, który też w tym czasie zaprojektował założenie dworsko –
ogrodowe i pobudował nowe budynki administracyjne guberni sokólskiej (dzisiaj Osiedle
Zielone)”.
Ważnym wydarzeniem w historii rozwoju układu przestrzennego miasta był pożar z 1796 roku
kiedy spłonął kościół wraz z jurydyką plebańską na południe od placu rynkowego, a po którym
wyznaczono nową lokalizację zabudowań parafialnych, poza ówczesnym centrum miasta w
dzisiejszym miejscu.
W wieku XIX wygląd rynku uległ istotnym zmianom za sprawą nowych budowli zlokalizowanych
w jego centrum. W połowie tego stulecia w południowej części placu wystawiono murowany
budynek cerkwi prawosławnej otoczonej ogrodzeniem i zlokalizowaną na zachód od świątyni
bramą – dzwonnicą /która obecnie jest rekonstruowana/.
Przed I wojną światową lub tuż po niej wybudowano w rynku ciąg kramów, po północnej stronie
drogi Grodno-Białystok - w miejscu mniej więcej dzisiejszego przystanku. Z północnej części
rynku uczyniono skwer – park miejski, gdzie wzniesiono pomnik ku czci poległych za
niepodległość oraz zasadzono dąb wolności. Część południową rynku (na południe od drogi
Białystok –Grodno), urządzono jako targowisko, wybrukowano, ustawiono wagę automatyczną.
Taki układ przestrzenny rynku podzielonego na dwie części drogą Grodno-Białystok – część
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północną: skwer oraz południową: targowisko, który przetrwał do dzisiaj. Podział ten został
rozcięty przez niezwykle uciążliwą dzisiaj ulicę wiodącą przez środek dawnego rynku, łączącą
Białystok z przejściem granicznym w Kuźnicy Białostockiej.
IV.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zgodnie z tekstem i rysunkiem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Sokółki w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce nr XLII/325/09 z dn. 12.10.2009 r. teren inwestycji znajduje się
na obszarze historycznego rynku miejskiego.
Teren inwestycji rynku miejskiego obejmuje kwartały oznaczone na rysunku planu symbolami ;
1ZP – kwartał stanowiący wschodnią część Placu Kościuszki z miejscami postojowymi
ogólnodostępnymi.
2ZP – kwartał stanowiący południowo-zachodnią część Placu Kościuszki przy cerkwi z zielenią
urządzoną.
3ZP – kwartał stanowiący północno-zachodnią część Placu Kościuszki z zielenią urządzoną na
przedłużeniu ul. Kilińskiego.
1KDZ - trasa istniejącej drogi krajowej nr 19 obecnie klasy technicznej GP, po realizacji
obwodnicy 1KDS ustala się klasę techniczna Z dla odcinka oznaczonego symbolami 1KDZ.
2KDD - drogi klasy technicznej D dookoła rynku o szerokości pasa drogowego do 15 m.
Dla terenów oznaczonych 1ZP i 2ZP:
a) południowa i wschodnia część Placu Kościuszki - nawierzchnia utwardzona,
b) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych trwale związanych z gruntem;
lokalizacja obiektów małej architektury wysokiej jakości (siedziska, latarnie, obiekty informacyjne
itp.) wyłącznie na podstawie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu dla całego
placu. Dopuszcza się lokalizacje stoisk handlowych i obiektów budowlanych związanych z
imprezami okolicznościowymi oraz urządzeń infrastruktury technicznej związanych z
urządzeniem tych terenów.
c) możliwość lokalizacji obiektów podziemnych w części wschodniej bez zmiany poziomu podłogi
placu (szalet publiczny, gastronomia). Nawierzchnię należy wykonać w oparciu o wspólny projekt
dla części północnej i południowej Placu Kościuszki z przewagą utwardzonych nawierzchni z
materiałów szlachetnych (np. elementy z kamienia naturalnego typu kostka sokólska) z
rysunkiem modułowym podkreślającym jednorodność przestrzeni placu, zakaz stosowania
nawierzchni z betonu prasowanego.
d) oś kompozycyjna: Urząd Miejski – cerkiew wyznacza zasadę lokalizacji dwóch wybitnych
obiektów małej architektury – akcentów przestrzennych w formie rzeźb, fontann lub np. zegara
słonecznego, określających charakter każdej z dwóch przestrzeni, po wschodniej i zachodniej
stronie cerkwi i mających być ich kulminacją. Aranżacja tych przestrzeni winna zostać
uzupełniona o elementy małej architektury o wysokich walorach estetycznych takie, jak: latarnie,
siedziska, słupki, itp., jeśli potrzeba ich występowania zostanie przewidziana w koncepcji i
projekcie technicznym zagospodarowania placu. Muszą one spełniać warunek ażurowości tzn.
tak poszczególne obiekty jak ich grupy nie ograniczą ekspozycji cerkwi, jednorodności i
czytelności przestrzeni całego placu, a także widoczności z wnętrza placu obiektów w pierzejach.
e) zieleń niska skomponowana z małą architekturą może zostać zaaranżowana w otoczeniu
przyszłego akcentu przestrzennego po zachodniej stronie cerkwi. Jej powierzchnia nie może
przekraczać 30% powierzchni tej części placu. Dopuszcza się utrzymanie szpalerów zieleni
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wysokiej równolegle do pierzei zachodniej i południowej z warunkiem ograniczania rozmiarów
koron i utrzymania ażurowego charakteru zieleni.
Dla terenu oznaczonego 3ZP :
a) Plac Kościuszki - część północna. Dostępna dla ruchu pieszego, utwardzona podłoga placu z
warunkiem realizacji zagospodarowania terenu obszaru na podstawie szczegółowego projektu
zagospodarowania terenu dla całego Placu Kościuszki z obowiązkiem wprowadzenia wspólnego
dla obszarów 1ZP, 2ZP, 3ZP i 1KDZ rozwiązania nawierzchni pieszej z tym, że nawierzchnia
odcinka drogi 1KDZ (w granicach placu zg. z częścią graficzną) powinna wyróżniać się w
posadzce graficznie poprzez obniżenie poziomu z dostosowaniem do ruchu pojazdów do 3,5
tony. Do czasu realizacji obwodnicy
pozostawia się dotychczasową klasę techniczną dla tego odcinka drogi.
b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,
c) redukcja zieleni z początkowym utrzymaniem szpaleru lip wzdłuż terenu
d) przeprowadzenie utwardzonej nawierzchni ruchu pieszego z materiałów wysokiej jakości na
osi „b” cerkiew-kino z eliminacją kolidujących z nią drzew,
e) lokalizacja symbolicznego obiektu na tej osi, lokalizacja elementów małej architektury (ławki,
oświetlenie).
f) zakaz używania nawierzchni z betonu prasowanego (kostka „polbruk”),
g) możliwość skomponowania zieleni niskiej i średniej w układach ażurowych geometrycznych
podkreślających oś cerkiew – kino i cerkiew- Plac Kilińskiego ,
h) lokalizacja wiaty przystankowej w formie ażurowej, o ograniczonych gabarytach.
i) ograniczanie gabarytów drzew, aż do ich eliminacji, z możliwością wprowadzania zieleni niskiej
lub ewentualnie ażurowych, geometrycznych układów drzew o kontrolowanych koronach.
j) docelowo dominacja utwardzonej nawierzchni pieszej wysokiej jakości. Zakaz wprowadzania
wszelkich stałych i czasowych obiektów i urządzeń z wyjątkiem: siedzisk, latarni oświetlenia
ulicznego i koszy na śmieci.
k) bezwzględna ochrona pomnika przyrody – „Dębu Wolności” ze strefą powierzchni
nieutwardzonej umożliwiającej nawodnienie i napowietrzenie systemu korzeniowego,
l) otwarcie pola widoczności na osi Plac Kilińskiego – cerkiew przez usunięcie zieleni. Możliwość
skomponowania ażurowego szpaleru drzew z gatunków o walorach ozdobnych o koronach
podatnych na formowanie wzdłuż projektowanego parkingu bez możliwości urządzenia ciągłej
powierzchni trawiastej.
m) budowa posadzki ruchu pieszego z materiałów wysokiej jakości.
n) dopuszcza się etapowe pozostawienie kiosku z prasą z możliwością jego remontu lub
wymiany na nowszy obiekt, jednak bez możliwości budowy obiektu trwale związanego z
gruntem. Docelowo do likwidacji.
o) zakaz wprowadzania wszelkich stałych i czasowych obiektów i urządzeń z wyjątkiem: siedzisk,
latarni oświetlenia ulicznego, koszy na śmieci, jednego słupa ogłoszeniowego, ewentualnie
ozdobnych, nieużytkowych elementów małej architektury wysokiej jakości i urządzeń
infrastruktury technicznej związanych z urządzeniem tych terenów..
V. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZAŁOŻENIA
Głównym celem wykonania koncepcji jest w skali miasta przywrócenie reprezentacyjnego
charakteru rynku w Sokółce, natomiast w skali ogólnokrajowej celem jest wydobycie
pamiątkowych miejsc i uporządkowanie przestrzeni publicznej miasta centrum miasta.
IMPODERABILIA PROJEKTOWE :
Wprowadza się podział Placu na dwie części:
A. Północną - patriotyczną oraz przeznaczoną na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe
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B. Południową – z parkingiem i placem przed Cerkwią
W części A.:
Przeniesienie na pierwotne miejsce Pomnika Niepodległości wraz z uzupełnieniem
o
brakujące detale w postaci kul na podstawie oraz ogrodzenia.
Utworzenie formy plastycznej z tablicą kamienną ku czci porucznika Władysława Borysewicza.
Przeniesienie Kamienia upamiętniającego 300 lat osadnictwa tatarskiego z ustawieniem go na
schodach kamiennych i dodanie tła w postaci szklanej ściany o rysie łuku tatarskiego.
Rewitalizacja Dębu Wolności wraz z doprowadzeniem instalacji nawadniających.
Odtworzenie w nowoczesnej formie dawnych kramnic ( tablica informacyjna, przystanek
autobusowy, kiosk, punkt informacji turystycznej, punkt spotkań).
Zlokalizowanie interaktywnych form zabaw w postaci rzeźb koni sokólskich.
Latarnie ozdobne z możliwością rozwieszenia pomiędzy nimi, lampionów, ławki
i
śmietniczki z herbem Sokółki.
Fontanna na płaskiej posadzce – woda – kolor – dźwięk.
Nowy układ kolorystyczno - graficzny placu: kostka i płyty dużoformatowe granitowe, sjenitowe,
czerwona kostka kamienna.
Uporządkowanie zieleni – nowe formy drzew w postaci korony kulistej o wysokości 3-4m.
W części B.:
Uporządkowanie parkingu wielostanowiskowego, wpisanie go w układ kolorystyczno – graficzny
posadzki placu.
Nowy układ kolorystyczno - graficzny placu: kostka i płyty dużoformatowe granitowe, sjenitowe,
czerwona kostka kamienna.
Uporządkowanie zieleni – nowe formy drzew w postaci korony kulistej o wysokości 3-4m.
Zmiana układu zatok postoju TAXI – zwiększenie ilości miejsc.
Plac przed Cerkwią – stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni przed wejściem.
Przebudowa układu komunikacji pieszej i miejsc parkingowych wzdłuż ulicy 1-go Maja.
Latarnie ozdobne, ławki i śmietniczki z herbem Sokółki.
W miejscu lokalizacji dawnej wagi miejskiej stworzenie krystalicznej formy plastycznej wagi z
szalami pozwalającej na działalność interaktywną.
Przed Urzędem Skarbowym :
W miejscu usuniętego Pomnika Niepodległości przed Urzędem Skarbowym, wykreowanie formy
plastycznej upamiętniającej twórcę układu Sokółki – Antoniego Tyzenhauza. Postać nadwornego
podskarbiego litewskiego pomiędzy bryłami budulca obiektów – ściany z betonu, cegły z
kamienia.
W ramach opracowanej koncepcji proponuje się wykreowanie głównego placu miejskiego jako
miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców, reprezentacyjnej przestrzeni miasta dla oficjalnych
obchodów przy ratuszu miejskim, dla imprez rozrywkowych, wprowadzenie funkcji na otwartym
powietrzu, miejsce władzy lokalnej i wydarzeń kulturalnych oraz religijnych; Urząd Miejski,
cerkiew oraz centrum wysiadkowego dla komunikacji autobusowej.
Analiza połączeń funkcji przestrzeni w odniesieniu do otaczającego zagospodarowania.
Zachowanie historycznych traktów i przebudowa ruchu komunikacji kołowej i pieszej, realizacja
miejsc postojowych z systemem komunikacyjnym drogowym oraz ciągów pieszych, spacerowych
zintegrowanych z systemem miejskim.
Przebudowa posadzki z zastosowaniem materiałów szlachetnych i naturalnych.
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Wprowadzenie elementów małej architektury ; ławki, pojemniki na śmieci, system informacji
miejskiej.
Wskazuje się także ujęcie sugestii co do trzeciego wymiaru rynku poprzez rewaloryzację pierzei.
Rozwiązanie układu przestrzennego rynku z szatą roślinną – analiza, trzebież, gospodarka
istniejącym drzewostanem.
Uwzględnienie przestrzeni do jarmarków okazjonalnych jako nawiązanie do tradycyjnej funkcji
rynku.
Zostanie zaproponowany system oświetlenia przestrzeni miejskiej wraz z doborem latarni i
słupów ulicznych oświetleniowych oraz sposobu iluminacji. Na całym zakresie opracowania
wymienia się istniejące oświetlenie terenu, na nowe estetyczne latarnie i słupki oświetleniowe o
charakterze historycznym.
Aby podkreślić rangę ważnych obiektów wprowadzono naświetlacze przystosowana do
wbudowania w podłoże. Tworzące delikatne oświetlenie o lekkiej barwie podkreślającą walory oraz
wartość artystyczną oświetlanego obiektu. Aby uniknąć efektu „ parku rozrywki” tylko niektóre
obiekty zostały podświetlone. Kierując się funkcją jaką pełnią w przestrzeni miejskiej, podkreślone
zostały pomniki oraz Dąb Wolności.
Zakres opracowania:
Układ komunikacyjny rynku :
Działka 498/2 – południowa część rynku przy Straży pożarnej; przedłużenie ulicy 1 Maja.
Przebudowa nawierzchni chodnika przy pierzei zabudowy na płyty i kostki kamienne z granitu,
zmiana nawierzchni ulicy na kostkę granitową, budowa miejsc parkingowych od strony placu
miejskiego.
Działka 589 – północno-wschodnia część rynku przy Muzeum Miejskim; przedłużenie ul. Marsz.
J. Piłsudskiego. Przebudowa nawierzchni ulicy na kostkę granitową, chodniki pozostają bez
zmian po ostatniej przebudowie na nawierzchnię z kostki kamiennej sokólskiej.
Działka 906/1 – północno-zachodnia część rynku; przedłużenie ul. Kilińskiego. Przebudowa
nawierzchni chodnika przy pierzei zabudowy na płyty i kostki kamienne z granitu, zmiana
nawierzchni ulicy na kostkę granitową, budowa miejsc parkingowych od strony placu miejskiego.
Działka 921 – północna część rynku przy Kinie Sokół. W poprzednich latach została wykonana
przebudowa nawierzchni chodników, ulicy i miejsc postojowych przy pierzei zabudowy na płyty i
kostki kamienne z granitu i kostki sokólskiej. W układzie kolorystyczno-graficznym rynku
projektuje się nawiązanie do przyjętych tutaj rozwiązań.
Działka 943 – południowo-wschodnia część rynku naprzeciwko Urzędu Miasta. Przebudowa
nawierzchni ulicy na kostkę granitową, chodnik pozostaje bez zmian po ostatniej przebudowie na
nawierzchnię z kostki kamiennej sokólskiej.
Działka 940 – południowo-zachodnia część rynku naprzeciwko wejścia do cerkwi; przedłużenie
ulicy Barlickiego. Przebudowa nawierzchni chodnika przy pierzei zabudowy na płyty i kostki
kamienne z granitu, zmiana nawierzchni ulicy na kostkę granitową, budowa zatoki dla taxówek
od wejścia do cerkwi.
Działka 923 – centralna część rynku; przedłużenie ulic Białostockiej i Grodzieńskiej – droga
krajowa nr 19. Przebudowa drogi krajowej nr 19 /ul. Grodzieńska/ z ul. Piłsudskiego i pl.
Kościuszki w Sokółce – według odrębnego opracowania autor: Usługi Projektowe Kurczuk Marek
Zamość, sierpień 2009 r.
Wskazuje się w planowanych pracach użycie na chodniki materiałów posadzki tak jak
zaproponowano w niniejszej koncepcji.
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Układ placu miejskiego :
Działka 922 – północna część rynku na północ od drogi krajowej nr 19. Przebudowa nawierzchni
placu miejskiego na płyty i kostki kamienne z granitu i kostki sokólskiej, pomniki, gospodarka
istniejącym drzewostanem, budowa małej architektury oraz form wodnych.
Działka 941/1 – południowa część rynku naprzeciw Urzędu Miasta i dookoła cerkwi. Przebudowa
nawierzchni placu miejskiego na płyty i kostki kamienne z granitu i kostki sokólskiej, parking
terenowy z kostki granitowej, gospodarka istniejącym drzewostanem, budowa małej architektury.
Działki 942 i 941/2 – południowa centralna część rynku - teren cerkwi. Według odrębnego
opracowania Parafii Prawosławnej w Sokółce.
Zmiany w zagospodarowaniu
Przyjęte rozwiązania projektowe :
 Analiza przyjętych rozwiązań
 Koncepcja zagospodarowania terenu
 Przebudowa układu komunikacyjnego
 Mała architektura
 Wprowadzenie form wodnych
 Wyeksponowanie i przeniesienie pomnika
 Koncepcja gospodarki szatą roślinną
 Oświetlenie terenu
VI.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
W ramach prac rozbiórkowych planuje się następujący zakres wstępny :
 Rozbiórka istniejącej nawierzchni z asfaltu i betonu. Usunięcie chodników wraz z
krawężnikami.
 Rozebranie murków terenowych i schodów terenowych.
 Demontaż i przeniesienie pomnika
 Gospodarka istniejącym drzewostanem, usunięcie miejscowo trawników, drzew i
przesadzenie istniejącego drzewostanu.
 Demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego.
 Przebudowa
istniejącego
uzbrojenia
terenu
kolidującego
z
planowanym
zagospodarowaniem.

VII. ROBOTY ARCHEOLOGICZNE
W ramach prac archeologicznych należy zbadać teren rynku. Powyższe badania mogą dać
szersze światło na źródła historyczne zagospodarowania rynku. Wyniki archeologiczne powinny
skorygować przyjęte rozwiązania projektowe w przypadku niespodzianych i ważkich odkryć.
Ewentualne wykopaliska należy zabezpieczyć i przekazać do zasobów muzealnych; eksponować
i udostępniać jako pamiątki historii.
VIII. KONCEPCJA PROJEKTOWA
1. FORMY ARCHITEKTONICZNE
a. Wiata autobusowa
b. Kiosk prasowy
c. Punkt informacji miejskiej,
d. Punkt spotkań
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Jako bryły nowoczesne w miejscu dawnych Kramnic. Kramnice tworzy się dla upamiętnienia ich
wcześniejszego usytuowania w tym miejscu – zgodnie z kwerendą historyczną dr Grzegorza
Ryżewskiego- „Z dziejów rynku w Sokółce” – Białystok 2013 r.
Konstrukcja obiektu - ażurowa, wykonana ze stali nierdzewnej. Konstrukcja zadaszenia – wręgi z
otworami pokryte i licowane szkłem giętym. Obiekty kubaturowe ze szkła bezpiecznego,
antywłamaniowego PA4.
2. FORMY PLASTYCZNE
a. Pomnik Niepodległości
Przenosi się filar z pomnikiem Niepodległości na swe pierwotne miejsce.
b. Pomnik osadnictwa tatarskiego i tablica pamiątkowa kpt. Borysewicza
Proponuje się zlokalizowanie 2 symetrycznych pomników na osi widokowej od Kina Sokół do
cerkwi. Jako jedną z form sugeruje się układ z tablicą z postacią kpt. Borysewicza. Druga to
istniejący kamień pamiątkowy ku czci „300 lat osadnictwa Tatarów na Podlasiu” przeznaczony
jest do przebudowy poprzez nadaniu nowej podstawy i interesującej formy plastycznego.
.
c. Waga miejska
Celem zachowania terenu dawnej wagi miejskiej jest urozmaicenie przestrzeni publicznej.
Zaproponowana forma nie pełni funkcji odtwórczej, lecz jest miejsce rekreacji przeznaczonej
głównie dla dzieci. Jest to alternatywne rozwiązanie placu zabaw. Nowoczesna i lekka forma
idealnie komponuje się z całym otoczeniem.
Nie przewidziane jest oznaczenie lokalizacji w poziomie nawierzchni. Konstrukcja urządzenia
wagi miejskiej zostanie zaprojektowana w ramach oddzielnego opracowania graficznoplastycznego.
3. PROJEKTOWANA MAŁA ARCHITEKTURA
Teren inwestycji zagospodarowuje się w elementy małej architektury w postaci, ławek, koszy na
śmieci, stojaków na rowery, słupków oddzielających.
ŁAWKA POJEDYNCZA MOCOWANA NA STAŁE
Ławka produkowana np. przez firmę Puczyński typu 18-04-83.Z jednostronnym siedziskiem,
jednostronnym oparciem. Materiały: siedzisko i oparcie - drewno egzotyczne IROKO olejowane z
barwnikiem lub bez; podstawa – stal ocynkowana i lakierowana proszkowo w odcieniu RAL 7012.
Montaż: przez przykręcenie do podłoża.
KOSZ NA ŚMIECI
Projektuje się kosz na śmieci np. firmy Puczyński typ 18-07-46. Materiały: daszek, korpus- stal
kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo w odcieniu RAL 7012; pojemnik z popielniczkądrewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez. Montaż: przez przykręcenie do
podłoża.
STOJAK NA ROWERY
Parking na rowery potrójny np.Firmy Komserwis – świat małej architektury – typ Agora 008248.
Wymiary stojaka na rowery: szerokość 37cm, długość – 148cm, wysokość – 80cm, ilość miejsc –
3.Parking wykonany jest z elementów żeliwnych lakierowanych w kolorze grafitowym. Sposób
montażu poprzez wbetonowanie przedłużonej rury kotwiącej.Stopa fundamentowa z betonu B-20
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z dodatkiem uszczelniającym i mrozoodpornymi wylewane na podlewce z betonu B 10 grubości
10cm i na warstwie piasku ubijanego na mokro.
SŁUPKI SEPARACYJNE
Produkowane np. przez firmę Komserwis – świat maej architektury – typ Agora 005249. Wymiary
słupka: średnica – 9cm, wysokość – 90 cm. Słypki z łańcuchem pomiędzy sobą o długości
180cm.
Słupek wykonany jest z elementów stalowych ocynkowanych ogniowo i żeliwnych lakierowanych
w kolorze grafitowym.
Sposób montażu poprzez wbetonowanie przedłużonej rury kotwiącej.
Stopa fundamentowa z B-20 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi wylewane na
podlewce z betonu B 10 grubości 10cm i na warstwie piasku ubijanego na mokro.
SŁUP OGŁOSZENIOWY
Słup ogłoszeniowy np. firmy Komserwis typ Agora 009505. Wymiary: wysokość – 317cm,
średnica – 135cm, powierzchnia ekspozycyjna – 370x200 cm, waga: 70kg. Montaż przez
obciążeniem słupa balastem o wadze ok. 400 kg. Materiał – laminat, kolorystyka – RAL 7012
KRATY NA DRZEWA
Kwadratowa krata osłaniająca drzewo np. firmy Komserwis typ Platan 014103, wykonana z
trwałego żeliwa odpowiednio zabezpieczonego przed działaniem czynników atmosferycznych.
Krata jest montowana na podsypce z kruszywa. Wymiary: wysokość 4cm, szerokość 190cm,
długość – 190cm, średnica otworu – 70cm. Waga około 242kg. Komplet składa się cz 4
elementów. Kolorystyka – szary RAL 7021.
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych do podanych powyżej, posiadających
zbliżone parametry.
4. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
W miejsce istniejącej nawierzchni asfaltowej i betonowej o złym stanie technicznym, wprowadza
się nową kostkę granitową i płyty kamienne na komunikację pieszą i kołową z zastosowaniem
nowych warstw podkładowych stabilizujących.
Na całej powierzchni terenu planuje się równocześnie roboty drogowe związane z
ukształtowaniem terenu, tak by dostosować do okalających poziomów.
Na całej powierzchni terenu planuje się równocześnie roboty drogowe związane z
ukształtowaniem terenu, tak by dostosować do okalających poziomów.
Na drodze krajowej nr 19 w miejscu przechodzenia przez rynek jezdni wskazuje się wymianę
nawierzchni na kostkę granitową typu Strzegom układaną w łuskę.
Niezbędne krawężniki przy parkingach oraz głównych ulicach, wysokość 12cm.
Układ kolorystyczno-graficzny posadzki z kostki kamiennej i płyt kamiennych płomieniowanych szary oraz sjenitowej i bazaltowej układanej w różnorodne formy.
Kostka o wymiarach 4/6 i 8/10, płyty o wymiarach 50 x 50 cm i grubości 8 cm jako mozaika
kolorów takich jak naturalne kamienie na podstawie planszy graficznej.
5. KONCEPCJA SZATY ROŚLINNEJ
Istniejące drzewa przewidywane są do trzebieży, wycinki i przesadzenia ze względu na ich
obecnie nieuporządkowane usytuowanie i kolizję z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
Gospodarka istniejącym drzewostanem, usunięcie miejscowo trawników, drzew i przesadzenie
istniejącego drzewostanu.
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Ze względu na bliskość ciągów kołowych i drogi wojewódzkiej oraz dużej ilości parkingów
pozostawione drzewa stanowić będą zieleń izolacyjną i schronienie w cieniu przed letnim
upałem.
Jako drzewa należy pozostawić formy niskie o foremnej koronie n.p. lipa drobnolistna.
Na placu sugeruje się wprowadzenie zieleni niskiej w miejscu trawników.
W północno-zachodnim narożniku rynku bezwzględnie zachowuje się pomnik przyrody – „Dąb
Wolności” ze strefą powierzchni nieutwardzonej. W projekcie przewiduje się zastosowanie
podziemnych instalacji nawadniających Dąb Wolności. Jest to technologia nawadniania przy
zastosowaniu automatycznego systemu, który realizowany jest za pomocą linii kroplujących.
Elektroniczny sterownik zaprogramowany jest tak, aby woda dostarczana była wczesnym
rankiem lub w nocy. Wszystkie części systemu są w pełni schowane pod powierzchnią ziemi.
Wszelkie elementy są niewidoczne, dzięki temu nie kolidują z terenem.
6. KONCEPCJA FORM WODNYCH
Na przedłużeniu osi widokowej od Kina Sokół w kierunku cerkwi wprowadza się fontannę typu
Woda-Światło-Dźwięk jako formy wodne z dyszami w posadzce typu „mokra posadzka”.
Fontanna będzie pracować z indywidualnie opracowanym sterowaniem kierującym pracą dysz
wodnych.
Nadający dodatkowy aspekt estetyczny placu miejskiego. Pełni rolę rekreacyjną, współgra z
znajdującymi się punktami gastronomicznymi, tworzącymi atrakcyjną przestrzeń publiczną. Jest
idealnym miejscem spotkań i integracji międzyludzkiej. Przestrzeń, w której możemy uciec od
codziennego zgiełku i pędu życia.
7. KONCEPCJA OŚWIETLENIA TERENU
Na całym zakresie opracowania wymienia się istniejące oświetlenie terenu, na nowe estetyczne
latarnie o charakterze nawiązującym do otoczenia nawiązującego do wcześniejszej koncepcji
przy Kinie „sokół”.
Aby podkreślić rangę ważnych obiektów wprowadzono naświetlacze przystosowana do
wbudowania w podłoże. Tworzące delikatne oświetlenie o lekkiej barwie podkreślającą walory
oraz wartość artystyczną oświetlanego obiektu. Aby uniknąć efektu „ parku rozrywki” tylko
niektóre obiekty zostały podświetlone. Kierując się funkcją jaką pełnią w przestrzeni miejskiej,
podkreślone zostały dwa pomniki oraz Dąb Wolności.
Budowa instalacji elektrycznej nn
Do zasilania w energię elektryczną przewiduję się złącze kablowo-pomiarowe z układem
pomiarowym.
Ze złącza kablowo-pomiarowego zasilić w energię elektryczną szafkę
oświetleniową. Z szafki oświetleniowej zasilić w energię elektryczną projektowane oświetlenie
oraz Kramnice.
Do zasilania w/w obiektów zaprojektowano doziemną instalację elektryczną nn. Instalacje
wykonać kablami typu YKY. Trasę kabli pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Przed
przystąpieniem do robót kablowych należy dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy linii
kablowej. Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć.
Kabel należy ułożyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wykopie, na głębokości 0,7m +
0,1m podsypki z piasku (rów głębokości 0,8m). Na ułożone kable nasypać 0,1m warstwę piasku,
0,25m warstwę gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu), a następnie przykryć taśmą w kolorze
niebieskim i uzupełnić gruntem rodzimym. W gruntach nie piaszczystych kabel należy układać
linią falistą z zapasem 3-4% na kompensację przesunięć gruntu. W trakcie zasypywania rowu
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kablowego należy zagęszczać warstwy gruntu co ok. 0,2m. Skrzyżowania z istniejącym
uzbrojeniem podziemnym wykonać w rurach karbowanych z dwuwarstwowego polietylenu PEH
o średnicy zewnętrznej 75mm. Kable biegnące w jednym rowie kablowym układać w miejscach
skrzyżowań z innymi mediami w dwóch osobnych rurach. Również w miejscach, gdzie na etapie
wykonywania robót budowlanych, elektrycznych „odkryje się” jakiekolwiek sieci podziemne
należy stosować rury ochronne. Końce rur ochronnych uszczelnić.
Istniejące nawierzchnie na trasie układanego kabla należy rozebrać, a następnie doprowadzić do
stanu pierwotnego. Kabel
nn przy podłączaniu zabezpieczyć przed wilgocią poprzez
zastosowanie palczatek termokurczliwych. Kabel oznakować w czytelny i trwały sposób w
charakterystycznych miejscach (przed i za przepustami, w rozdzielni itp.) oraz na całej długości
kabla układanego w ziemi.
Budowa słupów oświetleniowych, opraw doziemnych
Projektowane oświetlenie wykonać na słupach stalowych z zewnętrzną warstwą z tworzywa
sztucznego SP-4W z wysięgnikiem podwójnym np. WT-14/2 prod. Rosa, ustawianych na
fundamentach prefabrykowanych. Na projektowanych słupach na wysięgnikach należy
zamontować oprawy w II klasie ochronności z kloszami np. Kula biała Ф450 prod Rosa.
Posadowienie słupów przedstawione jest na projekcie zagospodarowania terenu . W słupach
przewidziano montaż złącz słupowych. W złączach słupowych przewidziano zastosowanie
wkładek topikowych 6A. Od tabliczek bezpiecznikowych do opraw oświetleniowych prowadzić
przewód typu YDYżo 3x2,5mm2.
Do iluminacji pomnika "300 LAT OSADNIKÓW - TATARÓW NA PODLASIU" wykorzystać
projektowane słupy oświetleniowe. Na słupach oświetleniowych zamocować oprawy
reflektorkowe skierowane na pomnik. Do podświetlenia Dębu ”Wolności”, pomnika
Niepodległości, pomnika PORUCZNIKA WŁADYSŁAWA BORYSEWICZA zastosować oprawy
doziemne. Oprawy oświetleniowe doziemne należy montować w otworach montażowych
dostosowanych do średnicy i kształtu oprawy. Głębokość otworu montażowego powinna być
większa niż wysokość oprawy. Otwór montażowy opraw montowanych w ziemi przed
umieszczeniem oprawy wypełnić materiałem przepuszczającym wodę np. grubym żwirem.
Umieścić w otworze oprawę i przestrzeń wokół oprawy zasypać rodzimym gruntem. Podczas
montażu opraw przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji producenta opraw
oświetleniowych. W ziemi gdzie kabel sie rozgałęzia stosować puszkę rozgałęźne IP 68 oraz
przy każdej oprawie doziemnej łącząc kabel zasilający o większym przekroju z kablem
zasilającym oprawę o przekroju 2,5mm2.
Uziemienia i ochrona odgromowa, ochrona przeciwporażeniowa
Jako ochronę dodatkową zaprojektowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie
sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny być wyposażone w szyny
ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N należy odizolować od
konstrukcji. Przewody PE połączyć ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami
wsporczymi złącza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw. Przewód PE
ma mieć izolację w kolorze żółto-zielonym natomiast N w niebieskim. Wykonać uziemienie
projektowanych słupów oświetleniowych, szafki oświetleniowej. Uziom pogrążać do uzyskania
Ru<10Ω. Uziemienie wykonać jako uziemienie powierzchniowo-głębinowe z zastosowaniem
bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm i prętów miedziowanych typu GALMAR. Bezpośrednio po
oddaniu urządzeń do eksploatacji /załączeniu napięcia/ należy dokonać pomiarów ochronnych,
sporządzając odpowiedni protokół.
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Szafka oświetleniowa SO
Zaprojektowano szafkę oświetleniową SO. Szafka oświetleniowa służyć będzie do
zabezpieczenia oraz sterowania oświetleniem zewnętrznym jak również do zasilania w energię
elektryczną projektowanych Kramnic. Przewiduję się możliwość sterowania projektowanym
oświetleniem w sposób ręczny i automatyczny. Szafkę oświetleniową wykonać jako wolnostojącą
w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych (estrodur) w II klasie ochronności o stopniu ochrony
nie mniejszej niż IP44 na fundamencie prefabrykowanym termoutwardzalnym. W celu
posadowienia szafki oświetleniowej z fundamentem należy wykonać wykop w gruncie na
głębokość 0,65-0,7. Dno wykopu należy wyrównać i utwardzić warstwą suchego betonu lub
żwiru. Po ustawieniu i wypoziomowaniu obudowy należy zasypać podstawę fundamentu warstwą
suchego betonu oraz obsypać boki i tył złącza rodzimym gruntem. Po zasypaniu fundamentu na
zewnątrz należy zasypać wnętrze fundamentu gruntem rodzimym do wysokości 0,2 m poniżej
poziomu gruntu. Pozostałą część zasypać piaskiem nie przekraczając poziomu zasypania
zewnętrznego.
Uwagi końcowe
Wszelkie prace w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych wykonywać w
stanie beznapięciowym, po ich obustronnym uziemieniu i po dopuszczeniu przez pracowników
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.
Prace ujęte w niniejszym projekcie nie stwarzają szczególnego zagrożenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak należy przy ich wykonywaniu postępować zgodnie z
zasadami i przepisami wyszczególnionymi poniżej.
Całość wykonać zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, PN-76/E-05125, N SEP-E-003,
N SEP-E-004 i PBUE z zachowaniem przepisów BHP oraz z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom V – Instalacje elektryczne.
Osprzęt zastosowany w projekcje dobrano przykładowo. Dopuszcza się zastosowanie osprzętu
innych producentów pod warunkiem spełniania przezeń wymagań technicznych jak osprzęt
przykładowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora i Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków oraz Projektanta,
Przed rozpoczęciem wyznaczonych zadań Wykonawca poinformuje Właścicieli działek
(budynków) o rozpoczynaniu prac i ustali ewentualne terminy budowy.
Opis stanowi integralną część projektu.
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych do podanych powyżej, posiadających
zbliżone parametry.
8. KONCEPCJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z istniejących instalacji na działce miejskiej w
ramach aktualnych poborów i mocy zamówionych.
Ewentualne kolizje planowanego zagospodarowania terenu z istniejącym uzbrojeniem należy
przebudować.
W zakresie infrastruktury elektrycznej planuje się instalację oświetlenia terenu wraz z latarniami i
oprawami oświetleniowymi.
Należy rozwiązać sposób odwodnienia powierzchni utwardzonej placu poprzez miejski system
kanalizacji deszczowej.

14.

KONCEPCJA PROGRAMOWO – PRZESTRZENNA
PRZEBUDOWY I REWITALIZACJI
PLACU KOŚCIUSZKI /RYNKU MIEJSKIEGO/ W SOKÓŁCE

UWAGI KOŃCOWE


Wszystkie zastosowane materiały powinny być wprowadzone do obrotu wyrobów
budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny zgodności
wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrób został
umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem budowlanym.
 Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych do podanych powyżej, posiadających
zbliżone parametry.
 Powyższe opracowanie nie stanowi bezpośredniej podstawy do wykonania robót
budowlanych. W celu przystąpienia do realizacji założenia należy opracować dokumentację
projektową budowlaną i wykonawczą.
 Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.
 Inne opisy robót zgodnie z rysunkami.
 Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez
zgody autora projektu – ZABRONIONE.
 Dokumentacja graficzna została opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD 2011. Licencja dla: Zenon Zabagło, Atelier ZETTA. Numer seryjny
700-50387976.

Sokółka - Białystok, 31 marca 2016 r.

Opracował :
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