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oPts PRZEDMroru zAMOwTENtA

l.

Zakres zam6wienia

Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie analizy porealizacyjnej oddzialywania na 5rodowisko
dla inwestycji pn.: ,,Budowa Trasy Niepodleglosci w Bia+ymstoku" zgodnie z decydE Srodowiskowq
nr woos-|1.4210.11.2015.A5 z dnia 26.02.2076 r., zmienionq decyzjq GDoS: Doosoa.4210.4.2016.
mko.39 z dnia 18.06.2018. r. zmienionq decyzjq GDoS: Doos-wDs/2oo.420.108.201.8.mko.4 z dnia
15.11.2018 r., w nastepujEcym zakresie:
1. ZADANIE 1: Wykonania badari poziomu halasu komunikacyjnego oraz badai drgaf
mechanicznych, kt6re wystqpia podczas funkcjonowania przedsiqwziqcia, w tym skutecznosci
zaproponowanych (rodk6w minimalizujqcych akustyczne oddzialywanie przedsiewziqcia. Termin
wykonania badaf - paidziernik/listopad 2020 r. Termin przekazania niniejszego opracowania 26 listopad 2020 r.
2. ZADANIE 2: Wykonania oceny wprowadzania do odbiornik6w Sciek6w w postaci w6d opadowych
i roztopowych pod wzglgdem zawarto(ci zawiesiny o96lnej oraz substancji ropopochodnych, w
tym oceny skutecznoici zaproponowanych Srodk6w minimalizujqcych oddzialywanie
przedsiewziecia

w zwiqzku z wprowadzaniem 6ciek6w do 6rodowiska. Termin wykonania badari
2021 r. Termin przekazania w/w opracowania - 23 kwiecief 2021 r.
Termin przekazania kompletnej analizy porealizacyjnej - 30 kwiecieA 2021 r.

ll, Wytyczne

W

dotyczace wykonania analizy porealizacyjnej
i drgaf mechanicznych

-

marzec/kwiecie6

w zakresie pomiaru poziomu

halasu

ramach przedmiotu zam6wienia nale2y wykonai calodobowe pomiary poziomu halasu
komunikacyjnego oraz drga6 mechanicznych, wraz z pomiarami towarzyszqcymi, opracowaniem

i analizq wynik6w.
1. Soos6b oomiaru ooziomu haiasu

z rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
16 czerwca 2011 r.w sprawie wymagaf w zakresie prowadzenia pomiar6w poziom6w
substancji lub energii w Srodowisku przez zarzqdzaj4cego drogq, liniq kolejowq, liniq
tramwajowa, lotniskiem lub portem lDz. U. z2117 r. Nr 140, poz.824 ze zm.\
b) Wyniki pomiar6w nale2y odnie(i do rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r.w sprawie dopuszczalnych poziom6w halasu w irodowisku (Dz. U.
z 201,4 r. poz. 712 ).1.\
n nta
miar6w halasu:
Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca wykonal calodobowe pomiary halasu
komunikacy.jnego wykonane w 42 punktach pomiarowych (Tabela nr 1).
a) Pomiary nale2y wykonai zgodnie

')

unkt6w

Tabela nr 1. Lokalizac

Numer punktu
pomiarowego
Ekran 1(Etap lll)

7

2

St. Duboisa 20
St. Duboisa 22

7

st. Duboisa 23
st. Duboisa 27
ul. Wiadukt 5A
Ul. zambrowska 4b
Ul. zambrowska 2/7

8

Ul. Koryci6ska 1

3

4
Ekran 2 (Etap lll)

5

Ekran 3 (Etap lll)

6

Ekran 1(Etap ll)

ul.
ul.
ul.
ul-

miaru hatasu
Adres punktu pomiaru zgodnie z zapisami decyzii Srodowiskowej
- wzdlui wybudowanych ekran6w

r

Cr

13

Ul. Korycihska 2
Ul. Koryciiska 3
Ul. Koryciriska 5
Ul. Klonowa 6
Ul. Klonowa 7a

74

S.

9
10
L1,

Ekran 2 (Etap ll)
P4 z decyzji

ir

t2

Mikolajczyka 3

Adres punktu pomiaru zgodnie ze zgloszeniami mieszka6c6w

Lp

15

Ul- Klonowa 13

1,6

17

Ul. Zimowa lrejon dzialki nr 11160/3 i dzialki
Ul. Letnia 6

18

Ul- Szarych Szereg6w 9

19

Ul. Szarych Szereg6w 9a

20

Ul. szarych szereg6w 9b

2L

Ul. szarych szereg6w L3

1)

Ul. Szarych Szereg6w 22

23

Ul. 5w. A. Boboli 20

24

Ul. Sw. A. Boboli 22a

25

Ul. 5w. A. Boboli 24

26

Ul. 5w. A. Boboli 16a

27

Ul. Storczykowa 4

2a

Ul. Storczykowa 18

29

Ul. Storczykowa 24

30

Ul. Aleja Niepodlegloici 7

31

Ul. K. Pulaskiego 125

f762/1

Ul. K. Pulaskiego 131
Ul. K. Pulaskiego 132
34

Ul. Sw. Jerzego 23

35

Ul. Starosielce 80/1

36

Ul. Starosielce 68

37

Ul. Starosielce L30
Ul. Starosielce 134b

39

Ul. Transportowa 32

40

Ul. Wapienna 27

41.

UI. Cementowa 1

42

Ul. Bacieczki 1.80

3. Warunki wykonywania pomiar6w poziomu hatasu
a) Pomiary poziomu halasu naleiy prowadzid:
- w punktach pomiarowych uzgodnionych z Zamawiajqcym oraz w punktach
dodatkowych uzgodnionych z Zamawiajqcym, je2eli bqdzie to niezbqdne
do sporzqdzenia wtaSciwej oceny stanu akustycznego 5rodowiska,

wyiEczeniem dni Swiatecznych i wolnych od pracy, ptzy czym
poczQtek pomiar6w nie powinien nastqpowai wcze6niej niz w poniedziaiek
o godzinie 6:00, a koniec w piqtek o godzinie 22:00,
- w warunkach meteorologicznych okre6lonych w lit. c.
b) Pomiar6w poziomu halasu nie naleiy prowadzi6:
- w miesiqcach lipiec, sierpief i wrzesief, w zwiqzku z mniejszym natqieniem ruchu
z powodu okresu wakacyjnego,
w
czasie, gdy mogq one zagra2ai bezpieczeistwu uczestnik6w ruchu i osobom
-

-

w dni robocze z

2

/-J"

wykonujEcym pomiar,
w trakcie, kiedy nastepuja zakl6cenia akustyczne nie zwiazane z ruchem drogowym,
kt6re mogq miei wptyw na wyniki,
w trakcie i po opadach atmosferycznych, kiedy nawierzchnia drogowa jest mokra,
pokryta blotem, Sniegiem lub lodem,
w innych warunkach meteorologicznych nii okreslone w lit. c.

c)

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiar6w poziomu halasu.

Pomiary halasu powinny byi wykonywane w warunkach meteorologicznych okre(lonych
w instrukc.ji obslugi przyrzqdu oraz w warunkach zapewniajqcych najbardziej stabilne warunki
w czasie rozprzestrzeniania siq diwieku, takich jak:
a. temperatura od -10 "C do 50 "C
b. wilgotno(i wzglqdna od 25 % do 98 o/o,
c. prqdkoii wiatru O - 5 m/s okre5lona na wysoko6ci potoienia najwyiszego punktu
lokalizacji,

d.
e.

ci6nienie atmosferyczne od 900 hPa do 1100 hPa,
brak opad6w atmosferycznych.

Pomiary parametr6w meteorologicznych naleiy wykonywai r6wnocze5nie z pomiarami halasu.

d) Warunki wykonywania pomiar6w nateienia ruchu drogowego

i

prqdko(ci potoku

pojazd6w.
Pomiar nateienia ruchu drogowego nale2y prowadzit:

- w danym punkcie pomiarowym (przekroju), w tym samym czasie odniesienia
jak pomiar poziomu halasu,
w interwalach 1-godzinowych (rozpoczynanych o pelnej godzinie, np.22.00),

- dla kaidego

kierunku ruchu oddzielnie, niezaleinie

od

liczby pas6w ruchu

wystqpujqcych na danych kierunkach,
z podziaiem pojazd6w na kategorie zBodnie z Tabelq Nr 2.
Do zestawief i analiz naleiy przyjqi o96lny podzial pojazd6w wynikajqcy z hala6liwoSci tych
kategorii naco najmniej na dwie grupy pojazd6w, tj. lekkie iciq2kie (halasliwe), przy czym

-

uznaje siQ za:
pojazdy lekkie - po.iazdy kategorii c + d,
pojazdy ciqikie (hala6liwe)- pojazdy kategorii a, b, e,

-

I

g, h.

Tabela Nr 2. Podzial pojazd6w na kategorie w trakcie pomiar6w natqienia ruchu drogowego wykonywanych
czasie pomiar6w poziomu halasu
Lp

symbol
kategorii

Grupa pojazd6w

poja2du

f

motorowery, skutery
motocykle
z przyczepq lub bez
oraz mikrob
samochod osobowe (do 9 mie.isc z kie
lekkie samochody ciq2arowe o dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 Mg z przyczepq lub bez
(samoch
alnej masie ca'lkowite do 3,5
dostawcze o do
samochody ciqiarowe o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 3,5 Mg bez przyczep,
samochody specjalne, ciEgniki siodlowe bez naczep
samochody ciqiarowe o dopuszczalnej masie calkowitej powyiej 3,5 Mg z jednQ lub wiecej
przyczepami, ciagniki siodtowe z naczepami, ciEgniki balastowe z przyczepami standardowymi

h

lub nisko odwozi
autobu
iki rolnicze z
cl

1,

a

2

b

3

c

4.

d
e

6
7

8

mi
ze

mi lub bez, mas

n

samobieine (walce d

,ko arki it
3

Cnw

Pomiar prqdkoSci potoku pojazd6w:

dopuszcza sie wvkonywanie pomiar6w predko6ci poiazd6w metodami manualnvmi
opisanymi w publikacji: Tracz M. z zespolem. Pomiary i badania ruchu drogowego.
Wydawnictwa Komunikacji iLqcznoici. Warszawa, 1984, np. metodE stoperowa opartE na
pomiarze czasu przejazdu pojazdu przez odcinek bazowy, gdzie dlugoSi odcinka bazowego
powinna byi tym dluisza im wyzsza jest prqdko(6 (okoto 40-100 m)-

-

e)

Wymagania dotyczEce zestaw6w pomiarowych

Zestawy przyrzEd6w pomiarowych, tj. miernik6w poziomu diwiqku wraz z mikrofonem
oraz innych przyrzqd6w uiywanych do pomiar6w poziom6w diwiqku, powinny miei 1 klasq
dokladnoSci. Mikrofony pomiarowe powinny miei zalo2one oslony przeciwwietrzne, niezaleinie
od warunk6w atmosferycznych. Wzorcowe ir6dla diwiqku u2ywane do wzorcowania toru
pomiarowego powinny miee klasq dokiadno6ci minimum 1.
Wszystkie przyrzqdy u2ywane do pomiar6w hatasu idrgari powinny byi wzorcowane, a spos6b
wzorcowania musi byi zgodny z instrukcja dostarczonq przez producenta przyrzqdu. Pomiary
musza byi wykonywane wytqcznie za pomocq przyrzqd6w z waZnym Swiadectwem legalizacji
(uwierzytelnienia). W pomiarach powinny byi stosowane zestawy przyrzEd6w pomiarowych
wykonujqcych automatyczne pomiary halasu, warunk6w meteorologicznych i prqdko(ci pojazd6w.
4. Snos6h nomiarrr noziom u drsa6 mec ha ntcz ch.
1) Ocena emisji drgai powinna byi przeprowadzona zgodnie ze stanem wsp6fczesnej wiedzy

oraz aktualnymi metodami oceny drgai.
Wsp6tczesny stan wiedzy i aktualne metody sq opisane w Polskich Normach: PN-B-02170 - Ocena
szkodliwo6ci drgah przekazywanych przez podloie na budynki oraz PN-B-02171 - Ocena wplywu

drgaf
na ludzi w budynkach.

2)

Zakres imiejsce wykonania pomiaru drga6.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonal calodobowe pomiary drgai mechanicznych
w 5 punktach pomiarowych. Zamawiajqcy zgodnie z wytycznymi decyzji irodowiskowej wyznaczyf
miejsca pomiaru drgarl (Tabela Nr 3),
k
szcze
we lokalizac
ounkt6w oomiarowvch w terenie zostanie dokonane oo Dodoisaniu Umowv orzv udzia le
Wvkonawcv oraz przedstawiciela Zamawiaiacego
Tabela nr 3. Lokalizacja punkt6w pomiaru d
n
Nr punktu
Lokalizacja punktu pomiarowego

pomiarowego
1

2
3

4
5

ul. Szarych Szereg6w L4C
ul. Koryciiska 5
ul. 5w. A. Eoboli 2011
ul. St. Okrzei 6
ul. Storczykowa 18

5. Analiza oorealizacvina w zakresie pomiar6w halasu idreai mechani
nasteouiace wvmagania

1)

2)

nvch powinna spelniai

:

powinna zawierai charakterystykQ techniczno-technologicznq zrealizowanej drogi wraz
z charakterystyka urzqdzed chronilcych Srodowisko,
powinna ustalid rzeczywiste oddzialywania drogi na (rodowisko w odniesieniu
do klimatu akustycznego na terenach objQtych ochronq przed halasem, w tym
w szczeg6lnoici:
a) oceniai zastosowane sposoby i metody ochrony Srodowiska; oddziatywania
na Srodowisko powinny byi ustalone na podstawie pomiar6w halasu w jrodowisku,
b) identyfikowai i oceniai skutki niekorzystnych oddziatywa6;
4

c) wskazywai nowe lub kolejne dziatania zwiEzane z zastosowaniem

wariantowych

zabezpieczeri Srodowiska.

lll, Wytyczne dotyczqce wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie wprowadzania
do odbiornik6w 6ciek6w w postaci w6d opadowych i roztopowych
1. Pomiary dotyczqce wprowadzania do odbiornik6w Sciek6w w postaci w6d opadowych
i roztopowych pod wzglqdem zawarto6ci zawiesiny o96lnej oraz substancji ropopochodnych,
w tym oceny skuteczno6ci zaproponowanych Srodk6w m inlmalizujqcych oddziatywanie
przedsiqwziqcia w zwiqzku z wprowadzaniem Sciek6w do 6rodowiska. Ocena powinna objqi
jako6d Sciek6w przed urzqdzeniami podczyszczajqcymi oraz jako5i i iloid 6ciek6w
wprowadzanych do Srodowiska dla ZADANIA 2.
a) Terminy izakres pomiar6w.
Pomiary zanieczyszcze6 w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych
do odbiornik6w naleiy wykonai np. marzec - kwiecieri 2O2l r. w czasie, w kt6rym istnieje
moiliwoii poboru p16bek wody z wylot6w instalacji. w zakres pomiar6w wchodzE nastqpujEce
elementy:
- pomiar zawiesiny 0g6lnej,
- pomiar substancji ropopochodnych,
- badanie jakoSci 6ciek6w przed urzqdzeniami podczyszczajacymi oraz jako6ci i ilo(ci
iciek6w wprowadzanych do Srodowiska.
b) Lokalizacja punkt6w pomiarowo-kontrolnych.
Pomiar6w nale2y dokonai w 6 punktach pomiarowych (Tabela nr 4). Dok+adna lokalizacjq
punkt6w pomiaru przedstawiajq zalEczone opracowania graficzne (ZalEcznik nr 13).
Tabela Nr 4. Lokalizacja punkt6w pomiaru w6d opadowych

Numer punktu pomiaru

Miejsce zlokalizowanych separator6w

Aleja Niepodleglosci, Bacieczki
ul. Hetmaiska, tory PKP
okolice ronda Sw. Jerzego

1,2

3,4,5
6

c)

Spos6b doboru pr6bek.
Zgodnie z Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 20!7 r. (D2.U.2018.2258 j.t)
Referencyjne metody chemicznych oznaczef zanieczyszcze6.

Zgodnie

z art- 12 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 5rodowiska
j.t. ze zm.) ZamawiajEcy dopuszcza moiliwo56 zastosowania akredwowanej

(D2.U.2018.799

metodyki 16wnowainej.

d)

Przepisy

na podstawie, kt6rych naleiy wykonai pomiary,

sporcqdzie protokoly

pomiarowe oraz odnie6d wyniki:
Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
wymaga6 wzakresie prowadzenia pomiardw poziom6w substancji lub energii w
irodowisku przez zarzqdzajqcego drogq, liniq kolejowq, liniq tramwajow4,
lotniskiem, portem (Dz. U.z2o!! r. Nr 140, poz.8?4 ze zm.l,
Polska Norma PN-EN 872:2007 ,,Jako66 wody. Oznaczenie zawiesin. Metoda
z zastosowaniem filtracji przez sAczki z wl6kna szklanego",
Polska Norma PN-EN ISO 9377-2:2003 ,,Jakoii wody - oznaczanie indeksu oleju
czgi(. 2: metoda z zastosowaniem ekstrakcji rozpuszcza Inikiem
mineralnego
i chromatografii gazowej".

-

-

-

2. Analiza porealizacvina w zakresie badaf 5ciek6w

i

w

postaci w6d opadowvch

roztooowvch oowinna zawierad m.in.:
charakterystykq punkt6w podlegajqcych ocenie pod wzglqdem zanieczyszcze6,
zidentyfikowanie i scharakteryzowanie ir6del zanieczyszcze6,

-

5

c*r

-

przedstawienie metod wykorzystanych do wykonania pomiar6w,
zestawienie wynik6w pomiar6w w formie tabelarycznej igraficznej. Lokalizacja
punkt6w poboru pr6bek musi byi przedstawiona na mapie. Mapy z naniesionymi
punktami poboru pr6bek bgdq przekazane
postaci elektronicznej
plik6w
pdf,
Zamawiajqcemu. Wymagany format
dokumentacja fotograficzna miejsc wykonywania pomiar6w,
kopie protokol6w pomiarowych.

w

-

Zgodnie z art. 175 ust. 5a oraz afi. l4'ra ust, 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony irodowisko,
zarzadzajecy drogq zleca wykonanie wszelkich pomiar6w (halasu, powietrza, w6d opadowych
iw6d podziemnych) przez akredytowane laboratorium. Laboratorium, w kt6rym wykonywane
bqdq poszczeg6lne pomiary, powinno zatem posiada6 certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci (Dz. U, z 2019 r. Nr 155 j.t.l.

lV.

Przepisy na podstawie, kt6rych naleiy wykona6 pomiary, sporzadzi6 protokoly pomiarowe oraz
odnieS6 wyniki.

Spos6b realizacji zam6wienia winien by6 zgodny z obowiqzujqcymi przepisami prawa, wytycznymi

inormami

w

zakresie sposobu wykonania, opracowania

i

weryfikacji pomiar6w oraz zapisu,

przetwarzania i udostepniania danych, a zwlaszcza z:
1) Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony (rodowiska (Dz. U. z 2018

t. poz.799

j.1.,

ze zm.)

2)
3)

Ustawq z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostqpnieniu informacji o Srodowisku ijego
ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie 6rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko lDz. U. z 2078 t., poz. 2O8t ze zm.l
RozporzAdzeniem Ministra Srodowiska z dnia L7 stycznia 2OO3 r. w sprawie rodzaj6w
wynik6w pomiar6w prowadzonych w zwiqzku z eksploatacjq dr6g, linii kolejowych, linli
tramwajowych, lotnisk oraz port6w, kt6re powinny byi przekazywane wlasciwym organom
ochrony 6rodowiska, oraz termin6w isposob6w ich prezentacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 18, poz.
164)

4)

5)
5)

7)

RozporzEdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagai
w zakresie prowadzenia pomiar6w poziom6w substancji lub energii w Srodowisku przez
zarzqdzajqcego drogq, liniq kolejowq, liniA tramwa.iowE, lotniskiem, portem (Dz. U. z ZOIL t.
Nr 140, poz. 824)
RozporzAdzeniem Ministra Srodowiska z dnia !4 czerwca 2007 r- w sprawie dopuszczalnych
poziom6w halasu wirodowisku (Dz. U. z2014 t. poz.7l2 j.t.l
,,Podrqcznik dobrych praktyk wykonywania opracowaf Srodowiskowych dla dr6g krajowych"
- Praca zespolowa pod redakcjq Bohatkiewicz J. - Biuro Ekspertyz i Projekt6w Budownictwa
Komunikacyjnego ,,EKKOM" Sp. z o. o. wykonane na zlecenie Generalnej Dyrekcj! Dr6g
Krajowych i Autostrad.
Polskie Normy: PN-B-02170 ocena szkodliwo6ci drgari przekazywanych przez podlo2e
na budynki oraz PN-B-02171 - ocena wptywu drga6 na ludzi w budynkach.

Wykonawca

-

jest

zobowiqzany poinformowai Zamawiajqcego

o

planowanym terminie

przeprowadzenia wizji w terenie oraz pomiar6w z minimum 2 - dniowym wyprzedzeniem e-mailem
na adres: itrochimowicz(d u m. bi alvstok.ol lub beielezvnska @ um. bialvstok.ol
Lokalizacja punkt6w pomiarowych powinna uwzglqdniai wymogi zawarte w Rozporzqdzeniu Ministra

z dnia 16 czerwca zol1, r. w sprawie *yrag",i w zakresie prowadzenia pomiar6w
poziom6w substancji lub energii w irodowisku przez zarzqdzajqcego drogE, liniq kolejowq, liniq
tramwajowq, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 r. Nr 140, poz. 824; Nr 289, poz. L6971.
Srodowiska

V.

Og6lne wymagania i wficzne dla Wykonawcy:
6

0w

1) Wykonawca wykona wszystkie czynno3ci wynikajqce z przedmiotu zam6wienia, jak r6wnie2
zastosuje sie do poniiszych wytycznych:

2) Wykonawcy zaleca siq wykonanie wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt) oraz zdobycia
wszelkich informacji, kt6re moga byi konieczne do prawidlowej wyceny wartoSci zam6wienia;
3) Wykonawca wykona wszystkie niezbqdne pomiary i badania. Przy analizie oddziatywaf
przedsiewziecia na Srodowisko

4) Wykonawca bqdzie stosowal metody bada6, pomiar6w, obliczeri iekspertyz zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami, polskimi normami, a tak2e najnowsza wiedzq technicznq,
stosujac sprzet

i

oprogramowanie komputerowe odpowiadajqce wymaganym standardom

dokladnoSci danych;

5)

W

czasie wykonywania przedmiotu zam6wienia Wykonawca zobowiEzany jest
do niezakl6cania ruchu publicznego na drodze, do przestrzegania przepis6w ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2078, poz. 1990 j.t. ze zm.) oraz
przepis6w BHP;

6) Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia terenu pomiar6w/badari w czasie
ich trwania. Koszty tych dzialari nie podlegajq odrqbnej zaplacie;
7) Wykonawca, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, we wlasnym zakresie i na wtasny koszt
uzyska wszelkie zgody na wej5cie w teren konieczny do przeprowadzenia bada6;

8) Wszelkie koszty zwiazane z naprawieniem szk6d powstaiych w trakcie realizacji zam6wienia
ponosi Wykonawca;

9) Koszty zakupu map oraz pozyskanie niezbqdnych dla opracowania niniejszej analizy leiq
po stronie Wykonawcy;
L0) Ka2dorazowo na wniosek Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiEzany informowai
o przebiegu iwynikach prowadzonych prac. Niniejsza informacja powinna byd przekazywana
ZamawiajEcemu w formie pisemnej faksem na nr 85 869 67 75 lub e-mailem na adres
zdm @ um. bia lvstok.pl,

W celu potwierdzenia faktu, ie laboratorium/ia, w kt6rym/ych wYkonano pomiary halasu, drgari
oraz poszczeg6lnych wskainik6w zanieczyszczei w6d opadowych posiada/ja akredytacjq
do opracowania naleiy zalaczvd aktualnv cerMikat akredvtacii.
Vl. Okre5la siq wymaganQ il056 egzemplarzy poszczeg6lnych czeici dokumentacji:

inwestycji pn.: ,,Budowa Trasy
Niepodleglosci w Biatymstoku" nale2y wykonai w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz

Analizq porealizacyjnE oddziatywania
w

l

na lrodowisko dla

egzemplarzu w formie elektronicznej.

Wersja elektroniczna dokumentacji powinna byi wykonana w formatach PDF iDOC lub DOCX,
zalaczniki graficzne w formacie PDF i JPG lub BMP. lnne formaty wymagajq dodatkowej zgody
Zamawiajqcego.

Uklad przekazywanych wynik6w pomiar6w halasu w 6rodowisku zgodny z zalqcznikiem
nr 3 do rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzaj6w wynik6w

pomiar6w prowadzonych w zwiqzku z eksploatacjq d169, linii kolejowych, Iinii tramwajowych, lotnisk
oraz port6w, kt6re powinny byi przekazywane wlaSciwym organom ochrony Srodowiska, oraz
termin6w isposob6w ich prezentacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 18, poz. 164).

Zallczniki:
Nr 1- decyzja o (rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiqwziqcia pn.,,Budowa Trasy
Niepodlegio5ci w Bialymstoku w zakresie budowy przebudowy i rozbudowy Alei
l. J. Paderewskiego, Alei NiepodlegtoSci i ul. Narodowych Sit Zbrojnych wraz z obiektami in2ynierskimi
tj.: wiaduktami, tunelami, kladkami, przepustami i konstrukcjami oporowymi oraz budowq

i

przebudowq niezbqdnej infrastruktury technicznej,

na

nieruchomoiciach poio2onych

w Biatymstoku oraz w gminie Juchnowiec Ko6cielny'',
1

Ct

tt

Nr 2

-

z dnia 18.06.2018 r. Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska znak: DOOSoal.42!O.4.2076.MKO.39 zmieniajQca Decyzjq 5rodowiskowq znak: WOOS-11.421.O.1L.2015.A5
decyzja

z dnia 26.O2.20L0 r.;

Nr 3

-

decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska znak: DOOS-oa 1.4210.4.2015.M KO.39

dnia 15.11.2018 r.;
- Raport o oddziaiywaniu przedsiqwziecia na srodowisko, BPBK Gdaisk, Listopad 2015 r.;
Nr 5 - Postanowienie znak: WOOS-[.4242.19.2016.P1 z dnia 22.06.20L6 r.;
Nr 6 - Postanowienie znak: WOOS-[-4242.20.2015.P1 z dnia 22.06.2OL6 r.;
Nr 7 Decyzja Wojewody Podlaskiego
9/2016 znak: W|-1.7820.3.2.2016.LM o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej -Trasa Niepodlegloici Etap ll;
Nr 8 - Decyzja Ministra lnfrastruktury i Budownictwa znak:D11.11.6621.145.2016.AC.19, NK.37891/17
z dnia 08.03.2017 (ZRID - ostateczna Etap ll);
Nr 9 Decyzja Wojewody Podlaskiego
Ll/2016 znak: Wl-1.7820.7.2.2015.1A o zezwoleniu
na realizacjq inwestycji drogowej -Trasa Niepodleglo5ci Etap lll;
Nr 10 - Decyzja Ministra lnfrastruktury i Budownictwa znak:D11.11.562L.145.2O16.AC.17, NK.40793117
z dnia 13.03.2017 (ZRID - ostateczna Etap lll);
Nr 11 Postanowienie znak: DL.LI.462t.L4.2Ot9.lS.1 z dnia 20.05.2019 r. utrzymujqce w mocy
decyzjq o zezwoleniu na realizacjq inwestycji droBowej - Trasa Niepodleglo6ci Etap lll;
z

Nr 4

-

Nr

-

Nr

-

Nr 12 - Postanowienie znak: DLI-1.4621.13.2019.1S.1 z dnia 20.05.2019 r. uchylajqce w czQsci
i utrzymujqce w mocy decyzjq o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej - Trasa Niepodleglo6ci
Etap ll;
Nr 13

-

Zaiqczniki graficzne lokalizujqce miejsce polo2enia separator6w, pomiaru w6d opadowych

iroztopowych.
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