/ KONTRAKT

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka
Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła
Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km

BUDOWA DROGI
EKSPRESOWEJ S3
odc. Legnica - Lubawka

/ NUMER PROJEKTU

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0042/18-00

3 875 236 430,00 zł

/ DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

/ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA
KONTRAKTU

08.10.2018 r. / 18.02.2019 r.

442 937 952,91 zł

1 536 856 988,60 zł

INFORMACJE
O KONTRAKCIE

WAŻNE DATY KONTRAKTU
Podpisanie umowy z Wykonawcą:

17/10/2018 r.
Data przekazania placu budowy:

/ LOKALIZACJA KONTRAKTU

26/08/2020 r.

Droga ekspresowa S3 stanowi element postulowanego
korytarza paneuropejskiego – Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Inwestycja stanowi część budowy drogi
S3 Legnica (A4) – Lubawka (granica państwa) na odcinku od
węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez
węzła). Odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa
dolnośląskiego, w powiatach: jaworskim, wałbrzyskim i kamiennogórskim, na terenach gmin: Bolków, Stare Bogaczowice, Czarny
Bór, Marciszów i Kamienna Góra.

Data rozpoczęcia robót:

26/08/2020 r.
Planowane ukończenie robót:

13/09/2023 r.

Bolków

Koniec odcinka
km 54+262,82

Początek odcinka
km 38+255,00

Tunel TS-32
Sędzisław

S3

Kamienna
Góra
MOP Jaczków

Nowe
Bogaczowice

Tunel TS-26

Dobromierz

/ OPIS KONTRAKTU
Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S3 (A4) – Lubawka na odcinku od węzła
Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16.1 km. W ramach inwestycji
wybudowane zostanie m.in. 11 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej S3, cztery obiekty nad drogą
ekspresową S3, dwa tunele drogowe o długości ok. 2300 m i ok. 320 m oraz Miejsce Obsługi Podróżnych.
Główne cele inwestycji to ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego, skomunikowanie terenów
przygranicznych poprzez autostradę A4 i sieć dróg ekspresowych z centralną Polską. Poprawa warunków jazdy
i bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie oddziaływania transportu drogowego na środowisko, wyprowadzenie
ruchu tranzytowego z DK3 i DK5 poza rejon miasta Jawor i Bolków.

ZAKRES
ROBÓT

/ ROBOTY DROGOWE

/ OBIEKTY INŻYNIERSKIE

• budowa drogi ekspresowej S3 o długości
ok. 16,1 km
• wzmocnienie podłoża gruntowego
• budowa systemu odwodnienia drogowego
• budowa dróg serwisowych i wewnętrznych
obsługujących przyległy teren
• budowa wjazdów, zjazdów i przejazdów
awaryjnych
• budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa
ruchu drogowego
• budowa MOP-u Jaczków

W ramach inwestycji przewiduje się
budowę obiektów inżynierskich:
• tuneli drogowych
• wiaduktów drogowych
• mostów i wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej
• przejść gospodarczych
• przejść dla zwierząt
• przepustów dla celów ekologicznych
oraz odwodnienia dróg

/ ELEMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA

/ PARAMETRY TECHNICZNE S3
• klasa techniczna drogi - S
• kategoria ruchu - KR7
• prędkość projektowa Vp - 100 km/h
• liczba pasów ruchu - 2
• liczba jezdni - 2
• szerokość pasa ruchu - 3,5 m
• pas dzielący wraz z opaskami - 5 m
• szerokość opaski - 0,5 m
• pas awaryjny - 2,5 m
• szerokość pobocza gruntowego - min. 0,75 m
• obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
• skrajnia pionowa - 4,7 m
• pochylenie poprzeczne - 2,5%

• budowa ekranów akustycznych,
przeciwolśnieniowych, osłonowych
• budowa przepustów ekologicznych wraz
z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym
• budowa przejść dla zwierząt
• budowa urządzeń podczyszczających wody
opadowe i roztopowe przejmowane z pasa drogi
• nasadzenia, zagospodarowanie terenu zielenią

/ ROBOTY BRANŻOWE
• budowa oświetlenia drogowego
• budowa systemu odwodnienia dróg w tym
zbiorników infiltracyjnych i retencyjnych
• przebudowa sieci energetycznej
• przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
• przebudowa sieci teletechnicznej
• budowa kanału technologicznego

www.s3-bolkow-kamiennagora.pl

UCZESTNICY PROJEKTU
/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186,
53-139 Wrocław
www.gddkia.gov.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU - LIDER

DTŚ S.A.
ul. Mieszka I 10,
40-877 Katowice
www.dts-sa.pl
/ PARTNER

Inko Consulting Sp. z o.o.
ul. Józefa Marcika 25D/2,
30-443 Kraków
www.inkoconsulting.pl

/ WYKONAWCA - LIDER

PORR S.A.
ul. Hołubcowa 123,
02-854 Warszawa
www.porr.pl

/ PARTNER

PORR Bau GmbH
ul. Absberggasse 47,
A-1100 Wiedeń
www.porr.at/en

INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU

www.cupt.gov.pl

www.mi.gov.pl

www.mfipr.gov.pl

