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ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 
 
 

Przedsięwzięcie budowlane : 
 

PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO ULICY 
KAROLINOWSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYB. NA 
ODCINKU OD ULICY ŁÓDZKIEJ DO WYSOKOŚCI 
POSESJI    NR   60    PRZY    ULICY    KAROLINOWSKIEJ  
BranŜa sanitarna : - przebudowa sieci wodociągowej  

i przyłączy do posesji 
- przyłącza kanalizacji sanitarnej 
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I. WSTĘP 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową sieci wodociągowej i przyłączy do 
posesji oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej dla posesji w ulicy Karolinowskiej na 
odcinku od ul. Łódzkiej do wysokości posesji nr 60 przy ul.Karolinowskiej w Piotrkowie 
Tryb..  
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, które zostały określone poniŜej tj. w punktach II i III. 
 
 

II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :  
 
Wybudowanie  
- przyłączy kanalizacji sanitarnej dla posesji nr 7/9, 15, 17, 40, 42 i 50 przy 

ul.Karolinowskiej - od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Karolinowskiej do 
granic pasa drogowego , 

- nowej sieci wodociągowej w ulicy Karolinowskiej na odcinku od działki nr ew. gruntów 

408 do działki nr ew. gruntów 310/2 oraz przebudowa istn. przyłączy wodociągowych 

celem przełączenia ich do nowej sieci wodociągowej , 
- odcinka przyłącza wodociągowego dla podłączenia posesji nr 42 – od projektowanej sieci 

wodociągowej do granicy pasa drogowego 
na podstawie projektu budowlanego opracowanego w miesiącu kwietniu 2009 r. przez „VIA” 
Usługi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym mgr inŜ. Tadeusz Budkowski, 

os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdrój . 
 
Adres inwestycji:  
Piotrków Tryb. działki nr ew. gruntów:         222/3, 222/4, 310/3,362/ 368/2, 364,  

363, 344 w obrębie 14 w Piotrkowie Tryb. 
 

III.  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień - 
Rozporządzenie Komisji (WE)Nr 2151/2003 z dnia 16.12.2003 r. zmieniające rozporządzenie 

(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) : 
 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9 Kładzenie rurociągów 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzenia ścieków 
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45232411-6 Rurociągi wody ściekowej 
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 
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1.1. Zakres rzeczowy w zakresie kanalizacji sanitarnej:  
 
- przyłącza kanalizacji sanitarnej dla posesji nr 7/9, 15, 17, 40, 42 i 50 przy 

ul.Karolinowskiej - od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Karolinowskiej do 
granic pasa drogowego – szt.6 o łącznej długości w pasie drogowym ( do granic 

prywatnych nieruchomości) – 71,18m 
UWAGA !  
Przyłącza dla podłączenia posesji zaprojektowano w granicach pasa drogowego. Przyłącza te 
naleŜy zakończyć korkiem na granicy działek, tuŜ za ogrodzeniem  

 

1.2 Zakres rzeczowy w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych:  
 
- nowa sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR17 o średnicy φ315 mm dla ulicy 

Karolinowskiej - na odcinku - od działki nr ew. gruntów 408 do działki nr ew. gruntów 
310/2, przebiegająca poza jezdnią ulicy Karolinowskiej,  

- trzy odcinki sieci z rur PE 100 SDR17 o średnicy φ110 mm o łącznej długości 13,7 m – 
celem podłączenia do nowej sieci w ul. Karolinowskiej istniejących sieci wodociągowych 

w ulicach : Karłowicza, Swojskiej i Moniuszki, 
- przebudowa istn. przyłączy wodociągowych do posesji celem przełączenia ich do nowej 

sieci wodociągowej 
- przyłącze wodociągowe dla posesji nr 42(Miasto Piotrków Tryb. wykona odcinek 

przyłącza w granicach pasa drogowego tj.11,3m). 
 
Dla zrealizowania w/w zakresu robót naleŜy wykonać i zamontować : 
 
- sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR117 φ 315 mm           413,7 m 
- odcinki sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR17 φ 110 mm             13,7 m 
- odcinki sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR17 φ 90 mm               5,0 m 
- przebudowa przyłączy wodoc. z rur PE SDR11 φ40 mm szt.27 o łącznej długości   162,55 m 
- przyłącze z rur PE SDR11 φ40 mm do posesji nr 42 – odcinek od sieci  
wodociągowej do granicy pasa drogowego              11,30 m 

- przewierty w rurze stalowej ochronnej φ 76,1/3,6 mm sztuk 12 o łącznej długości   118,1 m 
- przewierty w rurze stalowej ochronnej φ 219,1/7,1 mm sztuk 1   o łącznej długości     9,0 m 
- rury ochronne PVC φ400/11,7mm     sztuk 2 o łącznej długości  27,75 m 
- zasuwa kołnierzowa bezgniazdowa  
z miękkim uszczelnieniem klina,PN16 dnom32mm               28 szt. 

- zasuwa kołnierzowa bezgniazdowa 
z miękkim uszczelnieniem klina,PN16 dnom100mm      3 szt. 

- zasuwa kołnierzowa bezgniazdowa  
z miękkim uszczelnieniem klina,PN16 dnom300mm      szt. 2 

- hydranty Ŝeliwne nadziemne HP100       szt. 1 
- hydranty Ŝeliwne nadziemne HP80        szt. 2 
- siodło elektrooporowe do nawiercania φ 315/63mm     szt.28 
 

W miejscach przejść projektowanej sieci wodociągowej PE φ315 mm pod jezdniami ulic 

Karłowicza i Moniuszki - zaprojektowano prowadzenie wodociągu w rurach ochronnych 
PVC φ400/11,7mm. 
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Podstawą szczegółowego określenia zakresu robót dla potrzeb udzielenia zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych i jego realizacji - jest dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa : „Przebudowa pasa drogowego ulicy Karolinowskiej w Piotrkowie 
Tryb. na odcinku od ulicy Łódzkiej do wysokości posesji nr 60 przy ul. Karolinowskiej . 
BranŜa sanitarna : - przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy do posesji  
                              - przyłącza kanalizacji sanitarnej ”, 
opracowana w miesiącu kwietniu 2009 r. przez „VIA” Usługi Techniczne i Projektowe w 
Budownictwie Drogowym mgr inŜ. Tadeusz Budkowski, os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-
Zdrój. 
 
• W zakres przedmiotu zamówienia oprócz robót przewidzianych w w/w projekcie dla 

zakresu rzeczowego j.w. wchodzi takŜe: 
- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę, 
 

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót, uzyskanie 
koniecznych zezwoleń i uiszczenie opłat u zarządców dróg na zajęcie pasa 

drogowego, 
 

- właściwe oznakowanie dróg, zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich, 

wykonanie przejść dla pieszych , 
 

- dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, 

poręcze itp. niezbędne do ochrony robot, zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych, 
 

- zasypka wykopów 
- w jezdniach, chodnikach, wjazdach na posesje i parkingach - piaskiem z 

zagęszczeniem do odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia, 
- w terenach zielonych - gruntem rodzimym z zagęszczeniem. 

 

- odtworzenie i odbudowa konstrukcji jezdni ulic wykonać w sposób następujący - do 
uzyskania pierwotnych rzędnych terenu: 

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubości po zagęszczeniu 15cm  ,  
- podbudowa z kruszyw łamanych 0/63 grubości 23cm, 
- warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0/16 o grub. po zagęszczeniu 4cm, 

 

- wykonanie koniecznych badań zagęszczenia gruntu celem odtworzenia i odbudowy 

nawierzchni drogowych zgodnie z Polską Normą: „Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania” PN-S-02205.  

 

• Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodzą w zakres umowny i nie podlegają 

odrębnej zapłacie. 
 

IV .  MATERIAŁY 
 

Wszystkie wyroby stosowane do budowy muszą mieć właściwości uŜytkowe, 
umoŜliwiające obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których 
mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i moŜna je 
stosować wyłącznie wówczas, jeŜeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 
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Rury kanalizacyjne zewnętrzne kielichowe z PVC, o ściankach gładkich i jednorodnym 

przekroju ścianki rury, typoszereg cięŜki SDR 34 ,SN 8 kPa  /tj. klasy T - wg oznaczenia 
firmy PipeLive  oraz klasy S – wg oznaczenia firmy Wavin Metalplast Buk/ , łączonych na 
uszczelkę gumową . 
Zaleca się stosowanie rur uznanego na rynku producenta tj. np. Wavin Metalplast Buk, 
Pipelife Polska sp. z o.o., REHAU. 
 

Studnie PVCφ 400mm o rurze trzonowej gładkiej z PVC φ400 mm, z kinetą z polipropylenu / 

np. firmy WAVIN, PIPE LIVE,REHAU/. 

Sieć wodociągowa - z rur PE 100, SDR 17, PN 10 /1,0 MPa/ koloru niebieskiego. 

Przyłącza wodociągowe – z rur PE 80, SDR 11, koloru niebieskiego. 
Rury winny być wyprodukowane przez uznanego na rynku producenta rur. 
 

Zasuwy odcinające na sieci i zasuwy hydrantowe – klinowe, kołnierzowe, z Ŝeliwa 
sferoidalnego PN 16, bezgniazdowe, z miękkim uszczelnieniem klina i bezdławnicowym, 

wielokrotnym uszczelnieniem uszczelkami typu O-ring wrzeciona (np. produkcji firmy 
HAWLE, AVK lub równowaŜne innego producenta), emaliowane wewnątrz. 
Zasuwy na przyłączach – o średnicy d nom 50mm, Ŝeliwne, bezgniazdowe, z miękkim 

uszczelnieniem klina, z końcówkami do zgrzewania ( np. produkcji firmy HAWLE, AVK lub 
równowaŜne innego producenta) . 
Korpusy zasuw – z Ŝeliwa sferoidalnego wewnątrz i na zewnątrz epoksydowane. 
Wszystkie zasuwy wyposaŜyć w obudowy teleskopowe. 
 

Hydranty przeciwpoŜarowe nadziemne – z Ŝeliwa sferoidalnego, z podwójnym zamknięciem, 

z automatycznym całkowitym odwadnianiem, zabezpieczony w przypadku złamania, 
wykonany z materiałów odpornych na korozję.  
Hydranty muszą posiadać certyfikat CNBOP w Józefowie i atest PZH w Warszawie. 
 

Zasuwy i hydranty p.poŜ. mają być wykonane z materiałów odpornych na korozję, 

charakteryzować wysokimi parametrami technicznymi i być wyprodukowane przez uznanych 

na rynku producentów. 
Do połączeń kołnierzowych stosować śruby ze stali kwasoodpornej. Kołnierze celem 

dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego owijać specjalną taśmą.  
 
Wykonawca robót nie moŜe w Ŝadnym wypadku wbudować materiałów o parametrach 
gorszych niŜ przewidziano w dokumentacji technicznej. 
 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYKONANIA  
I OCENY PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

 
Obowiązują Wykonawcę robót wszystkie zapisy, zawarte w projekcie budowlanym, 

opracowanym w miesiącu kwietniu 2009 r. przez „VIA” Usługi Techniczne i Projektowe w 
Budownictwie Drogowym mgr inŜ. Tadeusz Budkowski, os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-
Zdrój i zatwierdzonym w decyzji o pozwoleniu na budowę,  
a ponadto : 
 

• Wszystkie roboty wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. 
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• Usytuowanie wszystkich projektowanych urządzeń podlega wytyczeniu i geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac 
geodezyjnych. 

 

• Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym naleŜy Miejskim Zarządzie Dróg i 

Komunikacji w Piotrkowie Tryb. uzyskać zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego 

i przedłoŜyć projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Zezwolenie na 

umieszczenie urządzeń w pasie drogowym naleŜy uzyskać w Miejskim Zarządzie Dróg i 

Komunikacji w Piotrkowie Tryb. 
 

• Roboty ziemne w wykopach otwartych prowadzić zgodnie z Polską Normą: „Roboty 

ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania” PN-B-10736 marzec 1999r.. 
 

• Wymagania i badania przy odbiorze przewodów kanalizacyjnych budowanych w 
wykopach otwartych – zgodnie z Polska Normą: „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze.” PN-92/B-10735 oraz PN-B-10729 Kanalizacja. 
Studzienki kanalizacyjne. 

• W zakresie dot. przyłączy kanalizacji sanitarnej a nieuregulowanym w w/w polskich 
normach stosować się do zaleceń zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9, 
Warszawa, sierpień 2003 r. oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polską Korporację Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r. 
 

• Wymagania i badania przy odbiorze przewodów wodociągowych – zgodnie z Polską 
Normą: „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” PN-B-10725 
grudzień 1997. 

 

• W zakresie dot. sieci wodociągowych a nieuregulowanym w w/w polskich normach 

stosować się do zaleceń zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych” Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3, Warszawa oraz w 

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

wydanych przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacji Warszawa 1994 r. 
 

• Zasypkę wykopów wykonać: 
- w jezdniach, chodnikach, wjazdach na posesje i parkingach - piaskiem z 

zagęszczeniem do odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia, 
- w terenach zielonych - gruntem rodzimym z zagęszczeniem. 

Zasypkę wykopów piaskiem wykonywać z zagęszczeniem warstwami grubości 25 cm. 

Zasypkę naleŜy wykonać tak, aby uzyskać wymagany dla danej kategorii drogi wskaźnik 

zagęszczenia. Roboty ziemne w pasie drogowym wykonywać zgodnie z PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania. 
 

• Odtworzenie i odbudowę konstrukcji jezdni ulic wykonać w sposób następujący - do 
uzyskania pierwotnych rzędnych terenu: 

� warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubości po zagęszczeniu 
15cm  ,  

� podbudowa z kruszyw łamanych 0/63 grubości 23cm, 
� warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0/16 o grubości po zagęszczeniu 

4cm, 
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• Odtworzenie i odbudowę nawierzchni w pasach drogowych ulic wykonać zgodnie z 

Polską Normą: „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” PN-S-
02205 ze stycznia 1998 r. Wskaźniki zagęszczenia gruntu oznaczyć zgodnie z normą BN-
77/8931-12. 

 

• Zobowiązuje się wykonawcę, po zakończeniu robót montaŜowych, do przywrócenia stanu 
pierwotnego na terenie działek prywatnych właścicieli. 

 

• Nadmiar gruntu z wykopów naleŜy wywieźć, transport na odległość do 5 km. 
 

• Po zakończeniu robót montaŜowych i ziemnych cały teren naleŜy przywrócić do stanu 

pierwotnego lub doprowadzić do stanu projektowanego, jeśli inne niŜ dotychczas 

zagospodarowanie terenu przewiduje projekt drogowy. 
 

• W rejonie skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w pobliŜu drzew 

wykopy bezwzględnie naleŜy wykonywać ręcznie. W bezpośredniej bliskości drzew – 
przejścia tunelowe. Roboty prowadzić tak, aby nie naruszyć systemów korzeniowych 

drzew. Zakazuje się usuwania korzeni szkieletowych o średnicy większej niŜ 2,5 cm. 

Wszystkie zranienia oraz powierzchnie cięcia korzeni naleŜy zabezpieczyć w sposób 

analogiczny jak gałęzie. System korzeniowy zabezpieczyć przed wysychaniem lub 

przemarzaniem 
• Prace ziemne w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań z przyłączami i siecią gazową naleŜy 

prowadzić sposobem ręcznym i pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w Piotrkowie 

Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 112 tel.732-00-46 lub 649-54-52 w.107. 
 

• Roboty ziemne w rejonie skrzyŜowania /zbliŜenia/ z kablem energetycznym wykonywać 

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostroŜności. W miejscu skrzyŜowania z 

projektowanym obiektem zachować odległość pionową minimum 0,5 m od kabla 

energetycznego. W miejscu zbliŜenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 

zachować odległość poziomą minimum 0,5 m. W miejscach skrzyŜowania z 

projektowanym obiektem kabel energetyczny osłonić rurą dwudzielną φ160mm koloru 

czerwonego dla kabli 15 kV oraz rurą dwudzielną φ110mm koloru niebieskiego dla kabli 

0,4 kV. Rozpoczęcie prac naleŜy zgłosić w Rejonie Energetycznym Piotrków Tryb. do 

Rejonowej Dyspozycji Ruchu w celu ustalenia zakresu koniecznych wyłączeń oraz 

terminu dopuszczenia do prac. Zachować naleŜy odległość poziomą od podziemnej części 

słupów energetycznych do krawędzi wykopu minimum 1,0 m. 
 

• W miejscu skrzyŜowań z kablami telefonicznymi roboty naleŜy prowadzić ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostroŜności. W miejscu zbliŜenia z kablem telefonicznym 

naleŜy zachować odległość min. 0,25 m od krawędzi wykopu. W miejscu skrzyŜowania z 

kablem telefonicznym naleŜy zastosować rurę osłonową. Roboty prowadzić pod 

nadzorem pracownika TP SA. 
• Punkty osnowy geodezyjnej połoŜone w ulicy Karolinowskiej naleŜy zabezpieczyć przed 

naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowiązuje się wykonawcę do powiadomienia Referatu 
Geodezji, Kartografii i Katastru UM w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szkolnej 28 o terminie 
prac ziemnych w rejonie w/w punktów celem nadzorowania. W przypadku zniszczenia 
w/w punktów zobowiązuje się wykonawcę do ich wznowienia na swój koszt. 

 

• Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone z zachowaniem przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz.U. z 2000r. Nr 106,poz.1126, z późn. 

zmianami / i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych ,w tym m. in. w 
zakresie dot. sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 


