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Nazwa Zamówienia: Renowacja sieci kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej  

 

Adres obiektu:    teren miasta Piotrków Trybunalski 

  

Nazwy i Kody: 

1. Dział robót:  

- 45000000-7:  Roboty budowlane 

2. Grupa robót budowlanych:  

- 45200000-9:  Roboty w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

3. Klasy robót budowlanych: 

- 45230000-8:  Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 

4. Kategorie robót budowlanych: 

- 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 

- 45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów 
i kabli 

 

Nazwa Zamawiającego:  Miasto Piotrków Trybunalski, 

    ul. Pasaż Rudowskiego 10 

    97-300 Piotrków Trybunalski 

    e-mail:  jrp@piotrkow.pl 

 

 

Autorzy opracowania: 

Marzena Ciebielska  – Inżynieria Sanitarna 

Jacek Brochocki  – Budownictwo ogólne 

Krzysztof Sas   – Budownictwo drogowe 
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Zawartość Programu Funkcjonalno-Użytkowego: 

 

 Część opisowa: 

-  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu  

zamówienia 

 Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego
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I CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1 Zakres Kontraktu 

1.1.1 Wstęp. 

Zakres robót objętych Kontraktem: 
1. kanalizacja ogólnospławna  

 renowacja sieci Ø 200 – 1000 mm o długości około 10 628,5 mb  

 renowacja przyłączy długości o łącznej około 3 623mb 

 
2. kanalizacja deszczowa  

 renowacja kanałów Ø 200 – 450 mm o łącznej długości około 989 mb 

 renowacja przyłączy o łącznej długości około 340 mb 

1.1.2 Spodziewane efekty inwestycji. 

Spodziewane efekty inwestycji: 

 poprawa standardu życia ludności 

 uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego 

 zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego 

 ochrona zlewni rzeki Pilicy należącej do zlewni Zalewu Sulejowskiego w zlewni Wisły 

 

1.1.3 Gwarancje. 

W ramach niniejszego Kontraktu ustala się następujący Wykaz Gwarancji. 

 
Tabela 1.2-1 Wykaz Gwarancji 

Parametr Wartość 
/ Jednostka 

Termin 
Gwarancji 

Odstępstwa / 
Tolerancja 

Okres Zgłaszania Wad Miesiące 12 - 

Gwarancja na wykonane prace 
urządzenia 

Miesiące 36 - 

Czas usunięć wad lub uszkodzeń1 Godziny do 48 - 

 

 

1.1.4 Zakres przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy sporządzi i przedstawi do akceptacji 
Inżynierowi Kontraktu harmonogram kolejności wykonywania renowacji odcinków. 

 
Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez 
Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające 
niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia. 

 

 

                                                 
1
 Wykonawca usunie wady lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od Powiadomienia lub innym terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym 
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(A) Prace projektowe. 

Wykonawca opracuje Dokumentację obejmującą co najmniej: 

- Projekt Budowlany  opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej 
w Polsce ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 
r. Nr 156 poz. 1118 z późń.  zm. ). 

- Wystąpi o pozwolenie na budowę  dla robót budowlanych polegających na renowacji 
sieci ogólnospławnej w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce 
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późn. zm.  

- Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne 
wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb 
realizacji inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem 
warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych  
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego,  

- Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, 

- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
sieci i obiektów, 

- Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP, 

- Wszelkie inne dokumenty i opracowania do zaprojektowania, wykonania i odbioru 
robót i przekazania inwestycji do eksploatacji. 

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich 
ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych. 

 Badania i analizy uzupełniające. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia. 

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 
przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 
Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje, postanowienia, pozwolenia i decyzje administracyjne 
niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania 
przedmiotu Kontraktu.   

Mapy do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów 
projektowych na obszary objęte Kontraktem. 

Wypis z rejestru gruntów. 
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Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych wypisów z rejestrów 
gruntów na tereny objęte Kontraktem. 

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia 
dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń (zarządców dróg), 
uzgodnienia dokumentacji, nadzór archeologiczny, nadzory właścicieli infrastruktury 
nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, 
energetyki, telekomunikacji, sieci wod. - kan. itp.) 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

Dokumenty Zamawiającego. 

Przedstawione w PFU założenia są tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do 
sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w zakres kontraktu.  

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji danych i założeń zawartych w PFU , dla zadań 
wchodzących w zakres Kontraktu W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i 
danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w 
zakresie długości, średnic, i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. 

Z uwagi na możliwość zmiany/dezaktualizacji danych z lat 2003-2005 będących podstawą do 
założeń dla niniejszego PFU, Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji przekazanych 
przez Zamawiającego danych i ich aktualizacji. 

Przedstawione w punktach 1.4. PFU przedmiary robót i ilości urządzeń są wielkościami 
szacunkowymi. Ostateczne długości oraz zakres przeprowadzanej modernizacji sieci 
zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi obejmować cały zakres 
rzeczowy objęty dokumentacjami załączonymi w niniejszym PFU (w tym: planami 
sytuacyjnymi z naniesionymi trasami sieci i przyłączy, warunkami i opiniami technicznymi 
PWiK Sp. z o.o., raportami z inspekcji) i tym samym umożliwić remont sieci. 

Zamawiający nie rozpoczął wykonywania dokumentacji projektowej.  

Dokumentacja fotograficzna. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu 
przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia 
winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu 
fotografowanego poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. 
Dokumentacja taka winna być przekazana Inżynierowi i Zamawiającemu na nośniku CD. 
Zdjęcia należy dostarczyć w formie plików *jpg 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do 
stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu. 

(B) Zakres robót budowlanych. 

Należy wykonać renowację sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej wraz z 
niezbędnymi obiektami, instalacjami i urządzeniami. 

Zakres robót objętych Kontraktem stanowi zaprojektowanie i wykonanie: 

 Renowacji kanalizacji ogólnospławnej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przyłączami 
kanalizacyjnymi i studniami rewizyjnymi 

 Renowacji kanalizacji deszczowej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przyłączami 
kanalizacyjnymi i studniami rewizyjnymi 
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Modernizacja będzie polegać na: 

 Całkowitej wymianie istniejącego przewodu metodą tradycyjną w wykopie, na nowy 
przewód takiej samej średnicy lub średnicy większej bądź mniejszej, wynikającej z 
obliczeń hydraulicznych, 

 Renowacji przewodu poprzez wyłożenie wewnętrznych ścian przewodu wykładziną 
wykonaną z włókna szklanego bez szwu nasączaną żywicami poliestrowymi lub 
winyloestrowymi 

 Technologii kruszenia istniejącego kanału w kierunku na zewnątrz do gruntu i 
wprowadzenia na jego miejsce nowego przewodu (technologia Berstlining), takiej 
samej średnicy lub większej 

 Wykonaniu remontu studzienek przy zastosowaniu chemii budowlanej bądź ich 
wymianie. 

 Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych poprzez wymianę metodą tradycyjną, lub 
bezwykopową renowację przy zastosowaniu elastycznego rękawa z włókna 
poliestrowego nasączanego żywicami epoksydowymi pigmentowalnymi, należy 
wykonać do pierwszej studni rewizyjnej. W przypadku braku studni rewizyjnej do 
granicy przyłączonej posesji. Dokładny zakres podano w punkcie 1.4. 

(C)Przejęcie Robót od Wykonawcy. 

Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów 
instalacji wymagających oznakowania. 

(D) Serwis. 

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aż do końca Okresu Usuwania Wad 
(umowa serwisowa w ramach Kontraktu) oraz serwis pogwarancyjny (po zakończeniu 
Kontraktu). Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie 
znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie 
Usuwania Wad pokrywa Wykonawca.  

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.2.1 System gospodarki ściekowej w Piotrkowie Trybunalskim 

Na terenie miasta występuje sieć kanalizacyjna ogólnospławna, sanitarna i deszczowa. 
Kanalizacja ogólnospławna zlokalizowana jest głównie w centralnej części miasta, natomiast 
sieć rozdzielcza obejmuje pozostały obszar. W obrębie miasta istnieje jednak wiele ulic 
 (szczególnie na peryferiach), które nie posiadają kanalizacji. Szacunkowa liczba 
mieszkańców pozbawionych dostępu do systemu kanalizacyjnego szacowana jest na 11000 
( wg danych za 2003 rok). Stopień skanalizowania Piotrkowa w 2003 roku kształtował się na 
poziomie 86,2%.  
Liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji zostały przedstawione w poniższej tabeli: 

Tabela 1.2-4 Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji 

Rok Liczba mieszkańców miasta Piotrkowa 

 wszystkich korzystających z kanalizacji 

 Mk Mk 
2000

Q 
80 964 68 560 

2001 80 827 68 850 
2002 80 923 69 280 

2003 80 481 69 380 

Źródło: MZGK Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim 
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W ostatnich latach obserwuje się wzrost długości sieci kanalizacyjnej. Łączna długość 
kanałów sanitarnych i ogólnospławnych wynosi 133 km( bez przyłączy). 
Ścieki odprowadzane systemem kanalizacji miejskiej doprowadzane są do mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków.  
Główny kolektor nr III, o średnicy od Ø400 ( przy Twardosłowicach) do Ø1500 ( przy wylocie 
do oczyszczalni ścieków) został wybudowany wzdłuż rzeki Strawy. Na wysokości osiedla 
Sulejowskiego kolektor rozwidla się – po stronie północnej pozostaje kolektor nr III (Ø400- 
Ø600 ), do którego wprowadzane są ścieki z północnej części miasta, strona południowa 
obsługiwana jest przez kolektor nr II o średnicy Ø600.  
Zakładano, że miasto będzie rozwijać się na południe, w związku z czym tereny te zostały 
uzbrojone w kolektor nr I o średnicy Ø600, prowadzący ścieki bezpośrednio do oczyszczalni. 
Spodziewany rozwój na tych terenach niestety nie nastąpił, stąd kolektor prowadzi obecnie 
nieznaczną ilość ścieków. Wschodnie dzielnice miasta obsługiwane są przez kolektory nr IV 
o średnicy Ø600 oraz nr V o średnicy Ø500. Kolektor nr IV biegnie po zachodniej stronie 
jeziora Bugaj, kolektor nr V- po wschodniej. Ścieki z terenów nieskanalizowanych 
odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych. Część z tych ścieków wozami 
asenizacyjnymi dowożona jest do punktu zlewnego, zlokalizowanego na terenie 
oczyszczalni. Niestety, przydomowe zbiorniki bezodpływowe są często nieszczelne lub też 
ścieki są odprowadzane w sposób niekontrolowany na gleby uprawne, do lasów lub cieków 
wodnych. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego. 

Kanalizacja deszczowa jest słabo rozbudowana, składa się z odcinków kanałów budowanych 
dla potrzeb odwodnienia poszczególnych osiedli, ulic lub ich części. Wiele ulic w centrum 
miasta nie ma kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa posiada niezależne wyloty do 
odbiornika. W wielu rejonach miasta istnieje potrzeba rozbudowy tej kanalizacji. Długość 
sieci kanalizacji deszczowej w obrębie miasta wynosi około 50km (średnice Ø200 do 
Ø1000). Łączna ilość studni rewizyjnych wynosi około 1200szt.,a wpustów ulicznych około 
1100szt.(dane nie obejmują sieci na terenie spółdzielni mieszkaniowych oraz zakładów 
przemysłowych). Kanalizacja deszczowa jest w eksploatacji jednostek, które zajmują się 
utrzymaniem dróg. Braki kanalizacji deszczowej występują w wielu częściach miasta. Z 
uwagi na znaczne koszty inwestycji modernizacyjnych są one systematycznie odkładane. 

1.2.2 Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

1.2.2.1 Charakterystyka techniczna sieci kanalizacyjnej 

W poniższych tabelach zaprezentowano strukturę materiałową, wiekową oraz udział 
procentowy poszczególnych średnic sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej w 
mieście Piotrkowie Trybunalskim. 

Tabela 1.2-5 Struktura materiałowa sieci kanalizacyjnej sanitanej 
i ogólnospławnej 

Materiał Procent 

PVC i PE 27,6 
kamionka 46,5 

beton 23,4 

żeliwo 2,5 

Źródło: MZGK Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim 

 
Tabela 1.2-6 Struktura wiekowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej 

i ogólnospławnej 

Wiek % 

powyżej 50 lat 24,8 
30 do 05 lat 10,5 
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20 do 30 lat 17,2 
10 do 20 lat 17,3 

do 10 lat 30,2 

Źródło: MZGK Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim 

Tabela 1.2-7 Udział procentowy poszczególnych średnic w sieci  
kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej w Piotrkowie  
Trybunalskim w 2003 roku 

średnica % 

do 150 mm 27,96 
151-200 mm 30,6 
201-400 mm 28,7 
401-600 mm 7,77 

ponad 600 mm 4,97 

Źródło: MZGK Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim 

1.2.2.2 Sieć kanalizacji ogólnospławnej 

Stan techniczny kanalizacji jest niezadowalający. Część kanałów, szczególnie betonowych 
wykonanych w latach 20-tych, wymaga pilnej renowacji. Po upływie 80 lat uległy korozji, SA 
nieszczelne i w niektórych miejscach pozałamywane. Renowacji wymagają także wadliwie 
ułożone odcinki kanałów z lat 70-tych i 80-tych. 

1.2.2.3 Sieć kanalizacji deszczowej 

Stan techniczny jest zły. Przyczyną tego jest niestaranne wykonawstwo oraz wykonanie ich 
z niepełnowartościowych materiałów. Występują duże nieszczelności. 

1.2.3 Działania zaradcze  

Realizacja zadania spowoduje uszczelnienie kanałów, a co za tym idzie ograniczy dopływ do 
kanalizacji wód infiltracyjnych, ograniczy wpływ ścieków deszczowych na wody podziemne, 
nastąpi zwiększenie odbioru ścieków. Ponadto zwiększy wytrzymałość konstrukcyjną 
przewodów oraz zastabilizuje posadowienie kanału w gruncie. 

1.2.4 Wielkość zapotrzebowania na ilość ścieków dostarczanych przez 
poszczególnych użytkowników systemu. 

 

1.2.4.1 Ilość dostarczanych ścieków 

W tabeli poniżej zostały przedstawione ilości ścieków odprowadzanych z poszczególnych 
źródeł ich pochodzenia do systemu kanalizacji podłączonej do oczyszczalni ścieków. 

 

Tabela 1.2-8 Analiza ilości odprowadzanych ścieków 
 

 
rok 

Odbiór ścieków 

razem 
gospodarstwa 
domowe 

przemysł usługi ścieki dowożone 

tys. m
3 

tys. m
3 

 tys. m
3
 tys. m

3
 tys. m

3
 

2000 4 216 2 649 1 059 455 53 

2001 4 026 2 559   982 439 45 

2002 3 881 2 493   904 440 43 

2003 3 734 2 414 1 261 22 38 
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Źródło: MZGK Sp. z o.o. 

 

1.2.5 Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamówienia 

1.2.5.1 Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 [B] Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej 

Kanalizacja ogólnospławna będzie modernizowana przede wszystkim w centrum miasta. 
Jest to teren charakteryzujący się zwartą wielorodzinną zabudową mieszkaniową. Nierzadko 
prace będą prowadzone w wąskich, jednojezdniowych uliczkach. W dzielnicy STARE 
MIASTO będą to również ulice pieszo-jezdne. Przeprowadzenie modernizacji nie wpłynie na 
zmianę sposobu wykorzystania terenu. 

 [C] Renowacja sieci kanalizacji deszczowej 

Modernizacja będzie prowadzona głównie na terenie zabudowy wielorodzinnej w centrum  
i po za nim. 

1.2.5.2 Warunki prowadzenia prac budowlano-montażowych. 

Wykonawca zapewni ciągłość przepływu ścieków w trakcie wykonywania prac remontowych  
sieci kanalizacji ogólnospławnej. 

Włączenia do sieci kanalizacyjnej 

Wpięcia oraz przepięcia przyłączy do istniejących sieci należy wykonać pod nadzorem służb 
PWiK Sp. z o.o., zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez PWiK Sp. z o.o. 

Odłączenia przewodów rozdzielczych 

Na etapie przygotowania projektu Wykonawca uzyska Warunki Techniczne do przebudowy 
sieci kanalizacyjnej z PWiK Sp. z o.o. Sposób prowadzenia prac na istniejącej sieci oraz 
harmonogram odłączeń, wykonywania obejść oraz dodatkowych tymczasowych nitek 
Wykonawca uzgodni z operatorem sieci. 

1.2.6 Dostępność Placu Budowy. 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe 
itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 
Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i 
pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone 
zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca 
uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że 
projektuje Roboty według pozyskanych informacji. 
Roboty wykonywane będą w jezdniach, pasach drogowych, terenach zieleni i innych. 
Wykonawca przedłoży do akceptacji operatorowi sieci harmonogram prowadzenia prac. 
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych odcinków z funkcjonującymi, 
muszą uzyskać zgodę Użytkownika sieci – PWiK Sp.z o.o.  w Piotrkowie Trybunalskim. W 
tym celu Inżynier będzie występował na piśmie do odpowiedniej jednostki w PWiK Sp.z o.o.  
Pisma te powinny być przedłożone właściwej jednostce, na 5 dni roboczych przed 
planowanym terminem robót. Do robót można przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 
zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 
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1.2.7 Zaplecze Placu Budowy. 

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu budowy, 
zasilania w media, tymczasowych składowisk materiałów itp.  
Elementy te Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny 
koszt w ramach ceny Kontraktowej. 

1.2.8 Rozpoczęcie robót. 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę w ramach 
kontraktu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wypełnienie innych wymagań 
wynikających z  kontraktu i przepisów prawnych. 

Zajęcia pasa drogowego. 
Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwymi terenowo dla miejsca wykonywania Robót 
ponosi Wykonawca.  
Koszt zajęcia pasa drogowego jest składnikiem ceny kontraktowej i winien być ujęty w 
wykazie cen. 
Zamawiający rozliczy koszt Wykonawcy za zajęcie pasa drogowego do kwoty przewidzianej 
przez Wykonawcę i podanej w Wykazie Cen (kwota warunkowa), na podstawie 
przedstawionych przez Wykonawcę kosztów. Jeśli Wykonawca poniesie koszty wyższe od 
podanych w Wykazie Cen, to sam ponosi różnicę. 

1.2.9 Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym. 

Opłaty za umieszczenie ewentualnych obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi 
Zamawiający. 

1.2.10 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy. Ustawienie tymczasowego 
oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa 
ruchu, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu 

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań, drenażu,  

e) tymczasową przebudowę urządzeń infrastruktury  

f) koszt utrzymania objazdów/przejazdów, konstrukcji tymczasowych i organizacji 
ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b) opłaty/dzierżawy terenu 

c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów, konstrukcji tymczasowych, przebudów i organizacji 
ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
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b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 

1.2.11 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 

Wykonawca w ramach Kontraktu, jest zobowiązany do zabezpieczania terenu budowy do 
dnia odbioru końcowego, w ramach zabezpieczenia należy:  

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła 
ostrzegawcze, znaki itp.),  

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót, 

d) wykonać i zamontować co najmniej 10 tablic informacyjnych (ilość tablic zależeć 
będzie od ilości jednocześnie realizowanych odcinków - po dwie tablice 
informacyjne na każdy odcinek), wykonanych z blachy ocynkowanej lub 
równoważnej o wymiarach 2m szer. x 1m wys., przy czym dolna krawędź tablic 
musi znajdować się  na wysokości min. 1,5 m. Tablice muszą być odporne na 
warunki pogodowe - gładka lakierowana z grafiką nanoszoną metodą sitodruku 
lub z plotera tnącego. Wzór tablicy informacyjnej według załącznika nr 1 do PFU.  

Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 

1.2.12 Wycinka drzew. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji 
Projektowej z Zamawiającym wszystkich kolizji projektowanej modernizacji z drzewami. 
Wykonawca winien projektować modernizację w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich 
wycinkę traktować jako ostateczność, nie posiadającą innych racjonalnych rozwiązań.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów. 

Wykonawca uzyska decyzje administracyjne dotyczące wycinek, nasadzeń lub przesadzeń 
oraz na swój Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek, nasadzeń lub przesadzeń 
drzew i krzewów wraz z usunięciem karp. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w 
pozwoleniu na prowadzenie wycinki.  

W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu z 
Inżynierem podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania.  

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieść materiał z wycinki na odległość do  
5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z kosztami załadunku i rozładunku. 

Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew lub koszty nasadzeń zastępczych ponosi 
Wykonawca. 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Utrzymuje się dotychczasowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektów do ujmowania 
 i odprowadzania ścieków. 
Wybór metody modernizacji każdego fragmentu kanalizacji czy odcinka kanału powinien 
wynikać z rachunku ekonomicznego, z uwzględnieniem lokalizacji kanału oraz ilości ścieków 
wynikającej z nowych, aktualnych warunków mających związek ze zmniejszającym się 
zużyciem wody czy ze zmianą planów zabudowy miasta. 
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Projektowanie modernizacji kanalizacji deszczowej należy poprzedzić sprawdzeniem 
obliczenia średnic dla każdego odcinka kanalizacji, w oparciu o szczegółową mapę zlewni z 
podziałem na zlewnie cząstkowe. Do obliczeń przyjąć deszcz o natężeniu 130 l/s/ha ( 
prawdopodobieństwo 50 %). Współczynnik spływu powierzchniowego przyjąć wg 
rzeczywistego, docelowego charakteru pokrycia zlewni. 

Wymagania szczegółowe zawarto w punkcie 2.2 PFU ― Szczegółowe cechy zamówienia 
dotyczące rozwiązań technicznych oraz w punkcie 2.4 ― Warunki Wykonania i odbioru 
robót. 

UWAGA! przy zastosowaniu bezwykopowych metod renowacji sieci należy brać pod uwagę 

możliwość wystąpienia uszkodzeń istniejących obiektów budowlanych. 

Uszkodzenia mogą wystąpić przy metodzie bezodkrywkowego powiększania przewodów 
(met. Berstliningu). Aby tego uniknąć  należy przeanalizować wpływ naprężeń powstających 
w strefie uplastycznienia gruntu (podczas pracy głowicy rozpierającej) na najbliżej znajdujące 
się budowle, rurociągi bądź inne elementy infrastruktury podziemnej. 
 

1.3.1 Wymagania technologiczne dla sieci deszczowych i ogółnospławnych 

Sieć kanalizacyjna należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normami PN-92/B-01707, PN-
92/B-10735 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Sieci 
Kanalizacyjnych wydanych przez Cobrti Instal, a także z Warunkami Technicznymi 
wydanymi przez PWiK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. 

Wymieniane przewody kanalizacyjne powinny być wykonane z rur i kształtek o 
właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach 
oraz odrębnych przepisach. 

Rury używane do montażu przewodów kanalizacyjnych powinny być oznakowane zgodnie  
z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane  
z tworzyw sztucznych winny zawierać następujące: informacje: nazwę wytwórcy, 
oznakowanie materiału, średnice zewnętrzną rury i grubość ścianki, numer normy, znak 
jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji. 

Przewody kanalizacyjne układane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem. 

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachować jednolitość technologiczną 
stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać szczegółowe 
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
przewodów kanalizacyjnych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz 
przez producentów rur i armatury, ciśnienie nominalne. 

1.3.1.1 Przyłącza kanalizacyjne. 

Średnica wewnętrzna przyłączy kanalizacyjnych powinna być dostosowana do 
przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków z budynku (ustalonej na podstawie obliczeń) i 
nie może być mniejsza niż Dn 150 mm. 

1.3.1.2 Kolizje oraz przejścia przez przeszkody. 

Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść instalacji pod i nad innymi 
instalacjami, drogami kołowymi, ciekami wodnymi i innymi elementami oraz kolizji z innymi 
urządzeniami, obiektami i instalacjami istniejącej infrastruktury wymaga uzgodnienia z 
instytucjami, którym podlegają. Uzgodnienia, o których mowa należy uzyskać przed 
przedłożeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia z PWiK Sp. z o.o. 
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1.3.1.3 Kolizje z istniejącą infrastrukturą. 

W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoukładanych sieci z istniejącą infrastrukturą 
Wykonawca zobowiązany jest do przełożenia lub wykonania nowych odcinków zgodnie z 
warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci kolidującej i PWiK Sp. z o.o.  w 
ramach ceny kontraktowej.  

 

1.3.1.4 Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą 

W miejscu występowania skrzyżowań z innymi sieciami należy dokonać ręcznej odkrywki  
w celu dokładnego ich zlokalizowania.  

Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych użytkowników sieci. 

Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgodnie z warunkami 
uzgodnień wydanymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń lub sieci. 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

1.4.1 Ogólne wymagania 

Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz 
odrębnych przepisach prawa a przede wszystkim zapewniać: 

 ciągły odbiór ścieków od wszystkich użytkowników objętych działaniem kanalizacji, w 
sposób nie powodujący obciążeń nieakceptowanych dla środowiska naturalnego, 

 niezawodność odbioru ścieków, 

 szczelność systemu. 

Modernizacja będzie polegać na: 

 Całkowitej wymianie istniejącego przewodu metodą tradycyjną w wykopie, na nowy 
przewód takiej samej średnicy lub średnicy większej bądź mniejszej, wynikającej z 
obliczeń hydraulicznych, 

 Renowacji przewodu poprzez wyłożenie wewnętrznych ścian przewodu wykładziną 
wykonaną z włókna szklanego bez szwu nasączaną żywicami poliestrowymi lub 
winyloestrowymi 

 Technologii kruszenia istniejącego kanału w kierunku na zewnątrz do gruntu i 
wprowadzenia na jego miejsce nowego przewodu (technologia Berstlining), takiej 
samej średnicy lub większej 

 Wykonaniu remontu studzienek przy zastosowaniu chemii budowlanej bądź ich 
wymianie. 

Przy zastosowaniu każdej z w/w metod bezwykopowych wykonać przepięcie odgałęzienia 
kanału ulicznego poprzez wycięcie otworu. 
Przyłącza kanalizacyjne zostaną wymienione na nowe, bądź poddane renowacji za pomocą 
wykładziny CIPP. Miejsce połączenia przyłącza z kanałem głównym należy uszczelnić 
poprzez montaż kształtki kapeluszowej o długości min, 200 mm. 

1.4.2 Przestrzeń robocza dla realizacji renowacji rurociągu 

Przestrzeń robocza niezbędna do prowadzenia renowacji zależeć będzie od przyjętej metody 
renowacji przez Wykonawcę. Dla tego typu realizacji niezbędne będzie wykonanie wykopów 
miejscowych, technologicznych w miejscach załamań tras, węzłów i w miejscach niezbędnych 
wynikających z przyjętej technologii robót. 
Po wykonaniu wykopów wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu - 1,0. Wskaźnik ten musi 
być potwierdzony przez specjalistyczne laboratorium drogowe. 
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[A] Kanalizacja ogólnospławna w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

1.4.3 Charakterystyka techniczna 

1.4.3.1 Przedmiot i zakres robót. 

 

Poz. Ulica Odcinek Średnica Materiał Długośd 
Stan 

techniczny 
wg ATV 

Metoda 
modernizacji 

Przyłącza 
wpięte na 

trójnik 

CCTV 

1 
 
 
 
 
 

Kanały na Osiedlu 
Wierzeje 

 
 
 
 

ul. 
Pomaraoczowa 

S1-S2 200 Kamionka 24,50 2 Wykładzina CIPP 0 

S2-S3 200 Kamionka 30,00 2 Wykładzina CIPP 0 

S3-S4 200 Kamionka 20,00 2 Wykładzina CIPP 0 

S4-S5 200 Kamionka 20,00 2 Wykładzina CIPP 0 

S5-S6 200 Kamionka 10,00 2 Wykładzina CIPP 0 

ul. Cytrynowa S10-S11 200 Kamionka 34,00 2 Wykładzina CIPP 0 

ul. Korzenna 

S13-S14 250 Kamionka 14,00 2 Wykładzina CIPP 0 

S14-S15 250 Kamionka 30,00 1 Wykładzina CIPP 0 

S15-S16 250 Kamionka 33,00 1 Wykładzina CIPP 0 

ul. Jeziorna 

S17-S18 200 Kamionka 72,50 1 Wykładzina CIPP 5 

S18-S19 200 Kamionka 49,00 1 Wykładzina CIPP 4 

S19-S20 200 Kamionka 51,00 2 Wykładzina CIPP 4 

S20-S21 200 Kamionka 49,00 1 Wykładzina CIPP 2 

S21-S22 200 Kamionka 42,50 1 Wykładzina CIPP 2 

S22-S23 200 Kamionka 49,50 1 Wykładzina CIPP 2 

 
 
 
 
 

   1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kanały na Osiedlu 
Wierzeje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ul. Jeziorna 

S23-S24 200 Kamionka 35,50 1 Wykładzina CIPP 0 

S24-S25 200 Kamionka 43,50 1 Wykładzina CIPP 4 

S26-S27 200 Kamionka 5,00 1 Wykładzina CIPP 2 

ul. Dobra 

S29-S30 200 Kamionka 14,50 1 Wykładzina CIPP 0 

S30-S31 200 Kamionka 44,00 2 Wykładzina CIPP 2 

S31-S32 200 Kamionka 36,50 2 Wykładzina CIPP 4 

S32-S33 200 Kamionka 33,50 1 Wykładzina CIPP 2 

 
 

ul. Wierzeje 
 
 
 
 

S29-S35 200 Kamionka 52,50 1 Wykładzina CIPP 2 

S35-S36 200 Kamionka 20,00 1 Wykładzina CIPP - 

S37-S38 200 Kamionka 19,50 1 Wykładzina CIPP 0 

S38-S39 200 Kamionka 52,00 1 Wykładzina CIPP 1 

S39-S40 200 Kamionka 16,50 1 Wykładzina CIPP 0 

S40-S41 200 Kamionka 33,00 1 Wykładzina CIPP 1 

S41-S42 200 Kamionka 31,00 1 Wykładzina CIPP 2 

S42-S43 200 Kamionka 21,50 1 Wykładzina CIPP 0 

S43-S44 200 Kamionka 24,50 1 Wykładzina CIPP 0 

S44-S45 200 Kamionka 30,00 1 Wykładzina CIPP 0 

S45-S46 200 Kamionka 31,50 1 Wykładzina CIPP 1 

S46-S47 200 Kamionka 44,50 1 Wykładzina CIPP 2 

S48-S49 200 Kamionka 45,00 1 Wykładzina CIPP - 

S49-S50 200 Kamionka 54,00 1 Wykładzina CIPP 2 

ul. Roślinna 
S51-S52 300 Kamionka 43,50 1 Wykładzina CIPP 1 

S52-S53 300 Kamionka 43,50 1 Wykładzina CIPP 2 
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S53-S54 300 Kamionka 50,00 1 Wykładzina CIPP 1 

S61-S62 brak brak 43,00 - - - 

S62-S63 brak brak 18,50 - - - 

2 
 
 
 

Kanał w ul. Fabianiego 
 
 

S0-S1 200 Kamionka 54,50 1 Wykładzina CIPP 0 

S1-S2 200 Kamionka 40,00 1 Wykładzina CIPP 0 

S2-S3 200 Kamionka 16,00 1 Wykładzina CIPP 0 

S3-S3.1 250 Kamionka 15,50 1 Wykładzina CIPP 0 

S3.1-S3.2 250 Kamionka 41,00 1 Wykładzina CIPP 0 

S3.2-S3.3 250 Kamionka 61,00 2 Wykładzina CIPP 1 

S3-S4 200 Kamionka 45,50 1 Wykładzina CIPP 0 

S4-S5 200 Kamionka 26,00 1 Wykładzina CIPP 0 

S5-S6 200 Kamionka 19,50 1 Wykładzina CIPP 0 

S6-S7 200 Kamionka 34,00 1 Wykładzina CIPP 0 

S7-S8 200 Kamionka 50,00 1 Wykładzina CIPP - 

S8-S9 200 Kamionka 50,50 1 Wykładzina CIPP 0 

 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kanał w ul. Wojska Polskiego – 
odcinek od ul. POW do Pl. 

Litewskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1-S2 250 Kamionka 69,00 2 Wykładzina CIPP 2 

S2-S3 250 Kamionka 18,50 2 Wykładzina CIPP 2 

S3-S4 250 Kamionka 4,00 1 Wykładzina CIPP 0 

S4-S5 250 Kamionka 88,00 2 Wykładzina CIPP 1 

S5-S6 250 Kamionka 83,50 1 
paker + 

Wykładzina CIPP 
4 

S8-S9 250 Kamionka 96,50 2 Wykładzina CIPP 2 

S9-S10 250 Kamionka 90,00 2 Wykładzina CIPP 5 

S10-S11 250 Kamionka 29,00 2 Wykładzina CIPP 0 

S11-S12 250 Kamionka 23,00 2 Wykładzina CIPP 1 

S12-S13 250 Kamionka 101,00 2 - 1 

S13-S14 250 Kamionka 50,50 1 Wykładzina CIPP 1 

S14-S15 250 Kamionka 72,00 1 - 3 

S16-S17 250 Kamionka 46,50 2 Wykładzina CIPP 1 

S17-S18 250 Kamionka 38,50 1 - 2 

S19-S20 250 Kamionka 107,00 2 - 6 

S20-S21 250 Kamionka 60,50 2 Wykładzina CIPP 0 

S21-S22 250 Kamionka 38,50 2 Wykładzina CIPP 2 

S22-S23 250 
Kamionka 

/ 
Beton 

62,00 2 Wykładzina CIPP 3 

 
S24- S24.1 250 - 71,50 2 - - 

4 Kanał w ul. Toruoskiej 

S24-S26 200 Kamionka 27,00 1 Wykładzina CIPP 0 

S26-S27 250 Kamionka 69,50 2 Wykładzina CIPP 11 

S27-S28 250 Kamionka 51,50 2 Wykop 6 

5 Kanał w ul. Stronczyoskiego S24-S25 250 Kamionka 90,00 2 Wykop 4 

6 Kanał w ul. Zamurowej S23-S24 250 Kamionka 83,00 2 Berstlining 9 

 
7 
 
 

 
Kanał w ul. Leonarda 

 
 

S1-S2 250 - 111,00 - - - 

S3-S4 250 Beton 24,00 1 Wykładzina CIPP 1 

S4-S5 250 Beton 6,00 3 Wykładzina CIPP 1 

S5-S6 250 Beton 66,00 3 Wykładzina CIPP 5 
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8 

 

 
Kanał w ul. Narutowicza -  od torów 

PKP do ul. Próchnika  
 

S4-S6 250 beton 44,00 3 

Berstlining 
/ 

Wykop 7 

S6-S7 250 beton 20,00 2 Wykładzina CIPP 6 

S7-S8 250 beton 74,50 2 Wykładzina CIPP 1 

S8-S9 250 beton 60,00 2 Wykładzina CIPP 10 

S9-S10 250 beton 33,00 2 Wykładzina CIPP 4 

S10-S11 250 beton 29,00 2 Wykładzina CIPP 4 

S11-S12 250 beton 61,00 2 Wykładzina CIPP 10 

S12-S13 250 beton 57,00 2 Wykładzina CIPP 8 

 
9 
 
 
 

Kanał w ul. Wojska Polskiego – 
odcinek od hipermarketu „ 
Kaufland” do ul. Sadowej 

 

S1-S2 250 kamionka 22,50 1 Wykładzina CIPP 1 

S2-S3 250 kamionka 33,00 1 Wykładzina CIPP 0 

S3-S4 250 kamionka 28,00 1 Wykładzina CIPP 0 

S4-S5 250 kamionka 49,50 2 Wykładzina CIPP 2 

S5-S6 250 kamionka 52,50 2 Wykładzina CIPP 0 

S6-S7 250 kamionka 55,00 2 Wykładzina CIPP 1 

S7-S8 250 kamionka 50,00 3 Berstlining 2 

S8-S9 250 kamionka 51,00 3 Wykładzina CIPP 2 

S9-S10 250 beton 46,00 2 Wykładzina CIPP 4 

S10-S11 250 beton 35,00 3 Wykładzina CIPP 3 

S11-S12 brak brak 54,00 - - - 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kanał w ul. Łódzkiej – odcinek od 
Ryneczku do ul. Północnej 

 
 
 

S1-S2 250 kamionka 22,00 1 - - 

S2-S3 250 kamionka 19,00 1 - - 

S3-S4 250 kamionka 20,00 1 - - 

S4-S5 250 beton 72,00 3 Wykładzina CIPP 3 

S5-S6 250 beton 61,50 3 Wykładzina CIPP 11 

S6-S7 250 beton 53,00 2 Wykop 5 

S7-S8 250 beton 57,00 2 Wykop 4 

S8-S9 250 beton 2,00 1 Wykładzina CIPP 0 

11 Kanał w ul. Zjazdowej S15-S14 250 beton 94,00 2 Wykładzina CIPP 6 

12 Kanał w ul. Północnej 

S4-S10 250 beton 40,00 3 Wykładzina CIPP 4 

S10-S11 250 beton 44,00 3 Wykładzina CIPP 4 

S12-S13 brak brak 105,00 - Wykładzina CIPP brak 

13 Kanał w ul. Niecałej 

S1-S2 250 beton 88,00 3 Wykładzina CIPP 7 

S2-S3 250 beton 23,00 3 Wykładzina CIPP 2 

S3-S4 250 beton 36,50 3 Berstlining 4 

S4-S5 250 beton 66,50 3 Berstlining 10 

S5-S6 250 beton 31,00 3 - 2 

14 
Kanał w ul. Sienkiewicza -  odcinek 
od ul. Słowackiego do ul. Wojska 

Polskiego 

S1-S2 250 kamionka 25,00 1 Wykładzina CIPP 0 

S2-S3 250 kamionka 18,50 3 Wykładzina CIPP 0 

S3-S4 250 kamionka 20,00 3 Wykładzina CIPP 3 

S4-S5 250 kamionka 102,50 3 Berstlining 8 

S5-S6 250 kamionka 99,00 3 Wykładzina CIPP 6 

 
 

15 
 

 
 
 

Kanał w ul. Przeskok 

S27-S27.1 250 Beton 20,00 3 

Wykop 
+ 

studnia 
rewizyjna S27.1 

0 
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S27-S28 250 Beton 46,00 2 Wykładzina CIPP 12 

S28-S29 250 Beton 35,00 2 Wykładzina CIPP 0 

S29-S30 250 Beton 44,00 1 Wykładzina CIPP 7 

16 Kanał w ul. Cmentarnej 

S1-S2 250 Kamionka 39,00 2 Wykładzina CIPP 4 

S2-S3 250 Kamionka 79,00 2 Wykładzina CIPP 4 

S3-S4 250 Kamionka 96,00 2 Wykładzina CIPP 12 

17 Kanał w ul. Okrzei 

S1-S2 250 beton 78,00 2 Wykładzina CIPP 0 

S2-S3 250 beton 74,50 2 Wykładzina CIPP 2 

S3-S4 250 beton 66,50 2 Wykładzina CIPP 4 

S4-S5 250 beton 4,50 2 Wykładzina CIPP 0 

S5-S6 250 beton 59,00 1 Wykładzina CIPP 3 

S6-S7 250 beton 44,00 3 Wykładzina CIPP 3 

S7-S8 250 beton 41,00 2 Wykładzina CIPP 4 

S8-S8.1 250 beton 50,00 2 Wykładzina CIPP 5 

S9-S10 250 beton 85,00 2 Wykładzina CIPP 7 

18 
Kanał w ul. Belzacka – odcinek od ul. 

Armii Krajowej do ul. 
Częstochowskiej 

S1-S2 250 beton 84,00 2 Wykładzina CIPP 10 

S6-S7 250 kamionka 45,00 2 Wykładzina CIPP 1 

S7-S8 250 beton  38,00 2 Wykładzina CIPP 3 

S8-S9 250 beton 49,00 2 Wykładzina CIPP 5 

S9-S10 250 beton 84,50 2 Wykładzina CIPP 12 

S10-S11 250 beton 82,50 1 Wykładzina CIPP 7 

S11-S12 250 beton 43,50 1 Wykładzina CIPP 7 

S12-S13 250 beton 100,00 1 - - 

 
19 

 
 
 

Kanał w ul. Słowackiego – odcinek 
od ul. Daniłowskiego do ul. Armii 

Krajowej 
 

S2-S3 250 Beton 49,00 3 Wykop 2 

S3-S4 250 Beton 51,50 3 Wykop 1 

S4-S5 250 Beton 47,00 2 Wykładzina CIPP 2 

S5-S6 250 Beton 53,00 3 Wykop 3 

S6-S7 250 Beton 34,50 3 Wykop 3 

S7-S8 250 Beton 65,00 2 Wykładzina CIPP 2 

 
 
  20 

 
 
 
 
 

 
 

Kanał w ul. Armii Krajowej – odcinek 
od  ul. Narutowicza do ul. Polnej 

 
 
 
 
 

S4-S5 250 Beton 89,00 3 
Wykładzina CIPP 

+ 
wykop punktowy 

7 

S5-S6 250 Beton 96,00 3 Wykop 10 

S6-S7 250 Beton 99,50 2 Wykładzina CIPP 17 

S7-S8 250 Beton 95,50 2 - - 

S9-S10 250 Beton 93,00 2 Wykładzina CIPP 3 

S10-S11 250 Beton 99,00 3 Wykop 8 

S11-S12 250 Beton 56,50 2 Wykładzina CIPP 10 

S12-S13 250 Beton 73,00 2 Wykładzina CIPP 4 

S13-S14 250 Beton 33,00 1 Wykładzina CIPP 4 

 
 
 
 

21 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Kanał w ul. Wyzwolenia – odcinek 
od ul. Wolborskiej do ul. Leonarda 

 
 
 
 

S0-S1 250 Kamionka 50,00 3 Wykładzina CIPP 0 

S1-S2 250 Kamionka 52,00 3 Wykładzina CIPP 2 

S2-S3 250 
Kamionka 

/ 
PVC 

45,00 2 Wykładzina CIPP 0 

S3-S4 250 Kamionka 53,50 2 Wykładzina CIPP 2 

S4-S5 250 Kamionka 49,50 2 Wykładzina CIPP 0 

S5-S6 250 Kamionka 54,50 2 Wykładzina CIPP 2 
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S6-S7 250 
Kamionka 

/ 
PVC 

46,00 2 Wykładzina CIPP 1 

S7-S8 250 Kamionka 34,00 2 Wykładzina CIPP 0 

22 Kanał w ul. Słonecznej 

S1-S2 250 Beton 34,00 1 Wykładzina CIPP 2 

S2-S3 250 Beton 26,00 1 Wykładzina CIPP 3 

S3-S4 250 Beton 69,50 2 Wykładzina CIPP 8 

S4-S5 250 Beton 80,00 1 Wykładzina CIPP 7 

S5-S6 250 Beton 3,00 1 Wykładzina CIPP 0 

 
   23 

 
 
 
 

 
Kanał w ul. Roosvelta – odcinek do 

ul Próchnika do torów PKP 
 
 
 

S1-S2 250 Beton 43,00 3 Berstlining 2 

S2-S3 250 Beton 56,00 3 Wykładzina CIPP 4 

S3-S4 250 Beton 100,00 3 Wykładzina CIPP 1 

S4-S5 250 Beton 25,00 3 Wykładzina CIPP 4 

S5-S6 250 Beton 58,00 3 Wykładzina CIPP 1 

S6-S7 250 Beton 90,00 3 Wykładzina CIPP 1 

 
 
 
 
 

24 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Kanał w ul. Szkolnej – odcinek od ul. 
Armii Krajowej do ul Staszica 

 
 
 
 
 
 

S1-S2 250 Kamionka 10,00 2 Wykładzina CIPP 0 

S2-S3 250 Kamionka 16,00 2 Wykładzina CIPP 0 

S3-S4 250 Kamionka 24,00 2 Wykładzina CIPP 0 

S4-S5 250 Kamionka 7,00 2 Wykładzina CIPP 0 

S5-S6 250 Kamionka 29,00 3 Berstlining 0 

S6-S7 250 Kamionka 28,00 3 Wykładzina CIPP 0 

S7-S8 250 Kamionka 27,00 3 Wykładzina CIPP 0 

S9-S9.1 250 Kamionka 36,00 2 Wykładzina CIPP 0 

S9-S10 250 Kamionka 79,00 3 Wykładzina CIPP 3 

S10-S11 200 Beton 74,00 3 Wykładzina CIPP 0 

 25 Kanał w ulicy Kostromskiej 

S1-S2 300 - 44,00 - Wykop - 

S2-S3 300 - 44,00 - Wykop - 

S3-S4 300 - 46,50 - Wykop - 

S4-S5 300 - 48,50 - Wykop - 

S5-S6 300 - 47,50 
 

Wykop 
 

S6-S6.1 300 - 40,50 - Wykop - 

S6-S7 - - 36,00 - Wykop - 

S3-S8 250 - 30,50 - Wykop - 

26 Kanał w Placu Czarnieckiego 
S21-S22 250 kamionka 85,00 - 

Wykop/ + 1 
studnia 

- 

S33- S34  250 kamionka 40,00 - Wykop - 

27 

 
 
 
 

Kolektor nr III- odcinek od ronda im. 
E Gierka do ul. Wojska Polskiego /ul. 

Cmentarną 
 
 
 
 
 

S1-S2 800 Beton 38,50 1 Wykładzina CIPP 0 

S2-S3 800 Beton 25,50 2 Wykładzina CIPP 0 

S3-S4 800 Beton 77,00 1 Wykładzina CIPP 2 

S4-S5 800 Beton 72,50 1 Wykładzina CIPP 1 

S5-S6 brak   70,00 - - - 

S6-S7 800 Beton 59,00 1 Wykładzina CIPP 0 

S7-S8 800 Beton 48,50 2 Wykładzina CIPP 0 

S8-S9 800 Beton 72,50 2 Wykładzina CIPP 0 

S9-S10 1000 Beton 115,00 1 Wykładzina CIPP 0 

S10-S11 1000 Beton 86,50 2 Wykładzina CIPP 0 

S11-S12 1000 Beton 86,50 2 Wykładzina CIPP 2 

S12-S13 1000 Beton 23,00 1 Wykładzina CIPP 0 
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S13-S14 1000 Beton 125,00 1 Wykładzina CIPP 6 

S14-S15 1000 Beton 82,00 1 Wykładzina CIPP 1 

 

Zestawienie wykonane na podstawie inspekcji CCTV przeprowadzonej w roku 2007  

w związku z tym stan techniczny kanałów zakwalifikowanych do bezwykopowej renowacji 

może odbiegać od stanu technicznego na dzień dzisiejszy. Wykonawca przed 

przystąpieniem do wykonywania dokumentacji projektowej powinien wykonać czyszczenie i 

inspekcję w celu potwierdzenia poprawności zaproponowanych metod renowacji.  

 

 

L.p. Wyszczególnienie 

Przykanaliki, przyłącza, kanały boczne [m] 

Ø100 Ø150 Ø160 Ø200 Ø250 nieznana 

1 Osiedle Wierzeje 24 476 39 157   32 728 

2 
Modernizacja kanału w ul. 
Fabianiego    29 6 52     87 

3 
Modernizacja kanału w ul. 
Toruńskiej   24       43 66 

4 
Modernizacja kanału w ul. 
Stronczyńskiego   21   18     39 

5 
Modernizacja kanału w ul. 
Zamurowej 23 39 5 19     85 

6 

Modernizacja kanału w ul. 
Wojska Polskiego od ul. 
Wiejskiej do Pl. Litewskiego   29   6 14 31 80 

7 
Modernizacja kanału w ul. 
Leonarda   63 6   18 21 107 

     8 

Modernizacja kanału w ul. 
Narutowicza – odcinek od torów 
PKP do ul. Próchnika 15 122   8   31 176 

9 

Modernizacja kanału w ul. 
Wojska Polskiego – odcinek od 
hipermarketu „Kaufland” do ulicy 
Sadowej 11 66   153   90 320 

10 

Modernizacja kanału w ul. 
Łódzkiej od Ryneczku do ul. 
Północnej   62       30 92 

11 
Modernizacja kanału w ul. 
Zjazdowej   45   6   8 59 

12 
Modernizacja kanału w ul. 
Północnej   44       10 54 

13 
Modernizacja kanału w ul. 
Niecałej 5 42       36 83 

14 
Modernizacja kanału w ul. 
Szkolnej od AK do Staszica   25   58   29 112 

15 

Modernizacja kanału w ul. 
Sienkiewicza od ul. Słowackiego 
do ul. Wojska Polskiego   52     19 51 122 
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16 
Modernizacja kanału w ul. 
Przeskok   34       35 69 

17 
Modernizacja kanału w ul. 
Cmentarnej   123       8 131 

18 
Modernizacja kanału w ulicy 
Okrzei   68   24   46 138 

19 

Modernizacja kanału w ulicy 
Belzackiej (od ul AK do ul 
Częstochowskiej) 11 174   6   16 207 

20 

Modernizacja kanału w ul 
Słowackiego (odcinek od ul 
Daniłowskiego do ul AK)   37       58 95 

21 

Modernizacja kanału w ul AK 
(odcinek od ul. Narutowicza do 
ul Polnej) 59 9   61   16 145 

22 

Modernizacja kanału w ul 
Wyzwolenia (odcinek od ul 
Wolborskiej do ul Leonarda)   112 14   10   136 

23 
Modernizacja kanału w ul. 
Słonecznej   158   41     199 

24 

Modernizacja kanału w ulicy 
Roosvelta od ul Próchnika do 
torów PKP   40   11 23 42 116 

25 

Modernizacja kanalizacji w ul. 
Kostromskiej od ul. Dmowskiego 
do ul. Sikorskiego   35   31   108 174 

26 
Modernizacja kanału w Placu 
Czarnieckiego 

0 17,5 0 5,5 0 0 23,0 

27 

Modernizacja kolektora nr III od 
ronda im. E. Gierka do ul. 
Wojska Polskiego /ul. 
Cmentarnej             0  

 
148 1946,5 70 656,5 84 741 3646 

 

Przed przystąpieniem do renowacji przyłączy Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 
potwierdzenia od użytkownika sieci PWiK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim informacji 
określającej, które przykanaliki należy otworzyć i poddać renowacji do granicy posesji. 

 

 

 

1.4.3.2 Charakterystyka nawierzchni. 

Legenda: 
Klasy dróg: 

   Z – zbiorcza 
   L – lokalna 
   D – dojazdowa 

Rodzaj nawierzchni: 
   MB – bitumiczna 
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   KKl – kostka klinkierowa 
   KB – kamień brukowy 
   BT – trylinka 

 

L.p. 

 

Nazwa ulicy  

Droga (jezdnia) 

Klasa 
(rzecz.) 

Rodzaj 
nawierzchni 

Kategoria ruchu 

1 Modernizacja kanałów celem 
zlikwidowania nieszczelności – 
Osiedle Wierzeje 

L 

D 

MB KR-2 dla ul. Jeziornej i ul. Wierzejskiej 

KR-1 dla pozostałych 

2 Modernizacja kolektora nr III od ronda 
im. E. Gierka do ul. Wojska 
Polskiego/ul. Cmentarnej 

Z 

 

D 

MB Dot.: Kopernika: KR-3 

Dot.: Pereca: kostka granitowa  

3 Modernizacja kanału w ul. Fabianiego L MB KR-3 

4 Modernizacja kanału w ul. Toruńskiej L MB KR-2 

5 Modernizacja kanału w ul. 
Stronczyńskiego 

L MB KR-2 

6 Modernizacja kanału w ul. Zamurowej D MB Kostka granitowa 

7 Modernizacja kanału w ul. Wojska 
Polskiego od ul. Wiejskiej do pl. 
Litewskiego 

L MB KR-3 

 

8 Modernizacja kanału w ul. Leonarda L MB KR-2 

9 Modernizacja kanału w ul. 
Narutowicza od torów PKP do ul. 
Próchnika 

L MB KR-2 

10 Modernizacja kanału w ul. Wojska 
Polskiego od hipermarketu Kaufland 
do ul. Sadowej 

L MB KR-3 

11 Modernizacja kanału w ul. Łódzkiej od 
Ryneczku do ul. Północnej 

L MB KR-2 

12 Modernizacja kanału w ul. Zjazdowej D MB KR-2 

13 Modernizacja kanału w ul. Północnej L MB KR-2 

14 Modernizacja kanału w ul. Niecałej D MB  
(mieszana) 

KR-1 

15 Modernizacja kanału w ul. Szkolna od 
ul. AK do ul. Staszica 

L KKl KR-2 

16 Modernizacja kanału w ul. 
Sienkiewicza od ul. Słowackiego do 
ul. Wojska Polskiego 

L MB KR-2 

17 Modernizacja kanału w ul. Przeskok D MB KR-1 

18 Modernizacja kanału w ul. Cmentarnej L MB KR-2 

19 Modernizacja kanału w ul. Okrzei L MB + BT KR-2 

20 Modernizacja kanału w ul. Belzackiej 
od ul. AK do ul. Częstochowskiej 

L KB + MB KR-2 

21 Modernizacja kanału w ul. AK od ul. 
Narutowicza do ul. Polnej 

Z MB KR-3 

22 Modernizacja kanału w ul. 
Wyzwolenia od ul. Wolborskiej do ul. 
Leonarda 

L MB KR-3 

23 Modernizacja kanału w ul. Słonecznej L MB KR-1 

24 Modernizacja kanału w ul. Roosvelta 
od ul. Próchnika do torów PKP 

Z MB KR-3 

25 Modernizacja kanalizacji w ul. 
Kostromskiej od ul. Dmowskiego do 
ul. Sikorskiego 

Z MB KR-3 

26 Modernizacja kanału w pl. 
Czarnieckiego 

D MB Kostka granitowa 
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27 Modernizacja kolektora nr III od ronda 
im. E. Gierka do ul. Wojska 
Polskiego/ul. Cmentarnej 

Z 

 

D 

MB Dot.: Kopernika: KR-3 

 

Dot.: Pereca: kostka granitowa  

 

 

 

 [B] Kanalizacja deszczowa w Piotrkowie Trybunalskim.  

1.4.4 Charakterystyka techniczna 

1.4.4.1 Przedmiot i zakres Robót. 

Poz. Ulica Odcinek Średnica Materiał Długośd 
Stan 

techniczny 
wg ATV 

Metoda 
modernizacji 

Przyłącza 
wpięte na 

trójnik 

CCTV 

1 Kanał deszczowy ul. Stronczyoskiego 
D1-D2 250 Beton 87,50 3 Wykop 0 

D1-D3 200 Beton 26,00 2 Wykop 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kanał  deszczowej  
 w ul. Modrzewskiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D3-D4 400 Beton 27,50 1 
wykop 

przeciwspadek 
0 

D4-D5 400 Beton 22,50 1 Wykładzina CIPP 0 

D5-D6 400 Beton 22,00 1 
wykop 

przeciwspadek 
0 

D6-D7 400 Beton 3,50 1 
wykop 

przeciwspadek 
0 

D7-D8 400 Beton 42,50 2 Wykładzina CIPP 0 

D8-D9 400 Beton 26,00 2 Wykładzina CIPP 0 

D9-D10 400 Beton 39,50 2 
wykop 

przeciwspadek 
0 

D10-D11 400 Beton 28,50 2 Wykładzina CIPP 0 

D11-D12 400 Beton 29,00 1 Wykładzina CIPP 0 

D12-D13 400 Beton 21,50 1 Wykładzina CIPP 0 

D13-D14 400 Beton 49,00 3 
wykop 

przeciwspadek 
0 

D14-D15 400 Beton 6,00 1 Wykładzina CIPP 0 

D15-D16 400 Beton 30,00 2 Wykładzina CIPP 0 

D16-D17 400 Beton 22,50 3 berstlining 0 

D17-D18 400 Beton 21,50 3 Berstlining 0 

D18-D19 400 Beton 23,50 1 Wykładzina CIPP 0 

D19-D20 400 Beton 27,50 2 
wykop 

przeciwspadek 
0 
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3 
 
 
 

Kanał deszczowy w 
ul. Wojska 

polskiego od nr 46 
do ul. Mickiewicza, 

oraz w  ul. 
Mickiewicza od ul 
Grota Roweckiego 
do rzeki Stawy przy 

ul. Inżynierskiej 

 
ul. Wojska 
Polskiego 

 
 

D2-D5 300 brak 74,50 - - - 

D5-D6 350 Beton 29,00 2 Wykładzina CIPP - 

D6-D7 300 Beton 59,00 2 Wykładzina CIPP 1 

 
ul. Mickiewicza 

D4- D5 450 Beton 45,00 2 Wykładzina CIPP 2 

   D5- D6 450 Beton 70,50 2 Wykładzina CIPP 1 

 
 
    4 

 
Kanał deszczowy w ul. Szkolnej – 
odcinek od Armii Krajowej do ul. 

Staszica 
 
 
 

D2-D3 400 Beton 40,00 3 Wykop 0 

D2-D1 400 Beton 16,00 3 Wykładzina CIPP 0 

D4-D1 400 Beton 24,00 3 Berstlining 0 

D4-D5 400 Beton 23,00 2 Wykładzina CIPP 0 

D5-D6 400 Beton 5,00 1 Wykładzina CIPP 0 

D6-D7 400 Beton 18,00 1 Wykładzina CIPP 0 

D7-D8 400 Beton 29,00 2 Wykładzina CIPP 0 

 

Zestawienie wykonane na podstawie inspekcji CCTV przeprowadzonej w roku 2007 

 w związku z tym stan techniczny kanałów zakwalifikowanych do bezwykopowej renowacji 

może odbiegać od stanu technicznego na dzień dzisiejszy. Wykonawca przed 

przystąpieniem do wykonywania dokumentacji projektowej powinien wykonać czyszczenie i 

inspekcję w celu potwierdzenia poprawności zaproponowanych metod renowacji. 

 

 

 

 

 

L.p. Wyszczególnienie 

Przykanaliki, przyłącza, kanały boczne [m] 

Ø150 Ø200 Ø250 Ø300 Ø315 nieznana 

1 
Modernizacja kanalizacji 
 w ul.Stronczyńskiego 8   18   7 33,5 66,5 

2 
Modernizacja kanalizacji  
w ul. Modrzewskiego  13 25 

 
55 31,5 83 207,5 

3 

Modernizacja kanału ul. Wojska 
Polskiego od nr 46 do ul. 
Mickiewicza           39 39 

4 
Modernizacja w ul. Mickiewicza 
od  D4 do D6  

 
         0 0  2 

5 
Modernizacja kanału w ul. 
Szkolnej od ul. AK do ul.Przyszłej     13     14 27 

 
21 25 31 55 38,5 169,5 340 
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Przed przystąpieniem do renowacji przyłączy Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 
potwierdzenia od użytkownika sieci PWiK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim informacji 
określającej, które przykanaliki należy otworzyć i poddać renowacji do granicy posesji. 

 

 
1.4.4.2 Charakterystyka nawierzchni. 

 

 

L.p. 

 

Nazwa ulicy  

Droga (jezdnia) 

Klasa 
drogi 

Rodzaj 
nawierzchni 

Kategoria Ruchu 

1 ul. Stronczyńskiego L MB KR-2 

2 ul. Sienkiewicza od ul. Słowackiego do 
ul. Kopernika 

L MB KR-2 

3 ul. Modrzewskiego od  L MB KR-2  

4 ul.Woj.Polskiego od 46 do ul.Mickiewicza L MB KR-3 

5 ul.Mickiewicza od D4 do D6 L MB KR-2 

6 ul.Szkolna od ul.AK. do ul. Przyszłej L KKl KR-2 

 

2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1 Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę. 

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1133 z późn. zm.). 

Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi: 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu  
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.             
z 2003 r. Nr 164 poz.1588), 

o Rozporządzenie ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455 z późn. zm.), 

o Ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.), 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.), 

o Innych ustaw i rozporządzeń, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na 
ostateczny zakres prac projektowych. 

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: 

a) Wersja papierowa w 4 egz., w języku polskim, złożona w sposób zgodny z wymogami 
obowiązującego prawa, 

b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD: 

a. forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nr części) tytuł pliku xxx 

b. pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc 
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c. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiały 
zeskanowane, rysunki, zdjęcia). 

Rysunki robocze i obliczenia. Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki 
robocze  i obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi technologii oraz innych robót.  

 Opis techniczny projektu, 

 Obliczenia hydrauliczne i inne ewentualnie wymagane,  

 Plan sytuacyjny i wysokościowy sieci, 

 Profile rurociągów, 

 Wymiary kanału i ich uzbrojenie, obiekty na sieci, szczegółowe rysunki studzienek 
kanalizacyjnych, 

 Wszystkie roboty związane z pracami porządkowymi po zakończeniu budowy.  

Spis rysunków. Spis rysunków będzie wykazem rysunków roboczych Wykonawcy, zgodnie 
z opisem powyżej. Wykonawca dostarczy komplet rysunków na papierze oraz kopię każdego 
rysunku sporządzonego w komputerze ma nośniku magnetycznym (na płycie CD, DVD).  

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane 
zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z 
rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z 
Inżynierem. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych i technologicznych powinny być 
czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub 
przedstawianych szczegółów. 

Należy stosować następujące skale: 

- Plany sytuacyjne   – 1:500  

- Rysunki konstrukcyjne – 1:20, 1:10   

- Profile rurociągów – skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama 
     jak plan sytuacyjny. 

- Szczegóły   – 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5 

Wykonawca przekaże dwa egzemplarze wszystkich rysunków i obliczeń Inżynierowi 
zwracając się o zatwierdzenie a Inżynier zwróci jedną kopię rysunków i obliczeń Wykonawcy 
ze swoimi komentarzami. 

Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Inżyniera na rysunkach lub obliczeniach będą 
natychmiast naniesione a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone ponownie 
uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. 

Dwie kopie każdego zestawu zatwierdzonych rysunków i obliczeń będą przedłożone 
Inżynierowi. Rysunki powinny być ostemplowane pieczęcią (“RYSUNEK ROBOCZY 
ZATWIERDZONY PRZEZ INŻYNIERA” - PW). 

Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony jednie po 
zatwierdzeniu przez Inżyniera rysunków i obliczeń Wykonawcy. 

Zatwierdzenie przez Inżyniera rysunków i obliczeń Wykonawcy łącznie ze zmianami 
wprowadzonymi przez Inżyniera nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków 
wykonania Robót zgodnie z kontraktem. Za błędy w zatwierdzonych projektach odpowiada 
Wykonawca. 

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Inżyniera będą wykonywane bez dodatkowej opłaty. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami wprowadzonymi przez 
Inżyniera, wówczas prześle pisemne zawiadomienie do Inżyniera w terminie siedmiu dni od 
daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunków). W takim przypadku, w razie potrzeby, 
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Wykonawca ponownie przedłoży Inżynierowi dany rysunek (rysunki) i obliczenia w celu 
uzyskania komentarza Inżyniera.  

Zamawiający ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na każdym etapie jej 
powstawania i zatwierdzania. 

2.2 Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych 

2.2.1 Zajęcia terenu  

W wyniku budowy kanalizacji występuje czasowe zajęcie terenu. Wykonawca na własny 
koszt opracuje tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas budowy i uzyska wszelkie 
wymagane zgody i zatwierdzenia. 

2.2.1.1 Przestrzeń robocza dla realizacji renowacji rurociągu 

Przestrzeń robocza niezbędna do prowadzenia renowacji zależeć będzie od przyjętej metody 
renowacji przez Wykonawcę. Dla tego typu realizacji niezbędne będzie wykonanie wykopów 
miejscowych, technologicznych w miejscach załamań tras, węzłów i w miejscach niezbędnych 
wynikających z przyjętej technologii robót. 
Po wykonaniu robót ziemnych (wykopów) wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu - 1,0. 

Wskaźnik ten musi być potwierdzony przez specjalistyczne laboratorium drogowe. 

 

2.2.2 Odtworzenia nawierzchni 

Wykonawca po prowadzonych robotach winien odtworzyć nawierzchnię drogi do stanu 
pierwotnego dla każdej kategorii nawierzchni i materiału z jakiego została wykonana. 
Wierzchnie warstwy będą odtwarzane na całej szerokości jezdni. 

Po przeprowadzeniu odkrywek nawierzchni, określeniu jej stanu i struktury przez 
Wykonawcę w obecności Inżyniera, na podstawie otrzymanych wyników, w projekcie 
wykonawczym zostaną zawarte wytyczne dotyczące sposobu odtworzenia nawierzchni. 

W przypadku renowacji kanału ogólnospławnego  w Placu Czarnieckiego Wykonawca 
odtworzy tylko warstwy podbudowy bez nawierzchni docelowej. 

Wykonanie odtworzenia do stanu pierwotnego dotyczy także chodników, ścieżek 
rowerowych, rowów, skarp, przepustów itp. 

Szersze informacje zawarto w punkcie 2.4 PFU - Warunki Wykonania i Odbioru Robót.  

2.2.3 Inspekcja TV i próba szczelności 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji  kanału grawitacyjnego poddanego 
remontowi, kolorową kamerą z obrotową głowicą  w   osi   poziomej i pionowej,  kanału 
grawitacyjnego poddanego renowacji w celu stwierdzenia jakości wykonania sieci oraz w 
celu stwierdzenia braku zanieczyszczeń na skutek prowadzenia prac budowlano-
montażowych w tym budowy dróg. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie na płytach DVD z kamerowania 
Zamawiającemu z pełnym opisem kamerowanych odcinków. Poszczególne nagrania winny 
obejmować zamknięte zlewnie kanalizacyjne lub odcinki wodociągów poddanych renowacji, 
po wykonaniu zasypki wykopów i odtworzenia nawierzchni dróg. Do każdej płyty Wykonawca 
winien załączyć opis filmowanego zakresu kanałów wraz z opinią techniczną autora inspekcji 
w zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcją ewentualnych nieprawidłowości. 

Kamerowanie instalacji przed zakończeniem robót towarzyszących traktowane będzie jako 
materiał pomocniczy wyłącznie dla potrzeb Wykonawcy. (np. dla wyeliminowania wątpliwości 
Wykonawcy w zakresie zagęszczania podłoża, szczelności połączeń, ale przed 
prowadzeniem robót odtworzeniowych nawierzchni dróg)Termin inspekcji Wykonawca ustali 
z Inżynierem. 
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Wykonawca po wykonaniu renowacji  każdego odcinka, wykona próbę szczelności według 
normy PN-EN 1610:2002. 
Termin inspekcji i próby szczelności  Wykonawca ustali z PWiK Sp. z o,o. i  Inżynierem.  
 
 

 

2.2.4 Wymagania technologiczne 

2.2.4.1 Metody bezwykopowe 

2.2.4.1.1 Renowacja przewodu poprzez montaż wykładziny utwardzanej na miejscu 
budowy (CIPP) 

Do renowacji kanałów stosować wykładzinę CIPP, wykonaną bez szwu, nasączaną żywicą 
poliestrową lub winyloestrową charakteryzującą się następującymi parametrami:  
1.   nasączone fabrycznie powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być 
pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, 
2.   producent rękawa winien posiadać wdrożony i potwierdzony stosownym certyfikatem 
system kontroli jakości zgodny z normą EN ISO 9001 lub równoważny, 

3.   barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa 
pod względem odcienia i intensywności, 
4.   moduł sprężystości  Younga nie mniejszy niż 6800 MPa wg PN-EN ISO178, 
5.   sztywność obwodowa nie niższa niż projektowana 4 kN/m2, 
6.   odporność na działanie chemikaliów i gazów występujących w ściekach: H2S, CH4, CO i 
CO2 jak również odpornej na ścieranie zawiesinami mineralnymi (piasek, żużel, żwir) 
transportowanymi wraz ze ściekami z prędkością przepływu V = 2,0 m/s. 
7.   odporność chemiczna w zakresie pH 4 ÷ 9 i temperatury do 60°C, (punkt mięknięcia 
powyżej 60°C). 

8.   odporność na ścieranie, 
9.   odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów, 
10. wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału, 
11. grubość nominalna - jedna z zakresu ściśle określonych wartości grubości ścianek 
wykładziny, zależna od materiałów zastosowanych do budowy wykładziny i wybrana tak, aby 
w rezultacie końcowa grubość ścianki kompozytu zapewniała możliwość przenoszenia 
wszystkich działających obciążeń na rękaw. Grubość ścianek wykładziny powinna 
redukować średnicę kanału nie więcej niż 5 ÷7%. 

2.2.4.1.2 Technologia Berstlinig’u statycznego 

Metoda berstliningu statycznego polega na kruszeniu wymienianej rury przez głowicę 
kruszącą (w przypadku rur z materiałów kruchych) lub rozcięciu rury przez głowicę z nożem 
rolkowym (w przypadku rur stalowych) a następnie wciągnięciu po śladzie starego przewodu 
rury z polietylenu wysokociśnieniowego lub zalecanej tzw. rury wielowarstwowej. Podczas 
kruszenia lub cięcia odłamki starej rury są wtłaczane promieniowo w otaczający rurociąg 
grunt dzięki zainstalowanej za głowicą kruszącą głowicy poszerzającej. Przy zainstalowaniu 
głowicy poszerzającej o odpowiedniej średnicy istnieje możliwość zwiększenia średnicy 
nominalnej nowej rury o dwie demencje. 
Przy użyciu berstliningu statycznego możemy wymieniać rury wykonane z: kamionki, 
tworzyw sztucznych, żeliwa, nieuzbrojonego betonu, stali, azbesto-cementu 
w poszczególnych zakresach:  

 od 100 mm do  500 mm - dla rurociągów wykonanych z materiałów kruchych 
(kamionki, żeliwa, tworzyw sztucznych, nieuzbrojonego betonu, azbestocementu),  

 od 100 mm do 350 mm - dla rurociągów stalowych.  
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Przed przygotowaniem placu budowy należy zebrać dokumentację odnośnie ułożenia 
przewodów sąsiadujących z rurociągiem zakwalifikowanym do wymiany oraz wszystkich 
kolizji istniejącego uzbrojenia.  
Dopuszczalna odległość lica innych przewodów i instalacji podziemnych od lica starej rury 
określona jest przez maksymalną strefę oddziaływania rozpychanego gruntu, którą 
wyznacza się według zależności: 
G = 5 x P 
gdzie:  
G - maksymalna strefa oddziaływania rozpychanego gruntu - nie mniej niż 20 cm.,  
P - czynnik poszerzenia. 
P = Dp zew - Drzew  
gdzie: 
Dpzew - średnica zewnętrzna poszerzacza, 
Drzew - średnica zewnętrzna starej rury 
W przypadku występowania dużego zagęszczenia sieci uzbrojenia podziemnego, jak 
również występowania kolizyjnych zbliżeń innych przewodów i instalacji z siecią 
przeznaczoną do wymiany lub też ułożenie wymienianego odcinka w rurze ochronnej zaleca 
się wykonanie wymiany tych odcinków metodą wykopu otwartego. W przypadku zaistnienia 
możliwości występowania innych instalacji w bliskim sąsiedztwie wymienianego przewodu 
należy wykonać wykopy kontrolne i po faktycznym stwierdzeniu takiego stanu, podjąć 
decyzję o wymianie tych odcinków metodą wykopu otwartego.  
W celu ustalenia możliwości powiększenia przekroju kanału należy wykonać obliczenia 
statyczne. 
Do wymiany metodą berstliningu statycznego należy typować odcinki proste o długościach 
odpowiadających możliwościom technicznym maszyny oraz możliwościom posadowienia 
urządzeń bez uszkodzenia instalacji sąsiadujących.  
Zalety berstliningu statycznego:  

 możliwość powiększenia średnicy nominalnej o max. dwie kolejne demencje,  

 możliwość zastosowania w przypadku wszelkiego rodzaju uszkodzeń,  

 brak jakichkolwiek przewężeń przekroju,  

 nieszkodliwa dla środowiska wymiana rurociągów bez wykonywania wykopów,  

 wykonanie rurociągu z jednego długiego odcinka rury,  

 dzięki statycznej pracy, możliwość zastosowania w trudnych warunkach bez 
dynamicznego oddziaływania na grunt i znajdujących się w sąsiedztwie innych 
przewodów i obiektów,  

 wciąganie rur ze szczelnie zamkniętym końcem, co zapewnia idealną czystość 
nowego rurociągu,  

 brak konieczności stosowania zabiegów takich jak: czyszczenie starego rurociągu, 
usuwanie osadów, korzeni, frezowanie przeszkód,  

 dzienna wydajność ok. 100 - 150 metrów na dzień roboczy,  

 innowacyjność i szybkość pozwalająca zmniejszyć koszty społeczne,  

 dla inwestora długotrwała gwarancja na użytkowanie rurociągu z rur z polietylenu lub 
rur rdzeniowych,  

 szybkość wymiany i szczelność 
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2.2.4.2 Studnie kanalizacyjne (rewizyjne i inspekcyjne) 

Studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej min.1200 mm do 1400mm. Studnie inspekcyjne o 
średnicy min ø 400 mm. Jeżeli jest to wymagane, należy stosować większe studnie 
dostosowując średnicę do wyposażenia studni, średnicy i liczby łączonych kanałów oraz 
kanałów których włączenie planuje się w przyszłości. 

Wskazane  jest aby na sieci kanalizacji deszczowej były wykonane rewizyjne z osadnikami. 

Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, szczelnych i 
charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na 
ścieranie, na obciążenia statyczne i dynamiczne.  

2.2.4.3 Studnie kaskadowe 

Studnie kaskadowe na kanałach o średnicy powyżej ø 0,3 m powinny mieć pochylnię o 
kształtach i wymiarach uzasadnionych obliczeniami. 

Studnie kaskadowe na kanałach o średnicy do 0.3 m i wysokości spadku do 2 m mogą być 
wykonane ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnątrz studni (przepad 
zewnętrzny). 

Przy studniach kaskadowych (przepadowych) dolny wlot przyłącza kanalizacyjnego powinien 
się znajdować na wysokości osi kanału. 

Przy dużych różnicach występujących pomiędzy zagłębieniem kanału bocznego i przyłącza 
kanalizacyjnego (powyżej 0,7 m) należy stosować przepady zewnętrzne dla studni 
betonowych lub włączenia za pomocą wkładki IN-SITU dla studni z tworzyw sztucznych. 

2.2.4.4 Przyłącza kanalizacyjne 

Średnica wewnętrzna przyłączy kanalizacyjnych powinna być dostosowana do 
przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków z budynku (ustalonej na podstawie obliczeń) i 
nie może być mniejsza niż Dn 150 mm. 
Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania opracowania Opracowanie to powinno 
być sporządzone na mapie do celów projektowych i zawierać: 

 opis techniczny uzgadnianego przyłącza 

 mapę z zaznaczona trasą przyłącza 

 profil przyłącza 

 załącznik z uzgodnieniem z właścicielem posesji przebiegu trasy 

 uzgodnienie z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji 

2.2.4.5 Połączenie z kanałem bocznym i przyłączem 

Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych poprzez wymianę metodą tradycyjną, lub 
bezwykopową renowację przy zastosowaniu elastycznego rękawa z włókna poliestrowego 
nasączanego żywicami epoksydowymi pigmentowalnymi, należy wykonać do pierwszej 
studni rewizyjnej. W przypadku braku studni rewizyjnej do granicy przyłączonej posesji. 

Niemodernizowane kanały boczne, które połączone są z siecią remontowaną należy 
przepinać. 

2.2.5 Wymagania materiałowe  

Kanalizację ogólnospławną nowo układaną należy wykonać z rur kamionkowych bądź z 
PVC-U. 
Do modernizacji kanalizacji deszczowej należy użyć rur żelbetowych (vipro), rur PVC-U, rur z 
PP. 
W technologii Relining’u moduły wykonane powinny być z PVC-U o sztywności obwodowej 
co najmniej 8 kPa. 

Dopuszcza się zastosowanie jednego lub kilku z powyższych materiałów. 
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Materiały muszą mieć aprobaty COBRTI Instal, aprobaty IBDiM. 

2.2.5.1 Rury kamionkowe 

Rury powinny spełniać następujące cechy: 
 Kwasoodporność  pH = od max 2 do min 12, 
 Wytrzymałość na temperaturę w granicach: od max -10°C do min +70°C, 
 Chropowatość wewnętrzna k= max 0,05 mm, 
 Wytrzymałość mechaniczna na zginanie 32÷96 kN/m, 
 Wytrzymałość na ścieranie ok. 0,2mm, 
 Wytrzymałość na ściskanie ok. 150N/mm², 
 Wytrzymałość na rozciąganie 10÷20N/mm², 

Rury kielichowe łączone na uszczelkę. 

2.2.5.2 Rury PVC-U 

Parametry jakie powinny spełniać rury PVC-U: 

 rury klas: klasa S (8 kN/m2, SDR=34), 

 Medium: ścieki sanitarne 

 ze ścianką litą spełniające wymagania PN-EN 1401:1999,  

 niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwą ze spienionego PVC 
lub z warstwą z PVC o innych właściwościach fizyko-chemicznych; niedopuszczalne 
jest zastosowanie rur PVC wykonanych w całości lub w części z granulatu wtórnego 
PVC. 

 producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 
Moduły do renowacji łączone będą za pomocą uszczelki typu O-ring. Połączenia muszą być 
tak skonstruowane aby uszczelki, kielich i bosy koniec modułu mieścił się w granicach 
ścianki rury. 

2.2.5.3 Rury PP 

 rury klas: klasa S (8 kN/m2,),kielichowe łączone na uszczelkę gumową, 

 Medium: ścieki sanitarne, 

 Wytrzymałość na rozciąganie do punktu płynięcia 29÷33MPa, 

 Wydłużenie przy zerwaniu ≥350% 

 Wysoka odporność chemiczna, 

 Brak korozji, 

 Odporny na ścieranie 

 producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 
 

2.2.5.4 Rury żelbetowe 

Materiały muszą mieć aprobaty COBRTI Instal oraz spełniać normę PN-EN 1916:2005 Rury i 
kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
Rury żelbetowe łączone na zintegrowane z rurą gumowe uszczelki. 
Parametry rur żelbetowych: 

 Klasa betonu min C40/50, 
 Współczynnik szorstkości n= max 0,5, 
 Nasiąkliwość ≤4%; 
 Wodoszczelność min. W-8, 
 Mrozoodporność min. F=150, 
 Klasa wytrzymałości co najmniej II 

2.2.5.5 Studnie kanalizacyjne 

(a) studnie żelbetowe 
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Studnie żelbetowe wykonywane są z następujących elementów prefabrykowanych: 

 dno studni wraz z kinetą - żelbetowe, min. C35/45, min. W8 

 kręgi żelbetowe, min. C35/45, min. W8 

 zwężki redukcyjne żelbetowe 

 pierścienie dystansowe żelbetowe, 

 płyty pośrednie ( redukcyjne) żelbetowe, 

 płyty odciążające w studniach zlokalizowanych w pasie jezdni, 

 płyty pokrywowe żelbetowe. 

Komora robocza /dno studni 

Dno studni powinno być elementem prefabrykowanym, betonowym (min. C35/45, min. W8), 
stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. Dno studni powinno być 
ustawiane na wylewce betonowej.  

Element prefabrykowany stanowiący dno studni powinien być wyposażony fabrycznie w 
stopnie włazowe.  

Na zewnątrz, ściany dna powinny być smarowane dwukrotnie materiałem izolacyjnym.  

Ściany komory roboczej 
Ściany komory roboczej powinny być z kręgów żelbetowych min. C35/45, min. W8 łączonych 
na uszczelki gumowe. 
Kręgi wyposażane są fabrycznie w stopnie włazowe. 
Na zewnątrz ściany studni powinny być smarowane dwukrotnie materiałem izolacyjnym.  

Przykrycia studni 
Do przykrycia studni należy stosować zwężki redukcyjne. - zwężka żelbetowe min. C35/45, 
min. W8. 
Zwężki redukcyjne i płyty pokrywowe należy łączyć z kręgami za pomocą uszczelek 
gumowych. Zwężki redukcyjne winny być wyposażone fabrycznie w stopnie włazowe.  

Do regulacji wysokości osadzenia włazu należy stosować pierścienie dystansowe żelbetowe. 

Stopnie włazowe 

W prefabrykowanych elementach studni winny być osadzone fabrycznie stopnie włazowe. 
Stopnie włazowe umieszczane są nad spocznikiem o największej powierzchni. 

Stopnie włazowe powinny być wykonane z prętów prostych ø30mm, stalowych o szerokości 
30cm, w otulinie z tworzywa sztucznego, antypoślizgowej. Odległość stopni od ściany min. 
15 cm. Rozstaw stopni w układzie drabinowym co 15cm. 

Włazy kanałowe 

Elementy pokrywowe (zwężki, płyty) z otworami przystosowanymi do włazów kanałowych o 
średnicy Ø625 mm; 
Klasa włazu dostosowana do przewidywanych obciążeń. Właz żeliwny z betonowym 
wypełnieniem pokrywy min. C35/45, min. W8) - zgodnie z PN-EN 124:2000. 

 dla kanalizacji deszczowej - właz z wentylacją 

 dla kanalizacji ogólnospławnej – właz z wentylacji 
 wykonane z żeliwa sferoidalnego, ciężkie z zamykaną pokrywą, z betonowym 

wypełnieniem pokrywy min. C35/45, min. W8) - zgodnie z PN-EN 124:2000. 

 bez kosza, 

Połączenia prefabrykowanych elementów studni kanalizacyjnych 

Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć są za 
pomocą uszczelek gumowych, stożkowych, wykonanych specjalnie do łączenia 
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prefabrykatów, a ich konstrukcja umożliwiać powinna szybki, pewny i bezpieczny montaż 
przy użyciu niewielkiej siły potrzebnej do wykonania połączenia.  

Do montażu należy użyć smarów poślizgowych dostarczonych przez dostawcę studni. 
Smarem poślizgowym należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na 
dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka" górnego elementu studni 
nakładanego na uszczelkę . 

Połączenie elementów za pomocą uszczelek musi być szczelne i odporne na skutki 
przemieszczeń bocznych oraz odporne na agresywne działanie ścieków max. 4,0≤ pH ≤ min. 
8,0. 

Pierścienie dystansowe betonowe łączone są przy użyciu zaprawy betonowej o parametrach 
nie gorszych niż elementy łączone, o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm. 

Przejścia kanałów przez ściany studni kanalizacyjnych 

Przejścia rurociągów przez ściany należy wykonać w tulejach ochronnych jako przejścia 
szczelne. 

 

(b) studnie tworzywowe 

W miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych zaleca się wykonanie studzienek z PE o 
średnicy min. 1000mm lub z polimerobetonu. W przypadku studni z tworzyw sztucznych 
materiał nie może pochodzić z recyklingu. 

(c) renowacja studni 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu bezywkopowej renowacji studni kanalizacyjnych są: 
- zaprawy mineralne na bazie cementu modyfikowanego polimerami w formie sypkiej,  
- zaprawy, stanowiące mieszaninę cementów, wypełniaczy mineralnych i dodatków 
organicznych oraz modyfikatorów, dostarczane w formie sypkiej, 
-zaprawy antykorozyjne dla stali zbrojeniowej oraz warstwy sczepne w systemach 
naprawczych betonu, 
-płyny zarobowe 
- materiały pomocnicze do wypełniania ubytków, 
- środki impregnacyjne 
- stopnie włazowe 1212 D do wbetonowywania i wmurowania zgodne z PN-EN 124:2000, 
- włazy żeliwne D-400 z wentylacją zgodne z PN-EN 124:2000, 
- pierścienie dystansowe 
- zaprawy szybkiej naprawy betonów, 
- cegła kanalizacyjna 250x120x65 mm klasy 250 zgodna z PN12037:1998, 
- środki do wykonania izolacji przeciwwilgociowej betonu, 
- suche zaprawy na bazie cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego, modyfikowane 
mikrokrzemionką i polimerami 
- suche mieszanki na bazie cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego, modyfikowane 
polimerami, z dodatkiem włókien szklanych 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami . 

 

2.2.5.6 Wpusty deszczowe 

Zastosować wpusty żeliwne osadzone na studzience betonowej min. C35/45, min. W8. 
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Wpusty drogowe przełączać do kanalizacji deszczowej o ile jest to możliwe. 

2.3 Wskaźniki ekonomiczne zamówienia 

Wskaźniki ekonomiczne zamówienia nie mają zastosowania w niniejszym SIWZ.. 
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2.4. Warunki wykonania i odbioru robót 

 


