
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
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Nazwa Zamówienia:   „Modernizacja kolektora sanitarnego nr II przebiegającego pod 

Halą Relax w Piotrkowie Trybunalskim”. 

 

 

  

Adres obiektu: teren miasta Piotrków Trybunalski 

 

 

 

Zakres robót budowlanych: Roboty budowlane w zakresie kolektorów 
ściekowych 

 

Kod CPV - 45232400-6 

 

 

 

 

 

Nazwa Zamawiającego: Miasto Piotrków Trybunalski, 

ul. Pasaż Rudowskiego 10 

97-300 Piotrków Trybunalski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Zakres robót objętych zadaniem: 

 modernizacja kolektora sanitarnego jajowego nr II o przekroju 600/1100 mm,    
długości około 117 mb metodą bezwykopową,  

 remont studni kanalizacyjnych – 2 szt (S1 i S2). 

 

Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe przygotowane przez Zamawiającego 
i wykona niezbędną dokumentację do zgłoszenia robót budowlanych. 

Na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne 
dla prawidłowego wykonania Zamówienia.  

Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ciągły i niezawodny odbiór 
ścieków od wszystkich użytkowników, objętych działaniem kanalizacji, 
w sposób nie powodujący obciążeń nieakceptowanych dla środowiska 
naturalnego. 

 

Gwarancje. 

W ramach niniejszego zadania ustala się następujący Wykaz Gwarancji: 

1. Gwarancja jakości wykonania przedmiotu umowy – 60 miesięcy od dnia odebrania 
robót, 

2. Usunięcie wad lub usterek w okresie gwarancji – w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.  

 

Zakres przedmiotu zamówienia. 

Badania i analizy uzupełniające. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca wykona inspekcję TV kolektorów.  

W raporcie z inspekcji TV i w nagraniu muszą znaleźć się następujące informacje: 
- data i godzina; 
- nazwa ulicy; 
- numer studzienki początkowej i końcowej; 
- średnica kanału, spadek; 
- dystans bezpośredni od studni początkowej, 
- opis i charakterystyka uszkodzeń kanału, 

 

Zakres robót objętych zadaniem: 

 modernizacja kolektora sanitarnego jajowego nr II o przekroju 600/1100 mm,    
długości około 117 mb metodą bezwykopową, po uprzednim przygotowaniu kanału, 

 remont studni kanalizacyjnych – 2 szt (S1 i S2) 

przy zabezpieczeniu ciągłości pracy modernizowanego odcinka kanalizacji sanitarnej 
w trakcie prowadzenia robót. 

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

 Modernizacja kolektora sanitarnego nr II. 

Modernizacja kolektora nr II będzie realizowana na odcinku około 117 m pomiędzy 
studnią kanalizacyjną zlokalizowaną przed wejściem głównym do Hali Relax do 
studni zlokalizowanej w terenie zielonym Szkoły Podstawowej Nr 16. 



Kolektor na ww. odcinku przebiega pod Halą Relax, dalej w pasie drogowym ulicy 
Batorego oraz w terenie zielonym Szkoły Podstawowej nr 16. 

Pod Halą Relax znajduje się jedna studnia kanalizacyjna (S3), do której nie ma 
dostępu z zewnątrz.  

 

 

Wymagania technologiczne dla kolektora sanitarnego. 

 Modernizacja kolektora nr II będzie realizowana metodą bezwykopową poprzez 

wprowadzenie rękawa termoutwardzalnego nasączonego żywicami poliestrowymi. 

 Studnie kanalizacyjne – remont przy pomocy chemii budowlanej. 

 

 Przestrzeń robocza dla realizacji renowacji rurociągu. 

Montaż rękawa w kolektorze nr II odbywać się będzie poprzez istniejące studnie 
kanalizacyjne S1 i S2.  
 

 

Warunki prowadzenia prac budowlano-montażowych. 

 Odłączenia przewodów rozdzielczych 

Sposób prowadzenia prac na istniejącej sieci oraz harmonogram odłączeń, 
wykonywania obejść oraz dodatkowych tymczasowych rurociągów Wykonawca 
uzgodni z operatorem sieci. 

 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 zadania. 

 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.  

 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 

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

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

2) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

3) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 

Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 

 



 Odtworzenia nawierzchni  

Wykonawca po zakończeniu robót  winien uporządkować teren budowy i przywrócić 
do stanu pierwotnego, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót, nawierzchni 
chodnika i drogi wewnętrznej przy Hali Relax oraz terenu zielonego Szkoły 
Podstawowej nr 16 w uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą terenu. 

 
Załącznik do Programu funkcjonalno – użytkowego: 

mapa zasadnicza kolektora sanitarnego nr II na odcinku pomiędzy studnią 
kanalizacyjną zlokalizowaną przed wejściem głównym do Hali Relax do studni 
zlokalizowanej w terenie zielonym Szkoły Podstawowej Nr 16.  

.  
 


