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Nazwa Zamówienia: Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i 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 

- - 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  

 

Nazwa Zamawiającego:  Miasto Piotrków Trybunalski, 

    ul. Pasaż Rudowskiego 10 

    97-300 Piotrków Trybunalski 

    e-mail:  jrp@piotrkow.pl 

 

 

Autor opracowania: 

Elżbieta Mościńska  

 

 

 

 

 

Przy opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia wykorzystano Program Funkcjonalno Użytkowy na 
wykonanie „Renowacji sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej” w Piotrkowie Trybunalskim, 
autorstwa pracowników firmy ECM Group Polska Sp. z o.o.(Marzeny Ciebielskiej, Jacka 
Brochockiego,  Krzysztofa Sasa).   
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Zawartość Programu Funkcjonalno-Użytkowego: 

 

 Część opisowa: 

-  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego
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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1  Wstęp. 

Zakres robót objętych Kontraktem stanowi zaprojektowanie i wykonanie: 

 przebudowę istniejącego kanału kamionkowego Ø 250 mm na długości około 395,00 mb 

(polegająca na ułożeniu nowego kanału wraz z infrastrukturą techniczną, od studni 

rewizyjnej w ulicy Krakowskie  Przedmieście (S1)  poprzez działkę nr 21 obręb 33 do 

studni S5 istniejącego kanału znajdującej się na działce 33 obręb 33 oraz od studni S10  

do kolektora nr II znajdujących się na działce nr 34/17 obręb 34) 

 budowę, wymianę i przepięcie istniejących przyłączy o łącznej długości około 61,00 mb 

(przepięcie do nowo wybudowanego kanału oraz ich wymianę w terenach będących  

w użytkowaniu Gminy Piotrków Trybunalski), 

 przepięcie wszystkich istniejących kanałów do nowo wybudowanej  sieci, 

 likwidację istniejącego kanału ogólnospławnego Ø 200 - Ø 250 mm na długości około 

290,00 mb (od ulicy Krakowskie  Przedmieście do studni S5 znajdującej się na działce 33 

obręb 33 oraz odcinka na działce nr 34/17 obr. 34 do kolektora nr II, poprzez 

zamulenie(fakt wyłączenia z eksploatacji uwzględnić na inwentaryzacji geodezyjnej). 

1.1.1 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. 

1.1.2 Gwarancje. 

W ramach niniejszego Kontraktu ustala się następujący Wykaz Gwarancji. 

Tabela 1.     Wykaz Gwarancji 

Parametr 
Wartość/Jednostka 

Termin 

Gwarancji 

Odstępstwa / 

Tolerancja 

Okres Zgłaszania Wad Miesiące 12 - 

Gwarancja na wykonane prace i 

urządzenia 
Miesiące 60 - 

Czas usunięć wad lub uszkodzeń
1
 Godziny do 48 - 

                                                 
1
 Wykonawca usunie wady lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od Powiadomienia lub innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym 
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1.1.3 Zakres przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca, niezwłocznie po podpisaniu umowy, uzgodni formę i przedstawi do weryfikacji 

Inżynierowi Harmonogram Realizacji Umowy (harmonogram rzeczowo – finansowy). 

Po akceptacji Inżyniera jeden egzemplarz ww. Harmonogramu zostanie niezwłocznie 

przekazany Zamawiającemu.  

Po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy niezwłocznie Zamawiającemu Wykaz Cen 

(kosztorys szczegółowy). 

Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez 

Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające 

niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia. 

 

(A) Prace projektowe. 

Wykonawca opracuje Dokumentację obejmującą co najmniej 

- Mapy do celów projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500, 

- Dokumentację geotechniczną określającą warunki gruntowo wodne,  

- Projekty Budowlane opracowane w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej 

w Polsce ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2010 

r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) 

- Wystąpi o pozwolenia na budowę dla robót budowlanych polegających na 

przebudowie istniejącego kanału  ogólnospławnego (kamionkowego, ø250 mm), 

w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo 

budowlane z 7 lipca 1994, (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. 

zm.) 

- Dokona zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na 

budowie i wymianie przyłączy,  

- 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, 

- Projekt odtworzenia pasa drogowego 

- Dokumentację powykonawczą zawierającą m.in: dokumentację z naniesionymi  

w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz 

 z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i obiektów, atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne, wyniki prób i badań, nagrania TV z wszystkich inspekcji kanałów, 

kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i właściwym 

organom, wszelkie dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania,  

- 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. 
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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 (badania geotechniczne, inspekcję TV - celem dokładnego określenia liczby 

przyłączy i kanałów do przepięcia oraz ich lokalizacji) 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  

(w tym decyzje środowiskową), 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 obszar objęty Kontraktem. 

Wypis z rejestru gruntów. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych wypisów z rejestrów 

gruntów na teren objęty 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, 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 zadania 

wchodzącego w zakres Kontraktu. 

 W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych 

przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, 
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średnic, ilości przyłączy 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. 

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). 

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. 

Zakres robót objętych Umową stanowi zaprojektowanie i wykonanie: 

  renowacji kanalizacji ogólnospławnej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przyłączami 

kanalizacyjnymi i studniami rewizyjnymi – odcinek wzdłuż kolejki wąskotorowej PKP od 

ul. Krakowskie Przedmieście kolektora nr II – etap II. 

Renowacja będzie polegać na:  

 przebudowie istniejącego kanału ogólnospławnego (kamionkowego, ø250 mm), 

polegającej na ułożeniu nowego kanału wraz z infrastrukturą techniczną, od studni 

rewizyjnej w ulicy Krakowskie Przedmieście (S1)  poprzez działkę nr 21 obr. 33 do 

studni S5 istniejącego kanału znajdującej się na działce 33 obr. 33 oraz od studni 

S10 do kolektora nr II znajdujących się na działce nr 34/17 obr. 34, 

 budowie oraz przepięciu wszystkich istniejących przyłączy do nowo wybudowanego  

kanału oraz ich wymianę w terenach będących w użytkowaniu Gminy Piotrków 

Trybunalski, 

 przepięcie wszystkich istniejących kanałów do nowo wybudowanej sieci, 

 likwidacji istniejącego kanału ogólnospławnego na odcinku od ulicy Krakowskie 

Przedmieście do studni S5 znajdującej się na działce 33 obr. 33 oraz odcinka na 

działce nr 34/17 obr. 34 do kolektora nr II, poprzez zamulenie (fakt wyłączenia z 

eksploatacji uwzględnić na inwentaryzacji geodezyjnej).    

 

 (C)Przejęcie Robót od Wykonawcy. 

Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów 

instalacji wymagających oznakowania. 
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(D) Serwis. 

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aż do końca gwarancji i rękojmi. 

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.  

Ścieki odprowadzane systemem kanalizacji miejskiej doprowadzane są do mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków. 

 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. 

.  

1.2.2 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 i kanałów do nowo wybudowanego  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 

Sposób prowadzenia prac na istniejącej sieci oraz harmonogram odłączeń, wykonywania 

obejść oraz dodatkowych tymczasowych nitek Wykonawca uzgodni z operatorem sieci- 

PWiK Sp. z o.o. 

1.2.3 Dostępność Placu Budowy. 

Wykonawca uzyska prawo do dysponowania terenem prywatnym na cele budowlane w celu 

wybudowania brakujących odcinków przyłączy oraz uzgodni z właścicielami działek nie 

posiadających przyłączy kanalizacyjnych miejsce lokalizacji przyłączy.  

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 Umowy. 
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Zamawiający uznaje, że Wykonawca na etapie przygotowania Projektu Budowlanego 

Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu 

oraz  że projektuje Roboty według pozyskanych informacji. 

Wykonawca przedłoży do akceptacji Inżynierowi Kontraktu i  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 Wykonawca  będzie występował na piśmie do odpowiedniej 

jednostki w PWiK Sp. z o.o i Inżyniera Kontraktu. Pisma te powinny być przedłożone 

właściwej jednostce, na 4 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można 

przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika  i Inżyniera Kontraktu po 

uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

1.2.4 Plac Budowy. 

Wykonawca po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, zabezpieczy oraz 

zapewnieni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt (teren udostępniony 

Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla celów 

innych niż realizacja niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca nie może 

umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a także bez stosownej zgody zarządcy lub 

właściciela terenu).  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska 

na placu budowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody  gruntu oraz 

postępowania z odpadami. 

1.2.5 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. 

Wszystkie powstające podczas robót odpady są własnością Wykonawcy. Wykonawca 

zagospodaruje je  we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.2.6 Rozpoczęcie robót. 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę w ramach 

kontraktu prawomocnych pozwoleń na budowę oraz braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 

budowlanych polegających na budowie i wymianie przyłączy oraz wypełnienie innych 

wymagań wynikających z  kontraktu i przepisów prawnych.  

Wykonawca z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi użytkowników i właścicieli  posesji 

 o wykonywanych pracach oraz o wynikających z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.  

1.2.7 Zajęcia pasa drogowego. 

W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym. Wykonawca wraz z wnioskiem o zajęcie 

pasa drogowego przedłoży u zarządcy drogi projekt odtworzenia przekopów, konstrukcji 

jezdni, chodnika i zieleni, wykonany we własnym zakresie. 

Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwymi terenowo dla miejsca wykonywania Robót 

ponosi Wykonawca.  
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Koszt zajęcia pasa drogowego jest składnikiem ceny kontraktowej i winien być ujęty 

w Wykazie cen (kosztorys szczegółowy). 

Zamawiający uzna koszt Wykonawcy za zajęcie pasa drogowego jedynie  do kwoty 

przewidzianej przez Wykonawcę i podanej w Wykazie Cen, na podstawie przedstawionych 

przez Wykonawcę kosztów. Jeśli Wykonawca poniesie koszty wyższe od podanych w 

Wykazie Cen, nie będzie uprawniony do roszczenia o dodatkową zapłatę z tego tytułu. 

1.2.8 Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym. 

Opłaty za umieszczenie ewentualnych obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi 

Zamawiający. 

Wykonawca przekaże informację Zamawiającemu o powierzchni zajmowanej przez kanał. 

1.2.9 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu i właściwymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy.  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu, 

c) ułożenie tymczasowych konstrukcji nawierzchni, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań, drenażu i innych, 

d) tymczasową przebudowę urządzeń infrastruktury,  

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 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

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

Wykonawca. 

1.2.10 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, 
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d) wykonać i zamontować 1 tablicę informacyjną wykonaną 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. Tablica musi być odporna na 

warunki pogodowe - gładka lakierowana z grafiką nanoszoną metodą sitodruku 

lub z plotera tnącego. Wzór tablicy informacyjnej według załącznika nr 1 do PFU. 

 

e) Wykonać 1 tablicę informacyjną wg wzoru zamieszczonego na stronie 11 
 w dokumencie: Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz 
projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura 
 i Środowisko - zamieszczonego na stronie www: 
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Manual_POIS_UE_ver2_0.p
df.   

 
 Lokalizcja tablicy informacyjnej zostanie uzgodniony z Zamawiającym  

Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 

1.2.11 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. 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieść materiał z wycinki wraz z kosztami 

załadunku i rozładunku. 

Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew lub koszty nasadzeń zastępczych ponosi 

Wykonawca. 

1.2.12 Wymagania technologiczne dla sieci ogólnospławnych. 

Sieć kanalizacyjna należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi polskimi 

normami 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 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 

http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Manual_POIS_UE_ver2_0.pdf
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Manual_POIS_UE_ver2_0.pdf
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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. 

Przyłącza kanalizacyjne. 

Średnica wewnętrzna przyłączy kanalizacyjnych powinna być dostosowana do 

przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków z budynku i nie może być mniejsza niż Dn 

150 mm. 

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. 

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. 

1.3  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

1.3.1 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. 

Renowacja będzie polegać na:   

 przebudowie istniejącego kanału ogólnospławnego (kamionkowego, ø250 mm), 

polegającej na ułożeniu nowego kanału wraz z infrastrukturą techniczną, od studni 

rewizyjnej w ulicy Krakowskie Przedmieście (S1) poprzez działkę nr 21 obr. 33 do studni 

S5 istniejącego kanału znajdującej się na działce 33 obr. 33 oraz od studni S10 do 

kolektora nr II znajdujących się na działce nr 34/17 obr. 34, 

 budowie oraz przepięciu wszystkich istniejących przyłączy do nowo wybudowanego  

kanału oraz ich wymianę w terenach będących w użytkowaniu Gminy Piotrków 

Trybunalski, 

 przepięciu wszystkich istniejących kanałów do nowo wybudowanej sieci, 

 likwidacji istniejącego kanału ogólnospławnego na odcinku od ulicy Krakowskie 

Przedmieście do studni S5 znajdującej się na działce 33 obr. 33 oraz odcinka na działce 

nr 34/17 obr. 34 do kolektora nr II, poprzez zamulenie(fakt wyłączenia z eksploatacji 

uwzględnić na inwentaryzacji geodezyjnej).    
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1.3.2 Przestrzeń robocza dla realizacji budowy rurociągu 

Dla tego typu realizacji kontraktu niezbędne będzie wykonanie wykopów miejscowych, 

technologicznych w miejscach załamań tras, węzłów i w miejscach niezbędnych wynikających 

z przyjętej technologii robót. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu - 1,0. Wskaźnik ten musi być potwierdzony przez 

specjalistyczne laboratorium drogowe. 

 

 

1.3.3 Charakterystyka techniczna 

Zakres robót przedstawia poniższa tabela. 

L.p. Wyszczególnienie 
Średnica/długość 

Uwagi Mm, m,  

1  ułożenie nowego  kanału kamionkowego wraz z 

infrastrukturą techniczną  
Ø250/395 - 

2 K1 Ø 200/ - przepięcie 

3 P1 Ø 150/21 wymiana 

4 P2 Ø 160/2,0 wymiana 

5 P3 Ø150/15,0 wymiana 

6 K2 Ø200/ - przepięcie 

7 P4 Ø100/ - przepięcie 

8 P5 Ø100/ - przepięcie 

7 P6 Ø150- Ø200/ 6,0  
budowa+ 

studnia  

8 P7 Ø150/6,0 
budowa+ 

studnia 

9 K3 Ø200/- przepięcie  

10 P8 Ø150/5,0 
budowa+ 

studnia 

11 P9 Ø150/6,0 
budowa+ 

studnia 

12 
Likwidacja istniejącego kanału kamionkowego  poprzez 

zamulenie  
Ø200 - Ø250/290 

Systemowe 

mieszanki 

do 

zamulenia 

13 
Likwidacja istniejących studni kanalizacyjnych poprzez 

zamulenie  
6 szt. 

Piasek+ 

gruz  

14 Wymiana studni S1, S5, S10 - 
 

- 

15 Budowa komory rewizyjnej na kolektorze nr II - 
 

- 
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Przedstawione w powyższej tabeli ilości i długości przyłączy oraz kanałów są 

materiałem wyjściowym.  

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji danych i założeń zawartych w PFU , dla 

zadań wchodzących w zakres Umowy. 

 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. 

 

Charakterystyka nawierzchni. 

Legenda: 

Działka 146/1 obr 32: 

 klasa drogi: L – lokalna 

 rodzaj nawierzchni: MB – bitumiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Część działki nr ewid. 133/14 obr 32 zlokalizowana jest w obrębie pasa drogowego drogi 

krajowej nr 91(ul. Krakowskie Przedmieście).  

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 

Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012. poz. 462).   

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 tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 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. 

 

L.p. 

 

Nazwa ulicy 

Droga (jezdnia) 

Klasa 

(rzecz.) 

Rodzaj 

nawierzchni 
Kategoria drogi 

1 
Renowacja kanału wzdłuż kolejki 

wąskotorowej 
L MB Krajowa, Nr 91 
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Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: 

a) Wersja papierowa w 5 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 

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 1:100/100, 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. 
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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, 

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. 

2.2.2 Wskaźnik zagęszczenia gruntu. 

Po wykonaniu robót ziemnych (wykopów) wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu - 1,0. 

Wskaźnik ten musi być potwierdzony przez specjalistyczne laboratorium drogowe. 

2.2.3 Odtworzenia terenu budowy  

Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych winien odtworzyć teren do stanu 

pierwotnego.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy, jak i za wszelkie szkody 

powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających 

związek z prowadzonymi robotami. 

2.2.4 Inspekcja TV i próba szczelności 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji nowo wybudowanego kanału, 

dobudowanych i wymienionych odcinków przyłączy kolorową kamerą z obrotową głowicą 

w osi poziomej i pionowej, w celu stwierdzenia jakości wykonania sieci oraz w celu 

stwierdzenia braku zanieczyszczeń na skutek prowadzenia prac budowlano-montażowych. Z 

przeprowadzonej inspekcji należy wykonać dokumentację z zapisem na nośniku DVD, która 

winna pokazywać m.in. połączenia rur, wykresy spadków, bieżący pomiar odległości.  

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie na płytach DVD z kamerowania 

Zamawiającemu. Nagrania winny obejmować zamknięte zlewnie kanalizacyjne po wykonaniu 
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zasypki wykopów i odtworzenia nawierzchni dróg. Do każdej płyty Wykonawca winien 

załączyć opis filmowanego zakresu kanału 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. 

Wykonawca wykona próbę szczelności według normy PN-EN 1610:2002. 

Termin inspekcji i próby szczelności  Wykonawca ustali z PWiK Sp. z o,o. i Inżynierem.  

2.2.5 Przegląd techniczny 

Po 59 miesiącach użytkowania Wykonawca wykona na swój koszt przegląd techniczny 

(czyszczenie i inspekcja TV), mający na celu ustalenie stanu technicznego kanału i usunięcie 

ewentualnych wad powstałych w okresie gwarancji. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 

 w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

2.2.6 Wymagania technologiczne 

Kanał główny. 

1. Włączenie do kolektora zaprojektować poprzez budowę komory rewizyjnej.  

2. Nowy rurociąg lokalizować w działkach będących własnością gminy Piotrków Trybunalski 

     wzdłuż terenów po byłej kolejki wąskotorowej. 

3. Projektowany kanał wykonać z rur kamionkowych kielichowych z uszczelką 

 i glazurowanych. Wodoszczelność połączeń - woda 2,4 bar w czasie próby ciśnieniowej 

trwającej 15 min.  

4. Istniejący rurociąg zabezpieczyć poprzez zamulenie a fakt wyłączenia z eksploatacji 

zaznaczyć na inwentaryzacji geodezyjnej.  

Studnie kanalizacyjne  

1. Kanał uzbroić w studnie rewizyjne o średnicy min. DN 1000 mm z kręgów żelbetowych, 

beton B45, łączonych na uszczelki gumowe. W miejscach o wysokim poziomie wody 

gruntowej stosować studzienki z PE o średnicy min. DN 1000 mm (materiał nie 

z recyklingu) lub z polimerobetonu. 

2. Studnie rewizyjne na projektowanej sieci lokalizować tak, aby w miarę możliwości mogły 

być wykorzystane do podłączenia części przyłączy kanalizacyjnych. 

3. Dno studzienek betonowych powinno mieć płytę fundamentową oraz gotowe wykonane 

fabrycznie kinety zbiorcze. Stopnie złazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru 

żółtego. 

4. Przewidzieć włazy studni żeliwne z wypełnieniem betonowym bez zamków z trwale 

zamontowaną uszczelką. Dla prawidłowej wentylacji kanału sanitarnego stosować 

również włazy wentylowane. 

5. Zdemontowane włazy z likwidowanych i wymienianych studni Wykonawca przekaże do 

PWiK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. 

6. Likwidowane studnie  zdemontować do głębokości 1m poniżej poziomu terenu, zasypać 

piaskiem i gruzem, teren przywrócić do stanu pierwotnego. 
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Przyłącza kanalizacyjne 

Ze względu na możliwość braku inwentaryzacji geodezyjnych wszystkich istniejących 

przyłączy, przed projektowaniem należy wykonać inspekcję TV, celem dokładnego 

określenia liczby przyłączy do przepięcia oraz ich lokalizacji. 

Wykonawca zaprojektuje przepięcie wszystkich istniejących przyłączy do 

przebudowywanego kanału oraz ich wymianę w terenach będących w użytkowaniu Gminy 

Piotrków Trybunalski. Należy przewidzieć możliwość odprowadzenia ścieków z działek nie 

posiadających przyłączy kanalizacyjnych. W tym celu projekt powinien zawierać odcinki 

przyłączy od kanału do linii regulacyjnej działek.  

Przyłącza sanitarne projektować z rur PCV o litym przekroju ścianki rury i uzbroić w studnie 

rewizyjne włazowe żelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu lub studnie inspekcyjne 

PCV/PP o średnicy kinety min. Ø 400 mm. 

Ścieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogą przekraczać 

dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 

14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964. 

2.3  Wskaźniki ekonomiczne zamówienia 

Wskaźniki ekonomiczne zamówienia nie mają zastosowania w niniejszym SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część III – Program funkcjonalno – użytkowy – część opisowa1/2)   

Projekt: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim,  
Kontrakt: Renowacja sieci kanalizacji deszczowej  i ogólnospławnej odcinek wzdłuż kolejki wąskotorowej PKP od ul. 
Krakowskie Przedmieście kolektora nr II – etap II. 
 nr POIS.01.01.00-00-003/07 

   20 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

 
1.1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
1.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 
 
Przedsięwzięcie realizowane jest w działkach stanowiących własności Skarbu Państwa 

będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, drodze krajowej 

 i terenach prywatnych. 

Zamawiający jako użytkownik wieczysty dysponuje terenem stanowiącym własność Skarbu 

Państwa ( dz. nr ewid. 133/14 obr. 32, 21 obr 33 i 34/17 obr. 34). W pozostałych 

przypadkach Wykonawca uzyska prawo do dysponowania   nieruchomościami na cele 

budowlane. 

1.3. Kopie map zasadniczych. 

 
W załączeniu kopie map zasadniczych. 
 

 
1.4.  Inwentaryzacja zieleni. 
 
W załączeniu inwentaryzacja zieleni. 
 
. 
1.5. Załączniki do Programu funkcjonalno – użytkowego: 
 
1) Załącznik Nr 1 – wzór tablicy informacyjnej, 

2) Załączniki Nr 2, 3, 4 – kopie map zasadniczych, 

3) Załączniki Nr 5 – inwentaryzacja zieleni.  

4) Załączniki Nr 6 – warunki techniczne  

 


