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Załącznik nr 7                                                                           
 
 

SPZ.271.45.2014 
 
 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 
 
 

ROZBUDOWA ULICY ROLNICZEJ OD TORÓW PKP DO ULICY SPACEROWEJ 
 I PRZEBUDOWA ULICY SPACEROWEJ 

 
Przedmiotem zamówienia jest:  Rozbudowa ulicy Rolniczej od torów PKP do ulicy 

Spacerowej 
 wraz z infrastrukturą techniczną 

 
    jako 1. ETAP realizacji inwestycji: 
 

Rozbudowę ul. Rolniczej na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej, rozbudowę        
ul. Spacerowej na odcinku od ul. Krętej do ul. Jerozolimskiej i przebudowę                    
ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemieślniczej w Piotrkowie 
Trybunalskim wraz z infrastrukturą techniczną. 
 

1. ROBOTY DROGOWE 

 
1.1 .   Projektowane parametry techniczne ul. Rolniczej 

 

 Kategoria obciążenia ruchem – KR3, 

 Kategoria ulicy – droga powiatowa,  

 Klasa ulicy –L, 

 Ulica o przekroju jednojezdniowym, 
 
Parametry drogi w planie: 

 Szerokość jezdni 6.0m, z poszerzeniem na łukach do 8,7m 

 Ciąg pieszo-jezdny po stronie północnej wzdłuż całego analizowanego odcinka,           
o szer. 3,0m, 

 Chodnik po stronie południowej wzdłuż całego analizowanego odcinka, przyległy       
do jezdni o szer.2,0m; 

 Zatoka autobusowa w rejonie skrzyżowania z ul. Spacerową o szer. 3,0m; 

 Skrzyżowania z drogami bocznymi; 

 Zjazdy do posesji; 
 

1.2 .  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zastosowano: płytowe progi 

zwalniające, oraz wyniesienie powierzchni skrzyżowania, wraz ze zmianą rodzaju nawierzchni. 
 
 
1.3 .  Konstrukcja nawierzchni 

 

Jezdnia ul. Rolniczej km 0,018 – 550,00, oraz ul. Mickiewicza 

 Warstwa ścieralna z SMA 8S gr. 5 cm 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16Wgr.6 cm 

 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm 
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 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 m 

 Warstwa wzmocnionego podłoża z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem     

Rm=2,5 MPa  gr. 15 cm 

 

Jezdnia ul. Rolniczej km 0,550 – 829,00, oraz ul. Michałowska 

Konstrukcja jak na wyżej wymienionym odcinku, zwiększona o: 

 Warstwę odsączająca z piasku mrozoodpornego o k>>8 m/d gr. 15 cm; 

 Wymianę istniejącego gruntu na grunt piaszczysty gr. 35 cm; 

Jezdnia ul. Lelewela 

 Warstwa ścieralna z SMA 8S gr. 5 cm 

 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm 

 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 

cm 

 Warstwa wzmocnionego podłoża z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem     

Rm=2,5 MPa  gr. 15 cm 

Jezdnia ul. Grażyny i ul. Boczna 

Konstrukcja jak na wyżej wymienionym odcinku, zwiększona o: 

 Warstwę odsączająca z piasku mrozoodpornego o k>>8 m/d gr. 15 cm; 

 Wymianę istniejącego gruntu na grunt piaszczysty gr. 35 cm; 

Chodniki  

 Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego gr. 8 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 

 Warstwa wzmocnionego podłoża z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem     

Rm=1,5 MPa  gr. 10 cm 

Uwaga: w rejonach przejść dla pieszych zastosować krawężniki obniżone do 2 cm, 

oraz nawierzchnię z trzech rzędów  płyt betonowych integracyjnych żółtych z 

wypustkami o wym. 40x40x8 cm 

 

Ciąg pieszo - jezdny 

 Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej niefazowanej koloru czerwonego gr. 

8 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 

 Warstwa wzmocnionego podłoża z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem     

Rm=1,5 MPa  gr. 10 cm 
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Uwaga: W rejonach przejść i przejazdów zastosować krawężniki obniżone do h=0 cm, 

oraz na przejściach nawierzchnię z trzech rzędów  płyt betonowych integracyjnych 

żółtych z wypustkami o wym. 40x40x8 cm 

Zjazdy 

 Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej koloru grafitowego gr. 8 cm 

Pozostała konstrukcja, jak dla ciągu pieszo-rowerowego. 

Uwaga: na połączeniu zjazdów z nawierzchnią jezdni krawężniki betonowe 15x30 cm 

obniżone do h=4 cm 

Zatoka autobusowa 

 Nawierzchnia z kostki granitowej łupanej 7/9 cm szarej gr. 9 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm 

 Podbudowa pomocnicza z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem     Rm=2,5 

MPa  gr. 20 cm 

Uwaga: Zatoka autobusowa oddzielona od jezdni bitumicznej krawężnikiem 

granitowym 12x25 cm, h=0 cm; 

Odtworzenie nawierzchni ul. Spacerowej  i ul. Partyzantów nad kanałem deszczowym   

 

     1.4.   Roboty ziemne 

Projekt przewiduje maksymalne dostosowanie projektowanego ukształtowania terenu do 
istniejącego. Roboty ziemne należy poprzedzić robotami rozbiórkowymi (nawierzchnia ul. 
Rolniczej, wraz ze skrzyżowaniami, ogrodzenia, fragmentaryczne nawierzchnie z płyt 
chodnikowych, kostki betonowej) oraz należy zdjąć istniejący humus, w miejscach jego 
występowania.  

 
 

   1.5.   Organizacja ruchu 

1.5.1 Czasowa organizacja ruchu wg opracowanego projektu.                                      
                 W celu minimalizacji utrudnień ruchu kołowym planuje się podzielenie zadania na 
dwa etapy: 

 Pierwszy etap polegać będzie na zamknięciu odcinka ul. Rolniczej od skrzyżowania 
z ul. Spacerową do skrzyżowania z ul. Mickiewicza. 

 Drugi etap polegać będzie na zamknięciu odcinka ul. Rolniczej od skrzyżowania                
z ul. Mickiewicza do torów PKP. 

UWAGA: Podczas wykonywania w/w zadania, w rejonie skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. 
Mickiewicza, przewiduje się wprowadzenie ruchu kierowanego przez upoważnione do 
tego celu osoby. 
    1.5.2 Stała organizacja ruchu wg opracowanego projektu. 
    Zaprojektowano oznakowanie poziome i pionowe. 
    Tablice znaków pionowych dotyczące oznakowania ulicy Rolniczej powinny być wielkości 
średniej (znaki średnie – typ S), na pozostałych ulicach- wielkości małej (znaki mini typu 
M).Znaki C9 zespolone ze słupkiem U-5b wielkości najmniejszej (znaki mini typu MI). Lica 
tablic znaków pionowych powinny być wykonane z folii II generacji. 
 Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe strukturalne (zalecane 
taśmy wtapiane) 
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  1.6.   Zieleń 
Układ drogowy został zaprojektowany w sposób uwzględniający istniejące zadrzewienie. 

Lokalizacja chodników, oraz zjazdów w miarę możliwości minimalizuje potrzebne wycinki 
drzew. Tabela drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względu na kolizje                         
z planowana inwestycją jest zawarta w projekcie zieleni. Do wycinki zakwalifikowano 25 szt. 
drzew, 3 skupiska krzewów i samosiewów, do przesadzenia – 2 szt. drzew. 
UWAGA: Wycinka drzew powinna odbywać się poza okresem lęgowym ptaków (tj. od 
16. października do końca lutego).Należy uważać na drzewa rosnące w sąsiedztwie, aby 
nie uległy one uszkodzeniu. Pnie po ściętych drzewach winny być wykarczowane. 

1.7.  Uwagi końcowe 

 wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie pod 
nadzorem właściciela uzbrojenia, 

 roboty ziemne  należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-S-2205 - roboty ziemne, 
wymagania  i badania, 

  pod zjazdami istniejące kable zabezpieczyć rurami ochronnymi stalowymi 
dwudzielnymi typu AROT o długości podanej na planie zagospodarowania, 

 Materiały kwalifikujące się do ponownego wbudowania należy składować w  miejscu 
wskazanym przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim - na 
placu MZGK Sp. z o.o. przy ul. Rolniczej 75. 
 

 1.8. Urządzenia obce 

 W pasie drogowym zlokalizowane są następujące urządzenia obce : 

 przyłącza wodociągowe 

 sieci wodociągowe 

 przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 sieć kanalizacji sanitarnej  

 kanalizacja deszczowa 

 sieć elektroenergetyczna 

 sieć teletechniczna  
 
 

2. ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Zakres rzeczowy obejmuje: 
 

2.1. Kanalizacja deszczowa: 

2.1.1. Przebudowa istniejącego rowu z umocnieniami, progami, o nachyleniu 1:1,5               

 z wylotem. 

2.1.2. Przepust na rowie wykonany z rur kanalizacyjnych dwuściennych polipropylenowych     

 z kielichem i uszczelką symetryczną, o sztywności obwodowej SN8  o średnicy 

 Ø1000, ze ścianami czołowymi żelbetowymi. 

2.1.3. Budowa kanału deszczowego z rur kanalizacyjnych dwuściennych 

polipropylenowych z kielichem i uszczelką symetryczną, o sztywności obwodowej 

SN8   o średnicy Ø1000. 

2.1.4. Budowa kanału deszczowego z rur kanalizacyjnych dwuściennych 

polipropylenowych z kielichem i uszczelką symetryczną, o sztywności obwodowej 

SN8   o średnicy Ø800. 
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2.1.5. Budowa kanału deszczowego z rur kanalizacyjnych dwuściennych 

polipropylenowych z kielichem i uszczelką symetryczną, o sztywności obwodowej 

SN8  o średnicy Ø600. 

2.1.6. Budowa kanału deszczowego z rur kanalizacyjnych dwuściennych 

polipropylenowych z kielichem i uszczelką symetryczną, o sztywności obwodowej 

SN8  o średnicy Ø500. 

2.1.7. Budowa kanału deszczowego z rur kanalizacyjnych dwuściennych 

polipropylenowych z kielichem i uszczelką symetryczną, o sztywności obwodowej 

SN8 o średnicy Ø400. 

2.1.8. Budowa kanału deszczowego z rur kanalizacyjnych dwuściennych 

polipropylenowych z kielichem i uszczelką symetryczną, o sztywności obwodowej 

SN8  o średnicy Ø300. 

2.1.9. Budowa kanału deszczowego z rur kanalizacyjnych dwuściennych 

polipropylenowych z kielichem i uszczelką symetryczną, o sztywności obwodowej 

SN8  o średnicy Ø200. 

2.1.10. Budowa kanału deszczowego z rur kanalizacyjnych dwuściennych 

polipropylenowych z kielichem i uszczelką symetryczną, o sztywności obwodowej 

SN8  o średnicy Ø160. 

2.1.11. Budowa kanału deszczowego z rur kanalizacyjnych dwuściennych wielofunkcyjnych 

(sącząco – transportujących ze szczelinami wykonanymi na 120° obwodu, 

sumaryczna powierzchnia szczelin >50cm2/mb szerokość szczelin 1,5mm) 

polipropylenowych z kielichem i uszczelką symetryczną, o sztywności obwodowej 

SN8 o średnicy Ø600 (ulica Rolnicza). 

2.1.12. Budowa kanału deszczowego z rur kanalizacyjnych dwuściennych wielofunkcyjnych 

(sącząco – transportujących ze szczelinami wykonanymi na 120° obwodu, 

sumaryczna powierzchnia szczelin >50cm2/mb szerokość szczelin 1,5mm) 

polipropylenowych z kielichem i uszczelką symetryczną, o sztywności obwodowej 

SN8       o średnicy Ø500 (ulica Rolnicza). 

2.1.13. Budowa kanału deszczowego z rur kanalizacyjnych dwuściennych wielofunkcyjnych 

(sącząco – transportujących ze szczelinami wykonanymi na 120° obwodu, 

sumaryczna powierzchnia szczelin >50cm2/mb szerokość szczelin 1,5mm) 

polipropylenowych z kielichem i uszczelką symetryczną, o sztywności obwodowej 

SN8       o średnicy Ø400 (ulica Rolnicza). 

2.1.14. Budowa kanału deszczowego z rur kanalizacyjnych dwuściennych wielofunkcyjnych 

(sącząco – transportujących ze szczelinami wykonanymi na 120° obwodu, 

sumaryczna powierzchnia szczelin >50cm2/mb szerokość szczelin 1,5mm) 

polipropylenowych z kielichem i uszczelką symetryczną, o sztywności obwodowej 

SN8       o średnicy Ø300 (ulica Rolnicza). 

2.1.15. Studnie kanalizacyjne żelbetowe o średnicach Ø1500, Ø1200, Ø1000, łączone na 

uszczelki, z fabrycznie wyprofilowana kinetą (łącznie z osadnikowymi). Beton klasy 

C35/45, wodoszczelność W8, z osadzonymi fabrycznie przejściami szczelnymi, 

zwieńczenia klasy D400, wentylowane z wypełnieniem betonowym z trwale 

osadzona uszczelką w pokrywie, stopnie stalowe powlekane polietylenem w kolorze 

żółtym. 

2.1.16. Wpusty uliczne żelbetowe osadnikowe, beton klasy C35/45, zwieńczenie klasy 

D400 400x600 mocowaną zawiasowo i ryglowana. 

 

2.2. Kanalizacja sanitarna: 
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2.2.3. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolniczej z rur  Ø200 PVC-U 

  klasy T SN8, z kształtkami. 

2.2.4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – odejścia do granic nieruchomości z rur   

  Ø160 PVC-U klasy T SN8, z kształtkami. 

2.2.5. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – odejścia do granic nieruchomości        

  z rur  Ø160 PVC-U klasy T SN8, z kształtkami. 

2.2.6. Studnie kanalizacyjne żelbetowe o średnicach Ø1200, łączone na uszczelki,      

  z fabrycznie wyprofilowana kinetą (łącznie z osadnikowymi). Beton klasy  

  C35/45, wodoszczelność W8, z osadzonymi fabrycznie przejściami szczelnymi,  

  zwieńczenia klasy D400, wentylowane z wypełnieniem betonowym z trwale  

  osadzona uszczelką w pokrywie, stopnie stalowe powlekane polietylenem w  

  kolorze żółtym. 

2.2.7. Regulacja wysokościowa istniejących studni wraz z wymian a włazów. 

 

 

2.3. Sieć wodociągowa: (Zadanie 1, Zadanie 4) 

2.3.3. Przebudowa wodociągu rozdzielczego z rur i kształtek ciśnieniowych z żeliwa 

sferoidalnego Ø250,  Ø150,  Ø125,  Ø100 klasy 40 wraz z kształtkami,  

2.3.4. W węzłach na przebudowywanej sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy 

odcinające: dn250, dn 150, dn 125, dn 100 i zasuwy dn 80 na podłączeniach hydrantów 

przeciwpożarowych. Zasuwy odcinające kołnierzowe klinowe miękkouszczelniające PN16  

z pełnym i gładkim przelotem z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi do 

zasuw. Korpusy, pokrywy i kliny zasuw z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-50, 

korpus z pokrywą skręcany za pomocą śrub stalowych schowanych w korpusie. Wszystkie 

elementy żeliwne wewnętrznie i zewnętrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbą 

epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną o grubości min. 250 mikronów. Klin 

nawulkanizowany wewnętrznie i zewnętrznie gumą EPDM o grubości min. 1.5 mm, 

nalewka w stopce klina, stała nakrętka w klinie. Trzpień łożyskowany ze stali ze stali 

nierdzewnej walcowany na zimno, potrójne niezależne uszczelnienie trzpienia. Obudowy 

trzpieni zasuw teleskopowe z PP lub PE. Zasuwy muszą posiadać atest Państwowego 

Zakładu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. 

2.3.5. Hydranty p-poż: Na przebudowywanej sieci wodociągowej zaprojektowano 

hydranty przeciwpożarowe typu podziemnego dn 80 PN 16 z pojedynczym odcięciem 

przepływu i automatycznym odwodnieniem. W punktach włączenia hydrantów na 

wodociągach: f 250, f 150 i f 100 należy montować trójniki kielichowo-kołnierzowe MMA lub 

kołnierzowe T: f 250/80, f 150/80 i f 100/80 na odgałęzieniu od trójników zasuwy odcinające 

kołnierzowe klinowe dn 80 PN 16 miękkouszczelniające z pełnym i gładkim przelotem z 

obudową teleskopową i skrzynką uliczną do zasuw. Montaż hydrantów na kolanach 

żeliwnych dwukołnierzowych f 80 N 16 typ N ze stopką opartych na blokach betonowych 

wykonywanych z betonu C12/15. Korpus hydrantu, przyłącze kłowe, pokrywa hydrantu, 

tarcza oporowa trzpienia z żeliwa sferoidalnego. Pokrywa przyłącza kłowego i kołpak 

trzpienia z żeliwa szarego. Ochrona antykorozyjna w postaci powłoki z farby epoksydowej 

zewnętrznej i wewnętrznej o grubości min. 250 mikronów. Zawleczka kołpaka trzpienia i 

trzpień zaworu ze stali nierdzewnej. Łańcuch pokrywy przyłącza kłowego stal ocynkowana. 

Tuleja trzpienia, nakrętka trzpienia, siedzisko tłoka zaworu z mosiądzu. Rura łącząca ze 

stali nierdzewnej. Podkładka ślizgowa i kolanko odwadniające poliamidowe. Osłona przed 

zanieczyszczeniami guma NBR wzmocniona pierścieniem stalowym, o-ringi guma NBR. 

Tłok zaworu z żeliwa ciągliwego białego powlekanego elastomerem. Śruby stalowe 

nierdzewne. Na poziomie terenu hydranty należy obudować skrzynkami ulicznymi 
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żeliwnymi do hydrantów podziemnych. Dostosowanie położenia hydrantów wysokościowe i 

w poziomie należy wykonać za pomocą króćcy dwukołnierzowych żeliwnych FF f 80 PN 16. 

Połączenia kołnierzowe PN16 uszczelniać na uszczelki gumowe z wkładką stalową, do 

połączeń kołnierzowych stosować śruby, nakrętki i podkładki stalowe zabezpieczone 

antykorozyjnie min. przez ocynkownie ogniowe. Hydranty przeciwpożarowe muszą 

posiadać dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w 

Józefowie oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK - RAL. Dolna część korpusu 

hydrantu zabezpieczona otuliną okrywającą z włókniny polipropylenowej obudowanej 

kapturem rozsączającym z PE - HD. Perforowana struktura otuliny i kaptura powinna 

umożliwiać równomierne i powolne rozsączanie wody w gruncie obsypki chroniąc go 

jednocześnie przed wymywaniem. 

2.3.6. Zawory napowietrzająco-odpowietrzające.: W najwyższych punktach na 

przebudowywanym wodociągu rozdzielczym zaprojektowano zawory napowietrzająco - 

odpowietrzjące dn 50, PN16 do bezpośredniej zabudowy w ziemi. W punkcie lokalizacji 

zaworów na wodociągu rozdzielczym należy montować trójniki kielichowo-kołnierzowe 

MMA lub kołnierzowe T: f 250/80, f 150/80 i f 100/80 ustawiane w pozycji pionowej. Montaż 

zaworu napowietrzająco - odpowietrzjącego bezpośrednio na trójniku. Na poziomie terenu 

zawór należy obudować skrzynką uliczną żeliwną dużą. Dostosowanie położenia zaworu 

wysokościowe należy wykonać za pomocą króćca dwukołnierzowego żeliwnego FF f 80 PN 

16. Połączenia kołnierzowe PN16 uszczelniać na uszczelki gumowe z wkładką stalową, do 

połączeń kołnierzowych stosować śruby, nakrętki i podkładki stalowe zabezpieczone 

antykorozyjnie min. przez ocynkownie ogniowe. 

2.3.7. Przebudowa i budowa odcinków sieci w pasie drogowym z rur trójwarstwowych 
Ø50, Ø40, Ø32 wraz z nawiertkami i zasuwami. 
2.3.8. UWAGA: Wszystkie kształtki, zasuwy, hydrant itp. użyte do budowy wodociągu 
muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego. Rury z połączeniami nieblokowanymi o 
średnicy nominalnej DN 100÷200 mm (w klasie C40) wykonane z żeliwa sferoidalnego, 
przeznaczone do transportu wody pitnej, z kielichem jednokomorowym przystosowanym do 
połączeń wsuwanych rozłączalnych z uszczelką gumową z EPDM, z możliwym 
odchyleniem kątowym na kielichach do 5° w DN 100. Zewnętrzna powierzchnia rur pokryta 
aktywną warstwą stopu cynku z glinem (Zn-Al) w proporcji 85%(Zn) -15%(Al), nakładanego 
w łuku elektrycznym (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 
545:2010. Warstwę wykończeniową stanowi powłoka z lakieru epoksydowego o grubości 
minimum 100 μm. Wewnętrzna powierzchnia rur powinna być wykonana z zaprawy 
cementowej, nakładana wirowo. Grubość wykładziny z zaprawy cementowej powinna być 
zgodna z aktualną normą PN-EN545. Do sporządzania zaprawy powinien być używany 
cement hutniczy o dużej odporności na siarczany (HSR), według aktualnej normy PN-EN 
197-1 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku”. Do sporządzania zaprawy cementowej powinna być stosowana 
woda pitna zgodna z Dyrektywą Wody Pitnej 98/83/EC. wymagany atest laboratorium 
badawczego akredytowanego zgodnie z aktualną normą EN 45011. Kielich wewnątrz 
pokryty warstwą cynku nakładanego w łuku elektrycznym lub w postaci epoksydu 
wysokocynkowego o zawartości cynku minimum 90% z pokryciem epoksydowym.  Kształtki 
kielichowe i kołnierzowe o średnicy nominalnej DN100÷200 wykonane jako monolityczne 
odlewy z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej. Kształtki 
kielichowe z połączeniami nieblokowanymi o średnicy nominalnej DN 100÷200 mm, 
wykonane z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej, z kielichem 
jednokomorowym przystosowanym do połączeń wsuwanych rozłączalnych z uszczelką 
gumową z EPDM, z możliwym odchyleniem kątowym na kielichach do 5° Kształtki 
kołnierzowe uszczelniane za pomocą uszczelki płaskiej z EPDM zbrojonej wkładką stalową 
z kołnierzami owierconymi na ciśnienie PN 10, PN16 lub PN 25 bar. Kształtki pokryte          
z zewnątrz i wewnątrz warstwą proszkowego lakieru epoksydowego o grubości min. 70 μm, 
nakładanego w procesie kataforezy. Inne powłoki: Kształtki pokryte z zewnątrz i wewnątrz 
warstwą proszkowego lakieru epoksydowego o 250 μm (podwyższony standard).  
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Wskazane jest aby wyroby z żeliwa sferoidalnego posiadały między innymi atesty i 
deklaracje: Krajowa Deklaracja Zgodności wystawiona przez Producenta lub 
upoważnionego przedstawiciela Producenta (wymagane przedstawienie upoważnienia 
wystawionego przez Producenta). Certyfikat zgodności z aktualną normą EN 545, nadany 
przez jednostkę certyfikującą  akredytowaną zgodnie z aktualną normą EN 45011. Atest 
wydany przez akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzający stosowanie wody 
pitnej zgodnej z Dyrektywą Wody Pitnej 98/83/EC do sporządzania zaprawy cementowej 
przeznaczonej na wykładzinę wewnętrzną rur. Certyfikat, potwierdzający spełnianie przez 
Producenta wymagań w zakresie systemu zarządzania jakością, zawartych w aktualnej 
normie EN- ISO 9001:2008. Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 
Zaleca się aby producent rur i kształtek posiadał certyfikat o zgodności całej gamy rur i 
kształtek z aktualną normą EN 545:2010, wydany przez niezależną instytucję, tzw. stronę 
trzecią, akredytowaną w jednym z krajów Unii Europejskiej. Zaleca się aby producent rur, 
kształtek, wyposażenia i armatury posiadał pełny certyfikat ISO9001, tzn na koncepcję + 
produkcję + sprzedaż, wydany przez niezależną instytucję, tzw. stronę trzecią, 
akredytowaną w jednym z krajów Unii Europejskiej. Daje to pewność, że zarządzanie 
jakością  u producenta jest kontrolowane przez powołane do tego instytucje. 
 
2.4. Roboty towarzyszące, przygotowawcze, ziemne, inne. 

2.4.3. Roboty pomiarowe, cięcie nawierzchni, rozbiórkowe, wywóz gruzu na teren     

Wykonawcy. Wykopy wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach, w pełni umocnione  

2.4.4. Roboty ziemne, pełna wymiana gruntu w pasach drogowych, wywóz na teren 

Wykonawcy, pomiary zagęszczenia gruntu potwierdzone przez odpowiednie laboratorium 

(minimum 8 pomiarów), 

2.4.5. Demontaż i odtworzenie jezdni ulicy Spacerowej i Partyzantów,  

2.4.6. Przewierty, rury osłonowe,  

2.4.7. Rury ochronne dwudzielne typ AROTA PS Ø160 

2.4.8. Odtworzenie nawierzchni, krawężników, chodników, po pracach jak również po 

używaniu ciężkiego sprzętu, 

2.4.9. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie 

budowanych sieci. 

2.4.10. Oznakowanie sieci 

2.4.11. Odwodnienie wykopów, 

 
3. ROBOTY ELEKTRYCZNE: 

 

 Zakres opracowania. 
Zakres projektu obejmuje przebudowę istniejących linii energetycznych kolidujących                          
z projektowaną przebudową ulicy Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej : 
 - przebudowę istniejących linii napowietrznych NN z oświetleniem ulicznym                              
z  wymianą przewodów na izolowane i słupów na wirowane 
 - wymianę przyłączy napowietrznych do budynków na izolowane  
 - budowę nowych odcinków linii kablowych NN w miejsce demontowanych  
   odcinków linii kablowych oraz przełożenie w nowej trasie kabla SN. 
  

 Wykonanie robót. 
 
3.1. Linie napowietrzne NN. 
Słupy kolidujące z projektowaną przebudową ulic, uszkodzone oraz nie spełniające wymogów 
standaryzacji ZEŁT SA należy zdemontować. W miejsce projektowanych słupów  oraz w 
miejsce słupów do wymiany montować nowe słupy z żerdzi wirowanych lub żelbetowych 
zgodnie z dokumentacją. Istniejące gołe przewody linii typu Al zdemontować. Na słupach 
montować nowe  
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              przewody izolowane typu AsXSn 4x70+25mm2 0,6/1 kV. Wszystkie przyłącza 
napowietrzne do budynków wykonane przewodami gołymi typu Al oraz izolowanymi YADYn 
wymienić na izolowane przewodem typu AsXSn 2 i  4x25mm2 0,6/1 kV.  
Roboty wykonać wg. katalogów: „Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia 
z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120mm2 Lnni Tom I  na słupach z 
żerdzi żelbetowych typu ŻN”, „Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z 
przewodami  izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120mm2 Lnni Tom II  na słupach z 
żerdzi wirowanych typu E i ELV”, „Album linii napowietrznych niskiego napięcia z  przewodami 
gołymi na żerdziach wirowanych. Układ przewodów prostokątny. Lnn – Al 25-95mm2 Tom I”, 
„Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych. 
Układ przewodów płaski. Lnn – Al 25-95mm2 Tom II” Elprojekt Poznań oraz „Album przyłączy 
niskiego napięcia z przewodami izolowanymi AsXSn Lnn-pi”.  
Całość robót wykonać zgodnie z normą PN– 75/E – 05100.  
 

3.2. Oświetlenie uliczne. 
Oświetlenie uliczne zaprojektowano jak dotychczas na słupach linii energetycznej 
napowietrznej NN oprawami typu LED z ledami XP 2 zamontowanymi na wysięgnikach 
stalowych. Zasilanie oświetlenia wydzieloną żyłą przewodu izolowanego samonośnego AsXSn 
4x70+25mm2 linii energetycznej. Przy słupach zostawić zapasa kabla długości 1,5m.  Kabel 
oświetleniowy układać jak kable energetyczne NN zgodnie z PN-76/E-05125.  
Rozmieszczenie słupów i trasę kabli podano na Rys. PB-E-01. Oświetlenie na słupach linii 
energetycznej napowietrznej NN wykonać zgodnie z katalogiem linii napowietrznej. 
 
   
Oprawy oświetlenia ulicznego 

Oprawa winna być wyposażona w układ zasilający, który może mieć ustawionych do 5-
ciu poziomów autonomicznej redukcji mocy, nie wymagającej sterowania sygnałem  
zewnętrznym. Poziomy redukcji ustalić z inwestorem na etapie realizacji. Wstępnie proponuje 
się trzy okresy dobowe zmiany poziomu natężenia oświetlenia: pierwszy od godz. 5.00 do 
godz. 22.30 -100%; drugi od godz. 22.30 do godz. 24.00 – 80% i trzeci od godz. 0.00 do godz. 
5.00 – 70%. 
Oprawa wykona w technologii LED, zawierająca 72 źródła LED o prądzie 350mA i mocy 78W. 
Nominalny strumień świetlny 10200lm. Temperatura barwowa użytych diod wynosi ok. 4250K. 
Oprawa wyposażona w układy optyczne pozwalające kształtować bryłę fotometryczną oprawy 
w zależności od miejsca zastosowania. Oprawa zbudowana z materiałów łatwo 
przetwarzalnych -  aluminium i szkło. Stopień szczelności układu optycznego IP66, układu 
zasilającego IP66. Klosz oprawy płaski wykonany z hartowanego szkła o udarności 
mechanicznej IK08, odporny na promieniowanie UV.  Oprawa wykonana w II klasie 
ochronności elektrycznej, napięcie zasilania 230V 50Hz. Budowa oprawy pozwala na szybką 
wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego. Oprawa wyposażona w system 
optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym a 
układem optycznym),  oraz czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu.  
Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku 
jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy. Dane 
fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać 
obliczenia parametrów oświetleniowych. Oprawa posiada deklaracje zgodności producenta. 
Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej.  
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Różnica wymiarów oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie 
powinna być większa niż 5% w stosunku do podanych:  

 
 
Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w 
programie komputerowym pozwalającym wykonać 
obliczenia parametrów oświetleniowych. 
 

3.3. Linie kablowe SN i NN. 
Należy wykonać wykopy pod kable wzdłuż 
projektowanych tras. Dla odcinków kabli 
przekładanych - po odkopaniu i demontażu kable 
powtórnie ułożyć wzdłuż nowej trasy z nałożeniem 
rur dwudzielnych. Wykopy z ułożonymi kablami i 
po zdemontowanych kablach zasypać z 
odpowiednim stopniem zagęszczenia gruntu. 
Kable NN układać na głębokości 0,7m dla poboczy 
i chodników, kabel SN układać na głębokości 0,8m 
oraz 1m dla jezdni i wjazdów, na podsypce 
piaskowej z przykryciem folią: koloru niebieskiego - 

kable NN.  Przy słupach zostawić zapasy kabla długości ok. 2m. Projektowane kable NN: typu 
YAKXs 4x120 i YAKXs 4x35mm2 0,6/1 kV.  
Istniejący kabel SN 3xYHdAKX 1x240mm zlokalizowany przy ul. Rolnicza-Grażyny należy 
odkopać i przełożyć w nową trasę. Długość przekładanego kabla jest wystarczająca aby 
zlokalizować w nowej trasie bez konieczności montażu muf przelotowych oraz układania 
odcinka nowego kabla. Długość odcinka kabla w istniejącej trasie: L=36,5m, długość odcinka 
kabla projektowanej trasy: L=35,5m. Proj. trasy przełożenia kabli NN i SN pokazane są na 
rysunkach. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać tylko  ręcznie.   
 Całość robót wykonać zgodnie z normą PN– 76/E – 05125.  
 
              Roboty wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem ZE Rejon Piotrków Tryb.  
              z uwagi na mogące wystąpić rozbieżności w identyfikacji kabli w ulicy  
             Jerozolimskiej i Rolniczej oraz podziałach sieci w liniach napowietrznych.  
 
Uwagi ogólne. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami PBUE i normami. 
Wbudowane materiały powinny posiadać aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty 
dopuszczające do  stosowania. 
Roboty prowadzić w porozumieniu ze służbami  Zakładu Energetycznego i Urzędu Miasta.       
Wbudowane materiały powinny posiadać aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty  
dopuszczające do  stosowania. 
Kable przed zasypaniem zinwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru przez Zakład 
Energetyczny. 
Po zakończeniu roboty zgłosić do Z.E. do końcowego odbioru. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać tylko ręcznie. 
Podczas wykonania robót zwracać szczególną  uwagę na przestrzeganie przepisów BHP.   
W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać tylko ręcznie. 
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Materiały z demontażu linii kablowych i linii napowietrznej przekazać do magazynu  
R.E. Piotrków Tryb., z demontażu oświetlenia do Urzędu Miasta.  
 

3.4. Roboty teletechniczne. 
 
Stan projektowany 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz wymaganiami, 
normami i zasadami obowiązującymi w budownictwie telekomunikacyjnym przy ścisłym 
przestrzeganiu zasad i przepisów bhp oraz p.poż. Na zbliżeniach i skrzyżowaniach                  
z istniejącymi urządzeniami podziemnymi roboty prowadzić ręcznie i po nadzorem 
uprawnionych przedstawicieli właściciela urządzeń. Wykonawca przed przystąpieniem do 
robót ziemnych powinien zapoznać się z treścią pism uzgadniających, przestrzegać 
zawartych w nich zaleceń i wykonać przekopy kontrolno- sprawdzające. Na czas 
prowadzenia tych robót zapewnić właściwy nadzór techniczny przez uprawnionych 
przedstawicieli ze strony właściciela urządzeń telekomunikacyjnych oraz pisemnie 
zgłosić do Telekomunikacja Polska Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Katowicach 
ul. Ordona 13; 40-163 Katowice fax. 32 204-01-01 zamiar rozpoczęcia robót 30 dni przed 
planowanym terminem. 
3.5. Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej w ul. Rolniczej: 
Z projektowaną przebudową drogi koliduje linia słupowa na odcinku i kanalizacja kablowa       
z kablami w związku z tym projektuje się: 

budowę nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej z 2 rur RHDPEp 110/6,3 na odcinku 
19m od projektowanej studni SKR-1 w pkt. T24 do projektowanej istniejącej studni w pkt. T23  
i na odcinku 145m od istniejącej studni pkt T22 do projektowanej studni pkt T09 zgodnie         
z mapą zagospodarowania terenu i schematem przebudowy rys. T-03. Na projektowanym 
odcinku kanalizacji projektuje się studnie typu SKR-1 w pkt. T19;T14;T12;T04;T05 i T09. 
Skrzyżowania z ul. Mickiewicza; Grażyny, Rolniczą wykonać metodą bezrozkopową 
(przeciskiem) w r.o. RHDPE 110/6,3 o długości 3x10m. 

budowę 7 słupów kablowych z wyprowadzonym kablem z ziemi w pkt. T10;20 32 słupami 
typu SŻ8,5bl. , w pkt. T3;13 i 25 słupami typu SŻ7bl. i w pkt T15 i T28 słupem SZ7. Słupy 
wzmacniać belkami ustojowymi typ BUT. Na słupach należy zamontować skrzynki kablowe     
z głowicami zgodnie z pojemnością doprowadzonych kabli rozdzielczych. Skrzynki kablowe 
należy uziemić, wartość uziemienia powinna być mniejsza od 10 Ohm. 

budowę linii napowietrznej wzdłuż ul. Rolniczej słupami typu SŻ8,5 na odcinku od pkt T32 do 
pkt T46. Na słupach w pkt. T36;39;41 i 43 należy zamontować skrzynki kablowe z głowicami 
zgodnie z pojemnością doprowadzonych kabli rozdzielczych napowietrznych. Skrzynki 
kablowe należy uziemić, wartość uziemienia powinna być mniejsza od 10 Ohm. 

budowę 8 dopływów doziemnych z rur HDPE fi 40;70 i 110 od studni do słupów zgodnie       
z mapą zagospodarowania terenu. Wprowadzone rury na słup kończyć min. 3,5m nad 
poziomem gruntu. Rury mocować do słupa obejmami stalowymi co 
0,5m. Po zaciągnięciu kabli rury uszczelnić. 

budowę w kanalizacji i dopływach kabli rozdzielczych kablami typu XzTKMXpw: 
50x4x0,5 na odcinku od pkt. T25 do T10 – długość 229m; 
25x4x0,5 na odcinku od pkt. T25 do T32 – długość 44m; 
5x4x0,5 na odcinkach między studniami istn. i projektowanymi w zakresie od pkt. T25 do pkt. 
T03, z wprowadzeniem na słupy kablowe projektowane – długość 
całkowita kabla 161,0m; 

budowę po projektowanej linii napowietrznej kabli rozdzielczych kablami typu 
XzTKMXpwn: 
15x4x0,5 na odcinku od pkt. T32 do T36– długość 160m; 
10x4x0,5 na odcinku od pkt. T36 do T41 – długość 195m; 
5x4x0,5 na odcinku od pkt. T41 do T43 – długość 60m; 

budowę w kanalizacji i dopływach kabli abonenckich kablami typu XzTKMXpw: 
5x2x0,5 na odcinku od pkt. T14 do T16 – długość 48m; 

budowę po projektowanej linii napowietrznej kabli abonenckich kablami typu XzTKMXpwn: 
7x2x0,5 o łącznej długość 164m; 
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5x2x0,5 o łącznej długość 337m; 
 
 

budowę kabli między słupami TP a słupami eN kablami typu XzTKMXpwn: 
5x2x0,5 o łącznej długość 108m – kabel podwieszany tylko do tych 
słupów na których wisiał kabel przed przebudową i TP S.A. ma podpisaną 
umowę z Energetyką. 

budowę kabla abonenckich kablem typu XzTKMXpwn: 
2x2x0,5 w ramach wymiany istniejących przyłączy napowietrznych do budynków – długość 
kabla m; 
Projektowane kable rozdzielcze należy przełączyć na istniejące kable metodą bezprzerwową  
– stosując złącza równoległe. 
W ul. Rolniczej na odcinku przebudowy drogi projektuje się:- regulację do poziomu 
projektowanego chodnika 3 studni telekomunikacyjnych 
typu SKR-2, regulacje należy wykonać przez dostosowanie ram studni do projektowanej 
nawierzchni. 
 
3.6. Wytyczne do przebudowy sieci teletechnicznej: 
Budowę kanalizacji pierwotnej, dopływów i słupów należy wykonać zgodnie z projektem 
uzgodnionym na ZUD Piotrków na mapie do celów projektowych. 
Kanalizację pierwotną należy wybudować z rur typu RHDPEp 110/6,3. 
W poboczach kanalizację posadowić na głębokości min. 0,6m od poziomu nawierzchni. 
Przejścia pod drogami wjazdami wykonać metodą przecisku na głębokości minimum 1 m. 
Do projektowanych i przebudowywanych studni zastosować ramy i pokrywy typu ciężkiego. 
Przy wymianie studni na nowe brakujące odcinki kanalizacji pierwotnej uzupełnić rurami 
dwudzielnymi. 
Wszystkie studnie dostosować do poziomu budowanych nawierzchni trawników i chodników. 
Słupy kablowe bliźniacze montować przez skręcenie dwóch słupów szerokimi bokami 
do siebie. Dla wzmocnienia słupów przed pochyłem należy wzmocnić je belkami ustojowymi 
typu BUT. 
Przebudowaną sieć teletechniczną należy zlikwidować poprzez demontaż, dopuszcza się 
pozostawienie w ziemi kabli, rur i opisanie jako nieczynne, powyższe należy uwzględnić przy 
nanoszeniu zmian geodezyjnych. 

 
1. Wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia własnym staraniem i nakładem kosztów 

uzyskuje obsługę przez Zakład Energetyczny. 
2. Zadanie winien wykonywać zespół , którego członkowie muszą posiadać kwalifikacje        

w zakresie eksploatacji sieci „E”.  
Inwestor dopuszcza stosowanie innego typu osprzętu i wyposażenia niż                                  
w dokumentacji pod warunkiem zachowania tych samych danych technicznych                        
i standardów jakościowych elementów wskazanych dokumentacją i przedmiarami. 
Oferta winna podać typy proponowanego osprzętu i wyposażenia jak powyżej. 
  

  
WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: 

 

 Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej obiektu  

w miejscu realizacji zamówienia 

 Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym przez 

osoby posiadające: 

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie                                         

o specjalności: konstrukcyjno – budowlanej w zakresie budowy dróg,   instalacyjnej                

w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych.     
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UWAGA ! Zamówienie należy wykonać ściśle wg projektów budowlanych, 
wykonawczych i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które 
stanowią integralną część umowy. 
 

 Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać:  

*      Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność                     

z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, Normą 

Europejską lub Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.  

 Oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, że „wyroby budowlane 

zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadały odpowiednie 

oznakowania B lub CE oraz załączoną informację o wyrobie”. 

 Kontroli jakości materiałów i wykonywanych robót (powołanych                              
w projektach lub równoważnych o nie gorszych parametrach) dokonują                    
w imieniu Zamawiającego inspektorzy nadzoru inwestorskiego, zgodnie                     
z przepisami ustawy prawo budowlane, specyfikacjami technicznymi. 

 Rozpoczęcie prac należy zgłosić do odpowiednich jednostek – gestorów 

sieci, celem poinformowania o w/w robotach i czasie ich trwania. 

 Włączenie wodociągu do sieci miejskiej wykonać w uzgodnieniu z PWiK, 

ewentualne koszty pokrywa Wykonawca robót. 

 Włączenie kanału deszczowego do sieci miejskiej wykonać w uzgodnieniu                   

z ZDiUM, 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. poz.401). 

 Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania w widocznych miejscach dwóch 
banerów  o wym. 2,0 x 1,0 m wg załączonego wzoru 

 Warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest 

zapoznanie się z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotowego zamówienia 

oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.  

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Inwestorowi polisę 
ubezpieczenia OC, obejmującą osoby trzecie, na cały okres realizacji zadania. 
 

 
IV. Roboty towarzyszące (przygotowawcze, ziemne) 

 
Przewidziano wywóz nadmiaru ziemi z wykopów staraniem Wykonawcy. 
 

Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia, zgodnie z przedłożonymi 
do przetargu kosztorysami ofertowymi. 

 
 

W przypadku wystąpienia robót, które zostały ujęte w projekcie budowlanym, ale nie 
zostały uwzględnione w przedmiarze, Wykonawca wykona je bez żądania dodatkowego 
wynagrodzenia. 
Dokonanie nieistotnych zmian projektu budowlanego nie stanowi zmiany tej umowy, 
szczególnie, jeżeli nie spowoduje istotnego zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy 
oraz nie wykracza poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w projekcie 
budowlanym.  
 

UWAGA:    
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 Wyłoniony w niniejszym przetargu Wykonawca będzie zobowiązany do : 
 
 I/ Udzielenia na wykonane roboty rękojmi na okres min. 5 lat, licząc od dnia  
    odbioru robót. 
II/ Zabezpieczenia zieleni  - doprowadzenie do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji   
    w obrębie prowadzonych robót (usunięcie ewentualnych zniszczeń), 
III/ Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany będzie do inwentaryzacji  
stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w przyległych budynkach                     
i na  graniczących z inwestycją terenach, a związane z prowadzonymi robotami. 

 IV/ Załączenia do dokumentacji odbiorowej, najpóźniej w dniu odbioru, powykonawczą 
        mapę inwentaryzacyjną, zawierającą w komplecie załącznik w postaci wykazu  
        pomiarów, potwierdzoną przez uprawnionego geodetę.  
 
 Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem umowy do przedstawienia 
Zamawiającemu:  

 harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót do akceptacji.                           

 oświadczenia o wykonywaniu robót siłami własnymi lub z udziałem 
podwykonawców, których odpowiednie dokumenty powinna zawierać oferta. 

                      


