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Nazwa Zamówienia: 

 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci 
wodociągowych  

 

Adres obiektu:    teren miasta Piotrków Trybunalski 

 

Nazwy i Kody: 
1. Dział robót:  

- 45000000-7:  Roboty budowlane; 
- 71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, 

inżynieryjne i kontrolne; 
2. Grupa robót budowlanych:  

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

- 71300000-1:  Usługi inżynieryjne; 
3. Klasy robót budowlanych: 

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

- 71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania; 

4. Kategorie robót budowlanych: 
- 71322200-3:  Usługi projektowania rurociągów;  
- 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy 

wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; 
- 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych; 

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

- 71322000-1: Usługi inżynierii projektowej w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej; 

 
Nazwa Zamawiającego:  Miasto Piotrków Trybunalski, 
    Pasaż Rudowskiego 10 
    97-300 Piotrków Trybunalski 
    e-mail:  jrp@piotrkow.pl 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1  Wstęp. 

Zakres robót objętych Kontraktem stanowi:  

• zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci kanalizacyjnej o długości około 948,00m 

w sześciu drogach przylegających do ul. Twardosławickiej w Piotrkowie Trybunalskim wraz 

z odejściami do granic nieruchomości w ilości ok. 40 szt. o łącznej długości około 200,00m; 

• zaprojektowanie i wybudowanie brakujących odejść do granic nieruchomości przy 

ul. Twardosławickiej na odcinku od nr 38 – 96; w ilości ok. 33 szt. o łącznej długości około 

226,5m; 

1.1.1 Gwarancje. 

W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia ustala się, że: 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na 

wykonane roboty (zarówno na wykonane prace, jak i zastosowane materiały oraz 

urządzenia) 60 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych  

i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 

2. Wykonawca usunie wady lub uszkodzenia w terminie do 48 godzin od momentu jego 

powiadomienia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

1.1.2 Zakres przedmiotu zamówienia. 

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

Zamawiającemu, Harmonogram Realizacji Umowy (harmonogram rzeczowo – finansowy). 

Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez 

Zamawiającego, uzyska wszelkie konieczne uzgodnienia oraz 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 (z dokonaniem 

kontroli usytuowania sieci podziemnych uzbrojenia terenu poprzez pomiar wszystkich 

elementów naziemnych sieci); 
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- Projekty Budowlane opracowane w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej 

w Polsce ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. 

poz. 1409 z późn. zm.); 

- Wystąpi o pozwolenie na budowę dla robót budowlanych objętych zamówieniem; 

- 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; 

- Projekty odtworzenia pasów drogowych; 

- Sporządzenie inwentaryzacji zieleni. Inwentaryzacja powinna zawierać  

co najmniej ilość, rodzaj, średnicę drzewa na wysokości 1,30m oraz koszt jego 

usunięcia itp.  

- 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 inspekcji  nowo 

wybudowanych 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 niezbędne do zaprojektowania, wykonania 

i odbioru robót oraz przekazania inwestycji do eksploatacji. 

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich 

ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych.  

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby dokumentacja projektowa lub/i jej 

poszczególne elementy 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 

weryfikacji przez Inżyniera.  
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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 umowy.   

Mapy do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania, na swój koszt, aktualnych map do celów 

projektowych na obszar objęty niniejszym przedmiotem zamówienia. 

Wypis z rejestru gruntów. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania, na swój koszt, aktualnych wypisów z rejestru 

gruntów na teren objęty niniejszym przedmiotem zamówienia. 

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.). 

Dokumenty Zamawiającego. 

Przedstawione w PFU założenia są tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do 

sporządzenia własnych opracowań w celu wykonania zadań wchodzących w zakres 

niniejszego przedmiotu zamówienia.  

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

wchodzącego w zakres niniejszego przedmiotu zamówienia. 

W przypadku, gdy pojawią się rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych 

przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości sieci oraz 

długości i ilości odejść do granic nieruchomości i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw 

do dodatkowego wynagrodzenia. 

Z uwagi na możliwość zmiany/dezaktualizacji danych, będących podstawą do założeń dla 

niniejszego PFU, Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji przekazanych przez 

Zamawiającego danych i ich aktualizacji. 

Załączone do dokumentacji przetargowej „Warunki techniczne do celów projektowych 

i wykonania przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 53 działek 

zlokalizowanych przy ul. Twardosławickiej w Piotrkowie Trybunalskim” wydane przez 

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizację SP. z o.o. we wrześniu 2013r. są tylko materiałem 

wyjściowym.  
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Dokumentacja fotograficzna. 

Wykonawca jest zobowiązany, przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych, do 

wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu przekazanego przez właścicieli. 

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. 

(B) Zakres robót budowlanych. 

Zakres robót objętych Umową stanowi: 

• zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci kanalizacyjnej o długości około 948,00m 

w sześciu drogach przylegających do ul. Twardosławickiej w Piotrkowie Trybunalskim  

wraz z odejściami do granic nieruchomości w ilości 40 szt. o łącznej długości około 

200,00m; 

• zaprojektowanie i wybudowanie brakujących odejść do granic nieruchomości przy 

ul. Twardosławickiej na odcinku od nr 38 – 96; w ilości 33 szt. o łącznej długości około 

226,5m; 

Jeżeli gdziekolwiek pojawi się sformułowanie „przyłączenie” albo „przyłącze”, to do zakresu 

prac objętych niniejszym zamówieniem należy doprowadzenie kanału sanitranego do granicy 

nieruchomości - stosownie do dystynkcji potwierdzonej uchwałą Sądu Najwyższego 

w uchwale z 13 września 2007r., III CZP 79/2007. 

Przejęcie Robót od Wykonawcy. 

Wykonawca zapewni terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu 

umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową. 

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

sieci wymagających oznakowania. Teren budowy, zaplecza jak i tereny sąsiadujące po 

zakończeniu robót zostaną uporządkowane przez Wykonawcę, na koszt własny.  

 

(D) Serwis. 

Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i sieci w okresie  rękojmi i gwarancji. Zawarcie 

stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie 

Wykonawcy. 
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1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.2.1 System gospodarki ściekowej w Piotrkowie Trybunalskim 

Ścieki kierowane są systemem sieci kanalizacji do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 

ścieków. Ścieki z terenów nieskanalizowanych odprowadzane są do zbiorników 

bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, z których część dowożona jest 

wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni.  

1.2.2 Warunki prowadzenia prac budowlano-montażowych. 

Wpięcie nowo wybudowanych kanałów do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  

w ul. Twardosławickiej lub kolektora znajdującego się za rzeką Strawą należy wykonać pod 

nadzorem służb PWiK Sp. z o.o., zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez PWiK 

Sp. z o.o. W przypadku zaistnienia problemów technicznych lub okoliczności, które mogą 

wpłynąć na jakość lub termin zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego za pośrednictwem Inżyniera 

Kontraktu (Inspektora nadzoru inwestorskiego ). 

1.2.3 Dostępność Placu Budowy. 

Zamawiający zawarł porozumienia z właścicielami nieruchomości stanowiących drogi 

boczne, na podstawie których właściciele zobligowani są do ustanowienia  nieodpłatnej 

służebności przesyłu na rzecz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Rozpoczęcie procedury ustanowienia przez nich służebności przesyłu będzie możliwe 

dopiero po otrzymaniu, przez właścicieli nieruchomości stanowiących drogi boczne, 

wstępnych koncepcji przebiegu sieci w drogach bocznych, sporządzonych przez Wykonawcę. 

Wpisy do ksiąg wieczystych, będące potwierdzeniem ustanowienia służebności przesyłu dla 

poszczególnych dróg przylegających do ul. Twardosławickiej, będą podstawą  

do dysponowania terenem na cele budowlane przez Zamawiającego, co będzie go uprawniać 

do wystawienia stosownych oświadczeń. 

Wykonawca uzgodni z właścicielami działek miejsce lokalizacji projektowanych odejść do 

granic nieruchomości bezpośrednio w ul. Twardosławickiej oraz w ulicach przyległych.  

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 niniejszego przedmiotu zamówienia oraz uzupełnień i zmian, 

które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Umowy. 

 

Wykonawca, niezwłocznie po przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej, przedłoży 

do akceptacji Inżynierowi Kontraktu i operatorowi sieci, harmonogram prowadzenia prac.  
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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 

robocze 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 niniejszego zamówienia, 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, będzie: 

− dbał o porządek na terenie budowy oraz utrzymanie terenu w należytym stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

− ponosił pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p. poż i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w trakcie robót na 

terenie przejętym przez Zamawiającego. 

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 wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

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 

niniejszego przedmiotu zamówienia prawomocnego/ych pozwolenia/ń na budowę oraz 

wypełnienie innych wymagań wynikających z  umowy i przepisów prawnych.  
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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. Koszt zajęcia pasa drogowego jest składnikiem wynagrodzenia 

ryczałtowego. Po uzyskaniu decyzji, Wykonawca zobowiązany jest do jej przekazania 

Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu. 

1.2.8 Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym. 

Opłaty za umieszczenie ewentualnych obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi 

Zamawiający. 

Wykonawca będzie sukcesywnie przekazywał informacje Zamawiającemu o powierzchni 

zajmowanej przez urządzenia. 

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

Wykonawca. 

1.2.10 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 

Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, 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, 

Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed naruszeniem lub zniszczeniem 

punktów osnowy geodezyjnej, w przypadku ich zniszczenia – do odtworzenia na własny koszt 

pod nadzorem geodety. 

1.2.11 Wycinka drzew. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji 

Projektowej z Zamawiającym wszystkich kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

z drzewami. Wykonawca winien projektować sieć 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, w razie konieczności, 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. 

Zobowiązuje się Wykonawcę do niezwłocznego przekazania kopii uzyskanej decyzji 

Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu. 

 

1.2.12 Wymagania technologiczne dla sieci sanitarnych. 

Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi polskimi 

normami oraz warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Sp. z o.o. w Piotrkowie 

Trybunalskim. 
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Na sieci należy stosować studnie żelbetowe a 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 

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. 

Odejścia do granic nieruchomości. 

Odejścia do granic nieruchomości należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 

polskimi normami oraz warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Sp. z o.o. 

w Piotrkowie Trybunalskim. 

Średnica wewnętrzna odejść 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 sieci kanalizacyjnej pod i nad 

drogami kołowymi, ciekami wodnymi i innymi elementami oraz kolizji 

z innymi urządzeniami, obiektami 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. 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Twardosławickiej – uzupełnienie dla zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
oraz budowa sieci wodociągowych”  w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim”, stanowiącego część Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" POIS.01.01.00-00-003/07  

czerwiec 2014 

 
                                                                                                                                                                                                 

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. 

1.3.2 Charakterystyka techniczna 

Zakres robót przedstawia poniższa tabela. 

L.p. Wyszczególnienie Uwagi 

1.  

 

Zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci 
kanalizacyjnej wraz z odejściami do 
granic nieruchomości w sześciu drogach 
przylegających do ul. Twardosławickiej 
w Piotrkowie Trybunalskim 

 

1.1  dz. ewid.74/5 obr. 25  własność gminna, grawitacyjne 
włączenie do ul. Twardosławickiej 

1.2  dz. ewid. 95/8, 100/7 obr. 25 własność prywatna, grawitacyjne 
włączenie do ul. Twardosławickiej 

1.3  dz. ewid. 6/4 obr. 27 własność prywatna, grawitacyjne 
włączenie do ul. Twardosławickiej 

1.4  dz. ewid. 67/2, 68/5 obr. 26 własność prywatna, grawitacyjne 
włączenie do ul. Twardosławickiej 

1.5  dz. ewid. 66/1 obr. 26 
własność gminna, grawitacyjne 
włączenie do ul. Twardosławickiej 

1.6  dz. ewid. 63/5 obr. 26 

własność prywatna, grawitacyjne  
włączenie części nieruchomości do 
kanału w ul. Twardosławickiej i części 
do kanału znajdującego się za rzeką 
Strawą  

2.  

 

zaprojektowanie i wybudowanie brakujących odejść 
do granic nieruchomości przy ul. Twardosławickiej na 
odcinku od nr 38 – 96 – około 33 szt. 
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Przedstawione w powyższej tabeli ilości i długości 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, i innych, 

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

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 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), 

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. 

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: 

a) Wersja papierowa w 1 egz., w języku polskim, po uzyskaniu przez Wykonawcę 

wszystkich wymaganych prawem uzgodnień koordynacyjnych, zostanie przekazana 

przez Wykonawcę do operatora sieci kanalizacyjnej, którym są Piotrkowskie 

Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o.,  

b) Wersja papierowa w 4 egz., w języku polskim, złożona w sposób zgodny z wymogami 

obowiązującego prawa, 

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

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. 

Osiągnięcie tego wskaźnika musi być potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium 

drogowe. Stosowny dokument bedzie elementem dokumentacji powykonawczej. 

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 wybudowanych kanałów, 

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 

i przewyższeń oraz bieżący pomiar odległości.  

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie na płytach DVD z kamerowania 

Zamawiającemu, jako element dokumentacji powykonawczej. Nagrania winny obejmować 

zamknięte zlewnie kanalizacyjne po wykonaniu 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. 

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.  
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2.2.5 Przegląd techniczny 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez 

nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie 

uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. 

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. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Przedsięwzięcie realizowane jest w działkach stanowiących własność właścicieli 

prywatnych oraz Gminy Miasta Piotrków Trybunalski. 

Zamawiający zawarł porozumienia z właścicielami nieruchomości stanowiących drogi 

boczne, na podstawie których właściciele zobligowani są do ustanowienia  nieodpłatnej 

służebności przesyłu na rzecz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Rozpoczęcie procedury ustanowienia przez nich służebności przesyłu będzie możliwe 

dopiero po otrzymaniu, przez właścicieli nieruchomości stanowiących drogi boczne, 

wstępnych koncepcji przebiegu sieci w drogach bocznych, sporządzonych przez 

Wykonawcę. 

Wpisy do ksiąg wieczystych, będące potwierdzeniem ustanowienia służebności przesyłu 

dla poszczególnych dróg przylegających do ul. Twardosławickiej, będą podstawą  

do dysponowania terenem na cele budowlane przez Zamawiającego, co będzie go 

uprawniać do wystawienia stosownych oświadczeń. 

 

2. Inwentaryzacja zieleni 

Po stronie Wykonawcy pozostaje sporządzenie inwentaryzacji zieleni, uzyskanie decyzji 

na wycinkę i wykonanie zaleceń wynikających decyzji. 

3. Załączniki do Programu funkcjonalno – użytkowego 

• Załącznik nr 1 – orientacyjna mapa terenu 

• Załącznik nr 2 – warunki techniczne 

• Załącznik nr 3 – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  

• Załącznik nr 4 – badania geologiczne dla terenu inwestycji 
 

 


