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I CZĘŚĆ OPISOWA
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Wstęp - informacje ogólne i cele przedsięwzięcia
Zadanie pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz.4” jest przewidywane
do realizacji w ramach Projektu pn.; „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III
etap” w ramach POIiŚ 2014-2020.
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanałów sanitarnych oraz renowacji
studni rewizyjnych i włączeń przyłączy do kolektorów na terenie aglomeracji Włocławek. Łączna
długość kanałów przewidziana do renowacji wynosi około 9597 mb w o średnicach od 200 mm do
600/1100mm. Przewidziana ilość studzienek przeznaczonych do renowacji wynosi 230 szt oraz do
wykonania nowa studnia - 1 szt.
Kanały i studnie wytypowane do renowacji zlokalizowane są w mieście Włocławek w drogach, pasach
zieleni i na gruntach prywatnych.
Szczegółowy opis przedsięwzięcia znajduje się w pkt 1.3.
Celem zamówienia jest:
−

Poprawa parametrów hydraulicznych kolektorów;

−

Poprawa parametrów wytrzymałościowych kolektorów;

−

Poprawa stanu technicznego kolektorów i studni kanalizacyjnych;

−

Ograniczenie liczby awarii kanałów poprzez powstanie nowych konstrukcyjnych powłok
modernizacyjnych gwarantującą ich nośność dostosowaną do obecnie obowiązujących wymogów
norm;

−

Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację eksfiltracji i infiltracji ścieków,

−

Obniżenie kosztów eksploatacji systemu kanalizacyjnego, w szczególności oczyszczalni ścieków.

Przewiduje się, że w wyniku planowanej modernizacji, oprócz poprawy stanu technicznego kanałów,
nastąpi zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do kanałów.
Zasadniczym celem realizacji Przedmiotu Zamówienia jest poprawa funkcjonalności systemu
kanalizacyjnego, stanu technicznego rurociągów oraz ich bezawaryjności, a co za tym idzie
zmniejszenie kosztów eksploatacji uzbrojenia w następujących ulicach: Stodólna, Al. Kazimierza
Wielkiego, Zielna, Polna, Płocka, Kilińskiego, Plac Wolności, Kościuszki, Okrężna, Żwirki i Wigury,
Borowska, Przedmiejska, Ogniowa, Ruciana, Bławatkowa, Jemiołowa, Willowa, Zawilcowa,
Tarninowa, Kwiatowa, Długa, Malinowa.
Projektowana renowacja i przebudowa ww. sieci kanalizacyjnej ma na celu zapewnienie
odpowiednich warunków hydraulicznych istniejącego systemu odprowadzania ścieków oraz
przedłużenie żywotności rurociągów poprzez wzmocnienie ich konstrukcji, uszczelnienie i ochronę
przed dalszą degradacją.
Opisane powyżej cele podstawowe będą uznane za osiągnięte, pod warunkiem uzyskania
następujących parametrów funkcjonalno-użytkowych systemu kanalizacyjnego:
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−

trwałość sieci kanalizacyjnej poddanej renowacji i przebudowie według zastosowanej technologii
nie będzie gorsza od trwałości wymaganej dla kanałów nowobudowanych;

−

zapewniona zostanie wymagana wytrzymałość obwodowa, zabezpieczająca rurociągi przed
uszkodzeniami mechanicznymi;

−

polepszone zostaną parametry hydrauliczne systemu sieci kanalizacyjnej.

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie
roboty, jakie są niezbędne w celu zapewnienia szczelności oraz prawidłowych właściwości
eksploatacyjnych (wytrzymałość konstrukcji, bezawaryjność i trwałość) nie tylko przewodów
kanalizacyjnych, ale także wszelkich innych elementów systemu, który zostanie poddany renowacji.
Cele zdefiniowane powyżej należy osiągnąć w szczególności poprzez:
−

doprowadzenie do wyboru najlepszych rozwiązań projektowych poprzez wykonanie analiz
przedprojektowych, potrzebnych do optymalnego osiągnięcia celów Przedsięwzięcia;

−

opracowanie przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji, wymaganej do zgłoszenia roboty
budowlanej do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek;

−

wykonanie zaprojektowanych robót budowlano - montażowych zgodnie z zapisami Umowy i jej
integralnych części;

−

dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego Projektanta, występującego po stronie
Wykonawcy, w zakresie podanym w niniejszym PFU;

−

realizację robót budowlano – montażowych w sposób zapewniający: efektywność ekonomiczną,
techniczną, a także minimalizację kosztów społecznych i środowiskowych oraz korzystny
wizerunek Zamawiającego i Wykonawcy.

Definicje podstawowe
Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie;
Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Robót oraz pomiarami powykonawczymi;
Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty
budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(UE);
Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi;
Hydromonitoring – hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody pod
ciśnieniem do 20 MPa, przy pomocy specjalistycznego sprzętu.
Inspektor nadzoru –zespół specjalistów wyznaczonych przez Zamawiającego do pełnienia funkcji
nadzoru nad dokumentacjami sporządzanymi przez Wykonawcę, robotami budowlanymi i jakością ich
wykonania, do sprawowania kontroli prawidłowości stosowania procedur warunków kontraktu oraz
dopełnienia w tym zakresie wszelkich formalności;
Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do
odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych);
Kanalizacja ściekowa – kanalizacja przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych
i przemysłowych;
Kanał, kolektor - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków;
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Komora kanalizacyjna/studzienka - obiekt budowlany na połączeniach kanałów ściekowych lub na
większych załamaniach osi kanału w planie przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji
kanałów;
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory rewizyjnej przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych;
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do
zejścia obsługi do komory roboczej;
Kineta - Koryto przepływowe w dnie studni kanalizacyjnej (rewizyjnej);
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;
Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą
techniczną;
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót;
Naprawa – naprawianie miejscowych uszkodzeń;
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu liniowego;
Nośnik – porowaty składnik wykładziny, który pełni funkcję nośnika płynnej żywicy podczas
wprowadzania rury poddawanej renowacji i kształtuje część zamontowanej wykładziny w trakcie
utwardzania;
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na czas budowy;
Odnawianie – wszystkie metody przeznaczone do odtworzenia lub ulepszenia właściwości
użytkowych istniejącego rurociągu;
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;
Pierścień odciążający – pierścień pod płytą podwłazową odciążający ściany studni, instalowany w
drogach o intensywnym ruchu;
Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporządkowania w określonym zakresie;
Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki technicznoekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie dokumentacji
projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe,
wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i
poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów,
odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót;
Przeszkoda - obiekty,
kanalizacji/wodociągu;

urządzenia,

instalacje

zlokalizowane

na

trasie

projektowanej

Renowacja (Modernizacja) – czynności obejmujące całą oryginalną konstrukcję kanału lub jej część,
w wyniku, których następuje poprawa bieżącego funkcjonowania kanału;
Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, modernizacji,
wymianie, renowacji, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
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Rura wykładzinowa – rura wprowadzona w celu renowacji;
Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejącego uzbrojenia;
Stan konstrukcyjny – stan kanału odniesiony do całości jego konstrukcji;
Studnia kanalizacyjna (studnia rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów;
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej;
System wykładzinowy – rura wykładzinowa wprowadzona do istniejącego rurociągu w celu
renowacji;
Sztywność obwodowa – odporność rury na ugięcie obwodu pod wpływem obciążenia zewnętrznego,
przyłożonego wzdłuż średnicy przekroju poprzecznego rury;
Ścisłe pasowanie – usytuowanie zewnętrznej strony zainstalowanej wykładziny względem wnętrza
istniejącego rurociągu, która może być zarówno ściśle dopasowana, jak i mieć małe szczeliny na
obwodzie, wynikające jedynie ze skurczu lub tolerancji;
Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z terenem budowy znajdująca się w obszarze
oddziaływania robót budowlanych;
TWS – tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym;
Utwardzanie – proces polimeryzacji żywicy, który może być inicjowany bądź przyspieszany z
zastosowaniem ciepła lub promieniowania świetlnego
Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych;
Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych;
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych;
Wykładzina – rura wykładzinowa po zamontowaniu;
Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu – wykładzina z elastycznej rury impregnowanej żywicą
termoutwardzalną, która tworzy rurę po utwardzeniu;
Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła
umowę w sprawie zamówienia publicznego.
Wymiana (studni, sieci, instalacji) – budowa nowej studni lub przewodu w miejscu lub obok
istniejących zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia bez wykorzystania pierwotnych
materiałów;
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;
Wyrób CIPP/ Wykładzina CIPP - rura utwardzana na miejscu o specjalnej konstrukcji, wytwarzana
z odpowiednich materiałów wykładzinowych o strukturze ścianki, która każdorazowa określana dla
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każdej kombinacji średnicy/grubości ścianki i która jest impregnowana odpowiednią żywicą i
instalowana specyficzną techniką.
Zamawiający – oznacza osobę wymienioną w SIWZ jako zamawiający oraz jej prawnych następców;
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania,
potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską
aprobatą techniczną.
Używane skróty należy czytać następująco: SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia = PFU – Program
Funkcjonalno-Użytkowy.
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1.2. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia – parametry charakterystyczne
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
polegających na renowacji metodami bezwykopowymi oraz w niezbędnym zakresie wykopowymi,
istniejącej kanalizacji sanitarnej o długości około 9597 mb wraz ze studniami kanalizacyjnymi,
zlokalizowanej w mieście Włocławek.
W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca wykona kompletną Dokumentację
projektową, uzyska akceptację dokumentacji przez Zamawiającego oraz zrealizuje Roboty budowlane
niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).
Do zakresu przedmiotowego zadania należy także modernizacja:
• studzienek kanalizacyjnych,
• miejsc włączenia przyłączy oraz kanałów bocznych.
Zakres rzeczowy zamówienia jest następujący:
•

orientacyjna długość sieci kanalizacyjnej przeznaczonej do renowacji: około 9597 mb;

•

orientacyjna ilość studni kanalizacyjnych przeznaczonych do renowacji: 230 sztuk;

•

przewidziana ilość studzienek kanalizacyjnych do zaprojektowania i wykonania: 1 sztuka,

•

przewidywana ilość włazów kanalizacyjnych przeznaczonych do wymiany na nowe: 0 sztuk;

Podstawowe parametry kanału, komór przelewowych i studzienek przeznaczonych do renowacji w
ramach niniejszego zamówienia zostały przedstawione w kolejnych punktach niniejszego Programu
Funkcjonalno – Użytkowego.
Na etapie prac przed realizacyjnych należy w szczególności wykonać następujące czynności:
•

wizję lokalną całego zakresu renowacji zdefiniowanej sieci kanalizacyjnej;

•

wykonanie inspekcji TV przy użyciu kamery wideo – inwentaryzacja kanałów na odcinkach
wskazanych przez Zamawiającego;

•

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji technicznej w zakresie technologii
robót przewidzianych do realizacji;

•

opracowanie i uzgodnienie z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych i Dróg (MZUKiD)
oraz innymi ewentualnymi właścicielami i użytkownikami terenu, sposobu korzystania z
nieruchomości zajmowanych na czas realizacji Robót;

•

opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie Organizacji Ruchu Drogowego na czas
budowy.

Na etapie realizacji robót budowlano - montażowych, należy w szczególności wykonać następujące
czynności:
•

zajęcie terenu zgodnie z wymaganiami jego właścicieli w tym m.in. uzyskanie zezwoleń na
zajęcie pasa drogowego;

•

zapewnienie zaplecza budowy wraz z dostawą niezbędnych mediów, składowaniem
materiałów i urobku;

•

zapewnienie ciągłości przepływu ścieków poprzez ich przepompowywanie lub wykonanie
by-passów;

•

niezbędne czynności związane z przygotowaniem kanałów do renowacji, takie jak:
- hydrodynamiczne czyszczenie kanałów;
- przegląd kanałów przy użyciu kamery TV;
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- frezowanie wnętrza kanałów
•

wykonanie poboru próbek do badania zgodnie z obowiązującymi normami w celu określenia:
- grubości ścianki całkowitej;
- przesiąkliwości;
- wytrzymałości (sztywności obwodowej SN);

•

kontrola inspekcyjna kanału przy użyciu kamery TV po wykonaniu renowacji;

•

płukanie i próba szczelności objętych renowacją odcinków kanałów;

•

przywrócenie stanu pierwotnego terenu po pracach renowacyjnych – odtworzenie nawierzchni
drogowych, zieleni i innych powierzchni, które zostały rozebrane w trakcie realizacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie prac będących Przedmiotem
Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych jak najlepiej pod
względem technicznym i ekonomicznym, a także wizerunkowym, z uwzględnieniem minimalizacji
uciążliwości zapachowych (emisja styrenu), jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla
właścicieli i użytkowników terenu zajętego pod budowę i sąsiadującego z terenem budowy
środowiska oraz osób trzecich. Celem minimalizacji utrudnień komunikacyjnych należy przewidzieć
realizację Robót budowlanych również w dni wolne od pracy, a także w porze nocnej, kiedy ruch
pojazdów jest ograniczony lub nie występuje.
Na wykonanie niniejszego zadania, będącego Przedmiotem Zamówienia, składają się 24 odcinki
realizacyjne, odpowiadające renowacji bezwykopowej w poszczególnych ulicach. Podział zadania na
poszczególne odcinki realizacyjne został określony w poniższych tabelach, opisujących szczegółowy
zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego.
Zakres podlegający przebudowie został podzielony na następujące Odcinki:
Tab. nr 1 Wyszczególnienie Odcinków
L.p.

Nazwa Odcinka

1.

Odcinek nr 12 w ul. Stodólnej (od ul. Okrężnej do nr 36 i od ul. Okrężnej do ul. Polnej 89)

2.

Odcinek nr 39 w Al. Kazimierza Wielkiego (od ul. Duninowskiej w kierunku osiedla
Kazimierza Wielkiego)

3.

Odcinek nr 42 w ul. Zielnej (od ul. Płockiej do ul. Wapiennej i od ul. Polnej do nr 66)

4.

Odcinek nr 43 w ul. Polnej (od nr 72 do Polna 1)

5.

Odcinek nr 44 w ul. Płockiej (od ul. Łęgskiej do ul. Płockiej 93)

6.

Odcinek nr 46 w ul. Kilińskiego (od Placu Wolności do nr 12a)

7.

Odcinek nr 47 w Placu Wolności (od ul. Brzeskiej do ul. Przechodniej)

8.

Odcinek nr 48 w Placu Wolności (od ul. Brzeskiej do ul. Kilińskiego)

9.

Odcinek nr 49 w ul. Kościuszki

10.

Odcinek nr 54 w ul. Okrężnej (od ul. Strugaczy do ul. Leśnej)

11.

Odcinek nr 58 w ul. Żwirki i Wigury

12.

Odcinek nr 59 w ul. Borowskiej (rurociąg tłoczny, od pompowni przez ul. Żurską, Jasną do ul.
Kapitulnej – kanał w wale)

13.

Odcinek nr 65 w ul. Przedmiejskiej (miedzy ul. 3-go Maja a ul. Brzeską)

14.

Odcinek nr 72 w Placu Wolności (od ul. Przechodniej do ul. Zduńskiej i od ul. Zduńskiej do ul.
Warszawskiej)
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15.

Odcinek nr 77 w ul. Ogniowej ( od ul. Łęgskiej do nr 8/10)

16.

Odcinek nr 78 w ul. Rucianej (od ul. Witoszyńskiej do nr 15)

17.

Odcinek nr 79 w ul. Bławatkowej

18.

Odcinek nr 80 w ul. Jemiołowej

19.

Odcinek nr 81 w ul. Willowej (boczna od ul. willowej, dojazd do posesji nr 16 i 16a)

20.

Odcinek nr 82 w ul. Zawilcowej

21.

Odcinek nr 83 w ul. Tarninowej

22.

Odcinek nr 84 w ul. Kwiatowej

23.

Odcinek nr 85 w ul. Długiej (od ul. Wiejskiej do ul. Kaliskiej)

24.

Odcinek nr 86 w ul. Malinowej (od ul. Grodzkiej do ul. Jeżynowej)

Parametry kanałów przeznaczonych do renowacji:
1. Kanał betonowy o przekroju kołowym w ulicy Stodólnej (odcinek nr 12) o średnicach 300 mm
i 800 mm.
Łączna długość kanału do modernizacji: około 474 mb, w tym o średnicy 300 mm – 255 mb
oraz o średnicy 800 mm – 219 mb.
2. Kanał betonowy o przekroju kołowym w Al. Kazimierza Wielkiego (odcinek nr 39) o
średnicach od 500 mm do 700 mm.
Łączna długość kanału do modernizacji: około 1319 mb, w tym o średnicy 500mm - 645 mb,
o średnicy 600 mm – 57 mb i o średnicy 700 mm – 617 mb.
3. Kanał z kamionki o przekroju kołowym w ulicy Zielnej (odcinek nr 42) o wymiarach od
250mm do 400 mm.
Łączna długość kanału do modernizacji: około 1142 mb, w tym o średnicy 250 mm – 233 mb i
o średnicy 400 mm – 909 mb.
4. Kanał betonowy o przekroju kołowym w ulicy Polnej (odcinek nr 43) o średnicach 250 mm i
400mm.
Łączna długość kanału do modernizacji: około 874 mb, w tym o średnicy 250 mm – 144 mb i
o średnicy 400 mm – 730 mb.
5. Kanał z kamionki o przekroju kołowym w ulicy Płockiej (odcinek nr 44) o średnicach od
300mm do 400mm
Łączna długość kanału do modernizacji: ok. 1641 mb, w tym o średnicy 300 mm – 465 mb i o
średnicy 400 mm – 1176 mb.
6. Kanał betonowy o przekroju kołowym w ulicy Kilińskiego (odcinek nr 46) o średnicy 300mm.
Łączna długość kanału do modernizacji – około 24 mb.
7. Kanał z kamionki o przekroju kołowym w Pl. Wolności (odcinek nr 47) o średnicach od
200mm do 300 mm.
Łączna długość kanału do modernizacji: około 115 mb, w tym o średnicy 200mm – 60 mb i
średnicy 300mm – 55 mb.
8. Kanał z kamionki o przekroju kołowym w Pl. Wolności (odcinek nr 48) o średnicy 350mm.
Łączna długość kanału do modernizacji - około 124 mb.
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9. Kanał betonowy o przekroju kołowym w ulicy Kościuszki (odcinek nr 49) o średnicach od
400mm do 500mm.
Łączna długość kanału do modernizacji: około 350mb, w tym o średnicy 400mm – 195 mb i
średnicy 500mm – 155 mb.
10. Kanał betonowy o przekroju kołowym w ulicy Okrężnej (odcinek nr 54) o wymiarach od
600mm do 800mm.
Łączna długość kanału do modernizacji – około 920mb, w tym o średnicy 600mm – 639 mb i
średnicy 800mm – 281 mb.
11. Kanał betonowy o przekroju kołowym w ulicy Żwirki i Wigury (odcinek nr 58) o średnicy
200mm.
Łączna długość kanału do modernizacji - około 394 mb.
12. Kanał stalowy o przekroju kołowym w ulicy Borowskiej (odcinek nr 59) o średnicy 200mm.
Łączna długość kanału do modernizacji: około 752 mb.
13. Kanał betonowy o przekroju kołowym w ulicy Przedmiejskiej (odcinek nr 65) o średnicy
300mm. Łączna długość kanału do modernizacji: około 71 mb.
14. Kanał betonowy o przekroju kołowym w Pl. Wolności (odcinek nr 72) o średnicy 250mm oraz
kanał betonowy o przekroju jajowym o wymiarze 600/1100mm.
Łączna długość kanału do modernizacji: około 202 mb, w tym kanał betonowy o przekroju
kołowym o średnicy 250mm – około 66 mb oraz kanał betonowy o przekroju jajowym o
wymiarze 600/1100mm – około 136 mb.
15. Kanał betonowy o przekroju kołowym w ulicy Ogniowej (odcinek nr 77) o średnicy 300mm.
Łączna długość kanału do modernizacji: około 75 mb.
16. Kanał betonowy o przekroju kołowym w ulicy Rucianej (odcinek nr 78) o średnicy 200mm.
Łączna długość kanału do modernizacji: około 153 mb.
17. Kanał betonowy o przekroju kołowym w ulicy Bławatkowej (odcinek nr 79) o średnicy
200mm. Łączna długość kanału do modernizacji: około 95 mb.
18. Kanał betonowy o przekroju kołowym w ulicy Jemiołowej (odcinek nr 80) o średnicy 200mm.
Łączna długość kanału do modernizacji: około 63 mb.
19. Kanał betonowy o przekroju kołowym w ulicy Willowej (odcinek nr 81) o średnicy 300mm.
Łączna długość kanału do modernizacji: około 35 mb.
20. Kanał betonowy o przekroju kołowym w ulicy Zawilcowej (odcinek nr 82) o średnicy 200mm.
Łączna długość kanału do modernizacji: około 75 mb.
21. Kanał betonowy o przekroju kołowym w ulicy Tarninowej (odcinek nr 83) o średnicy 200mm.
Łączna długość kanału do modernizacji: około 72 mb.
22. Kanał betonowy o przekroju kołowym w ulicy Kwiatowej (odcinek nr 84) o średnicach od
200mm do 300mm.
Łączna długość kanału do modernizacji: około 243 mb, w tym o średnicy 200mm – 181 mb i
średnicy 300mm – 62mb.
23. Kanał betonowy o przekroju jajowym w ulicy Długiej (odcinek nr 85) o wymiarze 600/900.
Łączna długość kanału do modernizacji: około 230 mb.
24. Kanał betonowy o przekroju kołowym w ulicy Malinowej (odcinek nr 86) o średnicy 300mm.
Łączna długość kanału do modernizacji: około 154 mb.
Modernizacja kanałów będzie wykonywana metodą rękawa termoutwardzalnego, natomiast
studzienek kanalizacyjnych - za pomocą chemii budowlanej.
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Charakterystyka ogólna - zakres renowacji kolektorów metodami bezwykopowymi oraz renowacja/
wymian studni kanalizacyjnych (rewizyjnych).

Odcinek nr 12 [m]

255

219

Odcinek nr 39 [m]

645

57

617

474

12

1319

19

Odcinek nr 42 [m]

233

909

1142

25

Odcinek nr 43 [m]

144

730

874

16

1176

1641

37

Odcinek nr 44 [m]

465

Odcinek nr 46 [m]

24

24

5

55

115

6

124

4

350

12

920

26

394

15

752

2

71

3

202

7

75

1

Odcinek nr 47 [m]

60

Odcinek nr 48 [m]

124

Odcinek nr 49 [m]

195

Odcinek nr 54 [m]
Odcinek nr 58 [m]

155
639

281

394

Odcinek nr 59 [m]

752

Odcinek nr 65 [m]

71

Odcinek nr 72 [m]

66

Odcinek nr 77 [m]

136
75

Odcinek nr 78 [m]

153

153

5

Odcinek nr 79 [m]

95

95

4

Odcinek nr 80 [m]

63

63

2

35

3

Odcinek nr 81 [m]

35

Odcinek nr 82 [m]

75

75

2

Odcinek nr 83 [m]

72

72

3

Odcinek nr 84 [m]

181

243

6

230

4

154

11

9597

230

62

Odcinek nr 85 [m]
Odcinek nr 86 [m]

230
154

Razem (dla 1093 443 1196 124 3010 800 696 230 136 617 500 752
średnicy)

Dane przedstawione w tabelach są danymi przybliżonymi i powinny być zweryfikowane przez
Wykonawcę po przeprowadzeniu Inspekcji przed rozpoczęciem prac.
Informacje dotyczące parametrów poszczególnych Odcinków znajdują się:
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Nowe studnie
[szt.]

Renowacja
studni [szt.]

RAZEM [mb]

Kanał tłoczny
200mm

Kanał grawitacyjny
800mm

Kanał grawitacyjny
700mm

Kanał grawitacyjny
600/11000mm

Kanał grawitacyjny
600/900mm

Kanał grawitacyjny
600mm

Kanał grawitacyjny
500mm

Kanał grawitacyjny
400mm

Kanał grawitacyjny
350mm

Kanał grawitacyjny
300mm

Kanał grawitacyjny
250mm

Kanał grawitacyjny
200mm

Tab. nr 2

1

1
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- na mapach poglądowych zamieszczonych w załącznikach do niniejszego PFU,
- w zestawieniach tabelarycznych obejmujących studnie zawarte w niniejszym PFU,.
- w poszczególnych punktach Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z innymi załącznikami.
Hierarchia ważności dokumentów została określona w SIWZ.
Uwaga: Ilości robót podane w opisach, części tabelarycznej oraz części graficznej niniejszego
Programu funkcjonalno – użytkowego są jedynie szacunkowe i wymagają uszczegółowienia na etapie
przedprojektowym.
Uwaga. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w niniejszym Programie Funkcjonalno Użytkowym zostały
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania
niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne". Przytoczenie
nazw własnych materiałów, urządzeń bądź ich producentów ma charakter jedynie przykładowy i służy
wyłącznie określeniu standardowej jakości materiałów i urządzeń, które mają być użyte do realizacji
robót. Do urządzeń wskazanych w Programie funkcjonalno-użytkowym, dla których są wskazane
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, można stosować urządzenia równoważne. Urządzenia
równoważne powinny spełniać wszelkie parametry opisane w Programie funkcjonalno-użytkowym i
nie powinny być one gorsze, niż określone wymaganiami Umowy. Udowodnienie, że urządzenia i
armatura są równoważne spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań.
Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów. Wszelkie koszty
wynikające z różnic materiałów dostarczonych względem materiałów, urządzeń, armatury, opisanej w
Programie funkcjonalno-użytkowym pokrywa Wykonawca i nie może z tego tytułu żądać dodatkowej
zapłaty.

1.3. Ogólne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.3.1. Dostępność terenu budowy
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i
pozostałych dokumentów umownych oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z
warunkami umownymi.
Roboty wykonywane będą w jezdniach, pasach drogowych i terenach zielonych. Drogi, na których
będą prowadzone prace, są drogami miejskimi, będącymi w zarządzaniu Miejskiego Zarządu Usług
Komunalnych i Dróg (MZUKiD) we Włocławku.

1.3.2. Kolejność wykonywania Robót
Wykonawca będzie realizował Przedmiot Zamówienia na podstawie Harmonogramu rzeczowofinansowego, stanowiącego zestawienie rzeczowo-finansowe Robót sporządzone przez Wykonawcę i
zaakceptowane przez Zamawiającego, przedstawiające:
(a) układ pozycji zbieżny, co najmniej z pozycjami wyszczególnionymi w Tabeli Cen przedstawiający
wykonanie Robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia, powiązań i zależności pomiędzy
pozycjami, etapami i odcinkami, obejmujący zakres wszystkich Robót objętych zobowiązaniem
Wykonawcy oraz
(b) kwotowe zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy przygotowane
w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację Robót oraz poszczególnych ich odcinków,
a Zamawiającemu umożliwiający bieżącą weryfikację postępu Robót.
„Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz..4”
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1.3.3. Zapewnienie ciągłości pracy systemu kanalizacyjnego
Wykonawca zabezpieczy na własny koszt ciągłość i bezpieczeństwo funkcjonowania czynnej sieci
kanalizacyjnej i transportu ścieków poprzez ich przepompowywanie pompami o odpowiedniej
wydajności podczas robót na danym fragmencie Odcinka lub zastosowanie by-passów. W przypadku
zastosowania pomp spalinowych do przepompowywania ścieków, urządzenia te muszą być
wyposażone w obudowy dźwiękochłonne. Koszt ten Wykonawca ujmie w swojej ofercie.

1.3.4. Zajęcie pasa drogowego
Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlano - montażowych poniesie
Wykonawca.
Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem ceny umownej.

1.3.5. Odbudowa nawierzchni
Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia terenów do stanu pierwotnego po wykonanych
robotach.
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie prac ziemnych, odtworzeniowych, jak również
zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania terenu robót.
Metody wykonania wykopów (ręcznie lub mechaniczne) powinny być dostosowane do głębokości
wykopu, warunków geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu. Należy kierować się zasadą jak
najmniejszych zniszczeń istniejącej infrastruktury i urządzeń zagospodarowania terenu. Szerokość
wykopów należy określić w projekcie. Grunt wydobyty z wykopu przewidziany jest w części do
zasypki i należy składować go na odkład, jeśli jest to możliwe. Nadmiar gruntu należy wywieźć poza
teren budowy i zagospodarować w zakresie własnym Wykonawcy z zastosowaniem przepisów o
odpadach. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. Zabezpieczenie ścian wykopów typowymi płytami wykopowymi. W miejscach kolizji z
istniejącym uzbrojeniem wykop należy wykonać ręcznie z zabezpieczeniem ścian obudową z
wyprasek stalowych lub bali drewnianych zamontowanych w układzie poziomym.
Należy przyjąć, że odbudowa nawierzchni winna być wykonana zgodnie z istniejącymi warstwami
jezdni.

1.3.6. Istniejące rury osłonowe światłowodów/światłowody
Wewnątrz kanałów przewidzianych do renowacji w ramach niniejszego zadania nie występują
światłowody/rury osłonowe światłowodów.

1.3.7. Wycinka drzew
Na obecnym etapie Zamawiający nie przewiduje konieczności wycinki drzew.

1.3.8. Utylizacja materiałów
Podczas realizacji zadania może powstać szereg odpadów (w tym niebezpiecznych). Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Złom stalowy Wykonawca złoży na terenie bazy MPWiK przy ul. Toruńskiej 146. Termin
dostarczenia każdej partii złomu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
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1.3.9. Obszar ochrony archeologicznej
Tereny, na których będą prowadzone prace w ulicach: Kilińskiego, Plac Wolności, Przedmiejskiej
zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu zawartym w piśmie
nr WUOZ.DW.WZN.5183.5.7.2015.RS z dn. 21.03.2016 r. zamieszczonym w załączniku do PFU,
znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków w związku z tym prace prowadzone na
danym obszarze wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1.3.10. Warunki formalno-prawne przygotowania inwestycji
Zamawiający posiada n/w decyzje i postanowienia organów administracji niezbędne do realizacji
inwestycji:
1. Oświadczenie z dn. 03.02.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na
cele związane z modernizacją/renowacją istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej na działce nr
9/10 KM 104;
2. Oświadczenie z dn. 17.06.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na
cele związane z modernizacją/renowacją istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej na działce nr
2/14 KM 83;
3. Oświadczenie z dn. 12.04.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na
cele związane z modernizacją/renowacją istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej na działce nr
2/14 KM 83;
4. Oświadczenie z dn. 19.04.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na
cele związane z modernizacją/renowacją istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej na działce nr
2/12 KM 83;
5. Pismo Prezydenta Miasta Włocławka nr GM.M.6853.15.2016 z dn. 08.04.2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele związane z modernizacją/ renowacją
istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej na działce nr 59/2 KM 58;
6. Oświadczenie z dn. 14.02.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na
cele związane z modernizacją/renowacją istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej na działce nr
2/14 KM 83;
7. Oświadczenie z dn. 02.02.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na
cele związane z modernizacją/renowacją istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej na działce nr
30/16 KM 113;
8. Pismo Prezydenta Miasta Włocławka nr GM.M.6853.12.2016 z dnia 26.02.2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele związane z modernizacją/renowacją
istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej na działce nr 65/7, 65/23, 77/81, 65/4 KM 31, 77/4
KM 84, 14/2, 17/12 KM 116/2;
9. Decyzja MZUKiD nr DG.6853.69.1560.2016 z dnia 09.02.2016 r. w sprawie warunków
prowadzenia robót oraz wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele związane z
modernizacją/renowacją istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej na działkach nr 24 KM 43; nr
39, 40/4 KM 44; nr 146, 148 KM 45; 133, 134, 146/10, 150 KM 50; nr 84/2, 86, 87 KM 53; nr
121, 122 KM 78 oraz stanowiącym własność Skarbu Państwa działki nr 192/5 KM 42; nr 26
KM 43; nr 41 KM 44; nr 145, 151 KM 45; nr 135, 141, 152 KM 50; nr 219 KM 52;
10. Decyzja MZUKiD nr DG.6853.73.1687.2016 z dnia 16.02.2016 r. w sprawie warunków
prowadzenia robót oraz wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele związane z
modernizacją/renowacją istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej na działkach nr 51 KM 49/2;
nr 28/2, 29/5, 29/6, 33/1 KM 80; nr 161 KM 81; nr 89/2, 91 KM 83: nr 72, 77/4 KM 84; nr 17,
19/1, 19/2, 73, 74/1 KM 86; nr 98 KM 90; nr 64, 65/2 KM 105; nr 2/14, 3/12, 10/38 KM 106;
nr 54, 55 KM 107; nr 21/1, 24/2, 25/1, 33, 34, 35 KM 111/1; nr 30/15 KM 113; nr 25/3 KM
116/2 oraz stanowiącym własność Skarbu Państwa działki nr 133 KM 49/1; 45/2 KM 49/2; nr
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33/3 KM 80; nr 60/6 KM 82; nr 73/27 KM84; nr 18, 72/3 KM 86; nr 23 KM 87; nr 15 KM 89;
nr 96/3, 97/3, 97/4 KM 90; nr 26 KM 92; nr 168, 170/1, 170/2, 170/6, 171, 172, 173 KM 106;
nr 63/1, 64 KM 112/1; nr 66/1 KM 112/2; nr 27, 32 KM 113; nr 2/20. 2/23, 5/6 KM 115; nr
1/4, 2/10, 2/13, 2/15, 3/3, 4/4, 5/4, 6/8, 6/11, 7/8, 7/9, 9/4 KM 116/1; nr 4/12, 5/14 KM 123;
11. Decyzja MZUKiD nr DG.6853.259.4719.2016 z dnia 20.04.2016 r. w sprawie warunków
prowadzenia robót oraz wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele związane z
modernizacją/renowacją istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej na działkach nr 1/134, 1/139,
1/143 KM 72/1; nr 66/3, 65 KM 36: nr 89/2, 90 KM 47; nr 9/45, 24, 23/5, 25, 23/1, 26 KM 5;
nr 106/11, 77, 86/5 KM 7/2; nr 82 KM 53 oraz stanowiącym własność Skarbu Państwa działki
nr 62/1 KM 36; nr 4/1 KM 124/1; nr 45/2 KM 49/2; nr 84/2, 81 KM 53;
12. Decyzja MZUKiD nr DG.6853.96.2169.2016 z dnia 24.02.2016 r. w sprawie warunków
prowadzenia robót oraz wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele związane z
modernizacją/renowacją istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej na działkach nr 23/3, 24 KM
5; nr 23 KM 6; nr 26 KM 7/1; nr 31/1, 57 KM 34; nr 123/1, 123/2, 128/1, 132 KM 49/1; nr
42/1, 46, 49, 50 KM 49/2; nr 145, 146/9 KM 50; nr 134/2, 136/2, 136/4, 136/6, 142 KM 51; nr
208/3, 212 KM 52; nr 168 KM 57; nr 34 KM 68; nr 166/115, 171/23 KM 69; nr 43/1, 43/2
KM 70; nr 7/2, 151, 157, 163 KM 72/1, nr 161 KM 81; nr 71/2 KM 84; 2/7 KM 72/1 oraz
stanowiącym własność Skarbu Państwa działki nr 128/2 KM 49/1; nr 152, 132, 135/1, 135/4,
135/8, 135/10, 135/11, 136/3, 139 KM 51; nr 209 KM 52; nr 7 KM 69; nr 172/1 KM 69; nr 6
KM 72/1; nr 155 KM 81;
13. Decyzja MZUKiD nr DG.6853.189.3564.2016 z dnia 25.03.2016 r. w sprawie warunków
prowadzenia robót oraz wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele związane z
modernizacją/renowacją istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej na działkach nr 12/14 KM
56; 1/210, 8/13, 13/5, 57/1, 57/3, 58, 59/5, 61/1, 62/2 KM 58; nr 25/1, 75/1, 75/2, 76 KM 59;
nr 2 KM 85; nr 116/36 KM 32 oraz stanowiącym własność Skarbu Państwa działki nr 12/4
KM 56; nr 170/3 KM 106;
14. Oświadczenie z dnia 25.02.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntami na
cele związane z modernizacją/renowacją istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej na działkach
nr 60/7 KM 82; 1/5 KM 83; 73/8 KM 84; 60/13 KM 82;
15. Oświadczenie z dnia 15.02.2016 r. w sprawie pełnomocnictwa na dysponowania gruntem na
cele związane z modernizacją/ renowacją istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej na działce
nr 60/8 KM 82 stanowiącej teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego. W załączniku nr 3 do PFU załączono skan Zgłoszenia pracy
geodezyjnej wraz z załącznikiem ZUDP.
16. Służebność przesyłu ustanowiona aktem notarialnym polegająca m.in. na prawie do
wykonywania prac remontowych, modernizacji, wymiany urządzeń i przewodów, z
zastrzeżeniem, że po zakończeniu wszelkich prac teren zostanie przywrócony do stanu
pierwotnego – dot. działek 1/4, 2/11, 2/13 KM83, 60/12 KM82, 73/6, 73/9 KM84.
Remont sieci kanalizacyjnej zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2a ustawy Prawo
budowlane nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani też zgłoszenia właściwemu organowi.
Niemniej jednak w przypadku przebudowy sieci kanalizacyjnej, zgodnie z artykułem 30 ust.1 pkt 2 i
2b ustawy Prawo budowlane, Roboty podlegają zgłoszeniu właściwemu organowi. Stosownego
zgłoszenia dokona Wykonawca we własnym zakresie. Zamawiający przekaże Wykonawcy na tę
okoliczność stosowne upoważnienie. Jednakże w przypadku nałożenia przez organy administracji
obowiązku uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla dowolnego Odcinka / części Odcinka,
Wykonawca opracuje projekt budowlany spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego i uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę oraz wszelkie inne
decyzje i uzgodnienia niezbędne do uzyskania tego pozwolenia, w tym decyzje o lokalizacji inwestycji
celu publicznego, uzgodnienia ZUDP itp.
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Ponadto realizacja robót na terenie zamkniętym (działka nr 60/8 KM 82) wymaga:
• uzyskania mapy terenu zamkniętego dla celów projektowych. Należy wystąpić do Szefa
Rejonowego Zarządu Infrastruktury, 85-915 Bydgoszcz, załączając wypełniony na
obowiązującym wzorze Załącznik nr 3 do Regulaminu Wojskowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP)
przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury Bydgoszcz (Druk „Zgłoszenie pracy
geodezyjnej…”). Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z pracownikiem
Zarządu.
• plan zagospodarowania terenu w dwóch egzemplarzach należy przesłać do RZI Bydgoszcz w
celu uzgodnienia przez ZUDP. Jeden egz. po weryfikacji i uzgodnieniu zostanie odesłany,
drugi egzemplarz pozostaje w archiwum ZUDP RZI Bydgoszcz,
• projekt budowlany, w zakresie dotyczącym terenu zamkniętego należy przesłać do RZI
Bydgoszcz do uzgodnienia, załączając w projekcie budowlanym: uzgodnienie z Regionem
Wsparcia Teleinformatycznego ul. Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz, uzgodnienie z ZUDP
RZI Bydgoszcz, uzgodnienie z Komendantem WKU we Włocławku i 12. Wojskowym
Oddziałem Gospodarczym ul. Okólna 37; 87-100 Toruń. Jeden egzemplarz Projektu pozostaje
w archiwum ZUDP RZI Bydgoszcz.
• uzgodnienie dokumentacji przez ZUDP RZI nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia
na budowę lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego urzędu
zgodnie z Art. 28 z zastrzeżeniem art. 29-31 ustawy Prawo budowlane tj. z dnia 2
października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póz. Zmianami,
• w terminie 21 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych na terenie działki nr 60/8 KM 82
Inwestor/ Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie RZI Bydgoszcz i 12
Wojskowy Oddział Gospodarczy Toruń, w celu wyznaczenia terminu spotkania i spisania
protokołu przekazania terenu budowy Inwestorowi/ Wykonawcy.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
Przyjęto, że w zależności od pory roku występuje zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie
suchym i bezdeszczowym lub infiltracją wody gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów
lub wzmożonych opadów deszczu. Znaczny napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże
obciążenie oczyszczalni ścieków, a tym samym wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Ponadto przyjęto również, że brak jest pewności i dostatecznych podstaw, że kanały przewidziane do
renowacji posiadają całkowitą lub częściową zdolność do przenoszenia obciążeń. Stąd dobór rękawa,
rury, lub innej wykładziny, która spełni wymagania PFU, należy przyjąć, jak dla kanału całkowicie
uszkodzonego.
W przypadku kanału całkowicie uszkodzonego zakłada się, że konstrukcja przewodu utraciła zdolność
do przenoszenia obciążeń, albo spodziewany jest taki stan w niedalekiej przyszłości. W takim
przypadku rękaw należy zaprojektować jako rurociąg, który samodzielnie wytrzyma wszelkie
obciążenia: zewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne, nacisk gruntu, obciążenia zmienne. Dla konstrukcji
rurociągu korzystne jest pozostawienie nienaruszonej zwartości gruntu otaczającego rurę, dzięki
czemu nie doprowadza się do pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych. Przyjęcie takiego
toku obliczeń daje w pełni gwarancję bezpieczeństwa, gdyż w obliczeniach uwzględniane są znacznie
większe obciążenia niż w rzeczywistości.
Pozostałe szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia zostały opisane
w innych podpunktach PFU.
Poniżej przedstawiono zestawienie parametrów i przybliżony opis wytypowanych odcinków kanałów
do renowacji.
Dane przedstawione w niniejszym punkcie są danymi przybliżonymi i powinny być zweryfikowane
przez Wykonawcę po przeprowadzeniu Inspekcji przed rozpoczęciem prac.
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Tab. nr 3 Szacunkowe zestawienie charakterystycznych parametrów i długości
L.p.

Zakres prac

Szacunkowa
ilość

1

Wstępna inspekcja kamerą TV. Czyszczenie i przygotowanie do renowacji kanału
i studzienek - z kanału należy usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i
twarde (produkty korozji i erozji, luźne elementy, korzenie). Wyfrezować
wystające części przykanalików w kanale, narosty, nacieki, wlewki betonu i
asfaltu, a także wystające w świetle kanału pręty stalowe. Inspekcja TV kontrolna
po czyszczeniu, renowacja kanału o przekroju jajowym i średnicy 600/1100 przy
pomocy rękawa termoutwardzalnego wraz z pracami towarzyszącymi, czyli
otworzeniem przykanalików włączonych na wcinkę, pomiarami, obróbką rękawa
w studniach i innymi niezbędnymi pracami wynikającymi z wymagań technologii
i PFU, kamerowanie kontrolne po renowacji. Prace prowadzone będą przy
ciągłym i nieprzerwanym odbiorze ścieków.

136mb

2

Zakres prac jak wyżej, ale dla średnicy 600/900mm

230mb

3.

Zakres prac jak wyżej, ale dla kanału o przekroju kołowym i średnicy 200mm

1093mb

4.

Zakres prac jak wyżej, ale dla kanału o przekroju kołowym i średnicy 250mm

443mb

5.

Zakres prac jak wyżej, ale dla kanału o przekroju kołowym i średnicy 300mm

1196mb

6.

Zakres prac jak wyżej, ale dla kanału o przekroju kołowym i średnicy 350mm

124mb

7.

Zakres prac jak wyżej, ale dla kanału o przekroju kołowym i średnicy 400mm

3010mb

8.

Zakres prac jak wyżej, ale dla kanału o przekroju kołowym i średnicy 500mm

800mb

9.

Zakres prac jak wyżej, ale dla kanału o przekroju kołowym i średnicy 600mm

696mb

10.

Zakres prac jak wyżej, ale dla kanału o przekroju kołowym i średnicy 700mm

617mb

11.

Zakres prac jak wyżej, ale dla kanału o przekroju kołowym i średnicy 800mm

500mb

Razem długość kanałów głównych do renowacji

9597mb

12.

Renowacja studni kanalizacyjnych ø 800 mm na odcinkach będących przedmiotem
przedsięwzięcia

szt. 18

13.

Renowacja studni kanalizacyjnych ø 1000 mm na odcinkach będących przedmiotem
przedsięwzięcia

szt. 105

14.

Renowacja studni kanalizacyjnych ø 1200 mm na odcinkach będących przedmiotem
przedsięwzięcia

szt. 86

15.

Renowacja studni kanalizacyjnych ø 1400mm na odcinkach będących przedmiotem
przedsięwzięcia.

szt. 15

16.

Renowacja studni kanalizacyjnych ø 1500mm na odcinkach będących przedmiotem
przedsięwzięcia.

szt. 1

17.

Renowacja studni kanalizacyjnych 800x1000mm na odcinkach będących przedmiotem
przedsięwzięcia.

szt. 1

18.

Renowacja studni kanalizacyjnych
przedmiotem przedsięwzięcia.

1000x1000mm

na

odcinkach

będących

szt. 3

19.

Renowacja studni kanalizacyjnych
przedmiotem przedsięwzięcia.

1500x1500mm

na

odcinkach

będących

szt. 1

20.

Wykonanie studni kanalizacyjnych ø 1200 mm na odcinkach będących przedmiotem
przedsięwzięcia.

szt. 1

Razem liczba studni

szt. 231
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Eksploatowane w obecnym stanie kolektory wywołują negatywne efekty:
•

techniczne - nieszczelność kanalizacji umożliwia infiltrację wód gruntowych i powoduje
zakłócenia w pracy oczyszczalni ścieków poprzez zwiększony dopływ ścieków oraz
nierównomierności dopływu ścieków spowodowane wahaniem poziomu wód gruntowych
infiltrujących do wnętrza kolektorów. Zmniejszona lub brak wytrzymałości przewodów na
wzrastające obciążenia ruchem drogowym powoduje awarie;

•

ekonomiczno-społeczne - zwiększony koszt utrzymania oczyszczalni ścieków ze względu na
większy dopływ ścieków do oczyszczalni ścieków spowodowanych napływającymi wodami
gruntowymi. Brak możliwości przyłączenia nowych punktów zrzutu ścieków ze względu na
przeciążenie sieci wodami gruntowymi i opadowymi, chwilowe zaburzenia odbioru ścieków
ze względu na jej przeciążenie w trakcie okresu opadów;

•

zanieczyszczenie środowiska - potencjalne zanieczyszczenie wody gruntowej ze względu na
eksfiltrację ścieków do gruntu, gorsze parametry oczyszczania ścieków w przypadku
przeciążenia oczyszczalni ścieków napływającymi wodami gruntowymi i opadowymi.

Przewiduje się, że w wyniku planowanej modernizacji, oprócz poprawy stanu technicznego kanałów,
nastąpi zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do kanałów.
W poniżej zamieszczonych punktach znajdują się informacje dotyczące szacunkowych parametrów
poszczególnych Odcinków. Podkreśla się, że poniższe zestawienia zawierają dane orientacyjne,
szacunkowe, określone na podstawie materiałów zamieszczonych w załącznikach do PFU.
Na zakres robót w ramach każdego Odcinka składa się m.in.:
a) Hydrodynamiczne czyszczenie kanału przy zastosowaniu wozu ciśnieniowego o odpowiednim
ciśnieniu zapewniającym skuteczne usunięcie wszelkich osadów znajdujących się wewnątrz kolektora.
b) Frezowanie przeszkód w kanałach;
c) Inspekcja TV stanu technicznego kanałów (przed opracowaniem dokumentacji projektowej oraz
bezpośrednio przed wykonaniem robót);
d) Renowacja kanałów metoda rękawa termoutwardzalnego - wprowadzenie do naprawianego
przewodu wstęgi (rękawa) o odpowiedniej średnicy;
e) Zajęcie terenu w obrębie studni do której wprowadzany jest rękaw;
f) Uszczelnienie wlotów przykanalików do studzienek i kolektora;
g) Naprawa, uszczelnienie, ułożenie ochronnej powłoki wewnętrznej, odbudowa i reprofilacja kinet z
niezbędnym remontem kominów i zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych;
h) Zorganizowanie tymczasowej organizacji ruchu w oparciu o opracowany Projekt tymczasowej
organizacji ruchu;
i) Przetłaczanie ścieków na remontowanych Odcinkach kanalizacji prowizorycznymi rurociągami wężami elastycznymi wzdłuż trasy kanału;
j) Odtworzenie nawierzchni dróg, chodników, poboczy, zieleńców w pasie robót zgodnie z
wymaganiami Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg (MZUKiD);
k) Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.
Powyższy katalog robót nie jest zamknięty, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich
robót tymczasowych i towarzyszących oraz Robót stałych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu
zamówienia opisanego w niniejszym PFU.
Realizacja robót:
−

przygotowanie do renowacji kolektorów – oczyszczenie kanałów z osadów, usunięcie korzeni;
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−

roboty budowlane - wykonanie renowacji kolektorów, metodami i materiałami opisanymi w
niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym;

−

roboty budowlane - wykonanie renowacji studni kanalizacyjnych (rewizyjnych), demontaż stopni
złazowych w studniach i montaż nowych stopni złazowych w studniach przeznaczonych do
renowacji,.

−

roboty towarzyszące – organizacja ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, tymczasowe
pompowanie ścieków zapewniające ciągłość przepływu ścieków w kolektorach;

−

porealizacyjna inspekcja telewizyjna;

−

wykonanie ew. robót odtworzeniowych zniszczonych w wyniku prowadzeni prac renowacyjnych
– odtworzenia nawierzchni utwardzonych, powierzchni zieleni itd.

−

uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji związanych z realizacją robót np. decyzja
na zajęcie pasa drogowego itp.

Na zakres robót w zakresie przebudowy wykopowej składa się m.in.:
−

Zdjęcie warstwy humusu,

−

Rozbiórka istniejących elementów konstrukcji nawierzchni utwardzonych dróg i placów oraz
elementów zagospodarowania terenu w pasie prowadzonych robót ziemnych,

−

Wykonanie wykopów pionowych umocnionych na odkład lub z odwozem gruntu na
tymczasowe składowisko,

−

Wykonanie montażu przewodów kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych,

−

Wykonanie podsypki i obsypki rurociągu,

−

Roboty towarzyszące – organizacja ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, tymczasowe
pompowanie ścieków zapewniające ciągłość przepływu ścieków w kolektorach;

−

Wykonanie robót odtworzeniowych zniszczonych w wyniku prowadzenia prac budowlanych odtworzenia nawierzchni utwardzonych, powierzchni zieleni itd.

Wszelkie koszty dotyczące zrealizowania pełnego zakresu zamówienia według niniejszych wymagań
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej.
Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia pełnić będzie Inspektor nadzoru, który będzie oceniał i
zatwierdzał do wykonania zaproponowaną przez wykonawcę technologię renowacji wskazanego
odcinka kolektora i zgodność proponowanych materiałów z wymaganiami Zamawiającego
przedstawionymi w PFU , potwierdzał rozliczenia finansowe, kontrolował jakość i ilość wykonanych
robót, opiniował zasadność wykonania i rozliczenie robót zamiennych, lub zaniechanych.
W podziale na poszczególne Odcinki przewiduje się szacunkowy i orientacyjny zakres robót do
wykonania w ramach zadania. Poniższe tabele zawierają dane orientacyjne i szacunkowe, które należy
czytać łącznie z innymi informacjami zawartymi w PFU.

1.4.1. Charakterystyka odcinka nr 12 w ul. Stodólnej (od ul. Okrężnej do nr 36 i od
ul. Okrężnej do ul. Polnej 89)
Odcinek nr 12 usytuowany jest wzdłuż ulicy Stodólnej w jezdni o nawierzchni asfaltowej..
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Tab. nr 4
Odcinek

Materiał

Średnica
(mm)

beton
beton
beton
beton
beton
beton

300
300
300
300
300
300
800
800
800
800
800

S1-S2
S2-S3
S3-S4
S4-S5
S5-S6
S6-S15
S8-S9
S10-S11
S11-S12
S12-S13
S13-S14
Razem

Długość
przybliżona
[m]
50
50
30
18
60
47
47
18
43
29
82
474

Napełnienie
( %)

Uwagi

30
70
70
50
30
30
50
30
50

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 4,8 m. W zależności od okresu roku
występuje zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub
infiltracją wody gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów
deszczu. Znaczny napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni
ścieków, a tym samym wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 12 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
Tab. Nr 5
Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

cegła

800x1000

4,2

2

S2

beton

1000

4,1

2

ul. Stodólna

S3

beton

1000

4,3

2

ul. Stodólna

S4

cegła

1000

3,3

3

ul. Stodólna

S5

beton

1000

4,7

3

ul. Stodólna

S6

beton

1000

4,3

3

ul. Stodólna

S15

beton

1200

3

3

ul. Stodólna

S9

beton

800

5,3

2

ul. Stodólna

S10

beton

800

5,2

2

ul. Stodólna

S11

beton

800

5

5

ul. Stodólna

S12

beton

1200

4,6

3

ul. Stodólna

S13

beton

800

4,8

2

Lokalizacja
studni

Nr
studni

Materiał

ul. Stodólna

S1

ul. Stodólna

Liczba
wlotów

Uwagi

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 12
Tab. nr 6
1

Długość kanału o średnicy 300 mm

ok. 255 m

2

Długość kanału o średnicy 800 mm

ok. 219 m

3

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji:
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Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 12
Tab. nr 7
Parametr lub cecha

Jednostka
miary

Opis lub ilość

Kształt przekroju kanału/
materiał
Kołowy

-

Wymiar wewnętrzny
kanału

300

mm

Długość odcinka

255

mb

Wymiar wewnętrzny
kanału

800

mm

Długość odcinka

219

Średnia głębokość
posadowienia

4,8

Rękaw utwardzalny

m

Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie wzdłuż
ulicy o średnim natężeniu
ruchu.

Stopień wypełnienia

50

Ilość studni

Metoda renowacji

%

12

szt.

-chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach
do uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do
wymiany, brakujące/ ubytki do
uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

1.4.2. Charakterystyka odcinka nr 39 w Al. Kazimierza Wielkiego (od ul.
Duninowskiej w kierunku osiedla K. Wielkiego)
Odcinek nr 39 usytuowany jest wzdłuż al. Kazimierza Wielkiego, częściowo w chodnikach i terenach
zielonych.
Tab. nr 8
Odcinek

Materiał

Średnica
(mm)

S1-S2
S2-S3
S3-S4
S4-S5
S5-S6
S6-S7
S7-S8
S8-S9
S9-S10
S10-S11
S11-S12
S12-S13
S13-S14
S14-S15
S15-S19

beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
-

600
700
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
500
500
500

„Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz..4”

Długość
przybliżona
[m]
57
94
250
109
56
56
52
84
51
120
55
56
56
35
44

Napełnienie
(%)

Uwagi

30
30
30
40
30
30
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S19-S16
S16-S17
S17-S18

beton
Razem

500
500
500

44
50
50
1319

-

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 5,2 m. W zależności od okresu roku występuje
zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub infiltracją wody
gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów deszczu. Znaczny
napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni ścieków, a tym samym
wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 39 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
Tab. nr 9
Lokalizacja studni

Nr studni

Materiał
beton

Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

1000

4,6

2

Liczba
wlotów

Uwagi

Al. Kazimierza Wielkiego/
Duninowska

S1

Al. Kazimierza Wielkiego

S2

beton

1200

4,6

2

Al. Kazimierza Wielkiego

S3

beton

1500

5

3

Al. Kazimierza Wielkiego

S4

beton

1200

5

3

Al. Kazimierza Wielkiego

S5

beton

1200

5,1

2

Al. Kazimierza Wielkiego

S6

beton

1200

5,3

3

Al. Kazimierza Wielkiego

S7

beton

1200

5,3

-

Al. Kazimierza Wielkiego

S8

beton

1200

5,5

3

Al. Kazimierza Wielkiego

S9

beton

1200

5,5

3

Al. Kazimierza Wielkiego

S10

beton

1200

5,1

3

Al. Kazimierza Wielkiego

S11

beton

1000

5,2

3

Al. Kazimierza Wielkiego

S12

beton

1200

4,5

-

Al. Kazimierza Wielkiego

S13

beton

1200

5,1

2

Al. Kazimierza Wielkiego

S14

beton

1200

5

2

Al. Kazimierza Wielkiego

S15

beton

1000

4,7

2

Al. Kazimierza Wielkiego

S19

beton

1000

4,6

2

Al. Kazimierza Wielkiego

S16

1200

4,7

2

Studnia
podtopiona

Al. Kazimierza Wielkiego

S17

1200

4,5

3

Studnia
podtopiona

Al. Kazimierza Wielkiego

S18

1200

4,5

1

beton
beton
beton

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 39
Tab. nr 10
1

Długość kanału o średnicy DN 500

ok.645 m

2

Długość kanału o średnicy DN 600

ok.57 m
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3

Długość kanału o średnicy DN 700

ok.617 m

4

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji:

19 szt.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 39
Tab. nr 11
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar wewnętrzny
kanału

500

mm

Długość odcinka

645

mb

Wymiar wewnętrzny
kanału

600

mm

Długość odcinka

57

mb
Rękaw utwardzalny

Wymiar wewnętrzny
kanału

700

mm

Długość odcinka

617

mb

Średnia głębokość
posadowienia

5,2

m

Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie wzdłuż
ulicy o dużym natężeniu
ruchu.

Stopień wypełnienia

30

Ilość studni

Metoda renowacji

%

19

szt

1.4.3. Charakterystyka odcinka nr 42 w
ul. Wapiennej i od ul. Polnej do nr 66)

ul.

-chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do
wymiany, brakujące/ ubytki do
uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

Zielnej

(od

ul.

Płockiej

do

Odcinek nr 42 usytuowany jest wzdłuż ulicy Zielnej, częściowo w jezdni o nawierzchni asfaltowej,
chodnikach i terenach zielonych.
Tab. nr 12
Odcinek

Materiał

Średnica
(mm)

S1-S2
S2-S3
S3-S4
S4-S5
S5-S6
S8-S9

kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka

400
400
400
400
400
400
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Długość
przybliżona
[m]
8
25
47
39
49
48

Napełnienie
(%)

Uwagi

10
30
30
40
0
50
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S9-S10
S10-S11
S11-S12
S12-S13
S13-S14
S14-S15
S16-S17
S17-S18
S18-S19
S19-S20
S20-S21
S21-S22
S22-S23
S23-S24
S24-S25
S26-S27
S27-S28
S28-S29
S29-S30
Razem

kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
250
250
250
250

47
52
50
50
50
49
46
4
50
58
56
49
50
44
38
77
46
50
60
1142

50
50
60
50
50
30
50
50
50
30
50
10
30
20
20
30
50
40

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości ok. 2,8 m. W zależności od okresu roku występuje
zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub infiltracją wody
gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów deszczu.
Znaczny napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni ścieków, a tym
samym wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Uwaga. Kolektor sanitarny w ulicy Zielnej na odcinku od studni S7 do studni S8 oraz od studni
S15 do studni S16 nie podlega renowacji.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 42 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
Tab. nr 13
Lokalizacja studni

Nr studni

Materiał

Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

Liczba
wlotów

Uwagi
Nie podlega
renowacji
Renowacja razem z
ul. Płocką

ul. Zielna/ Płocka

S1

beton

800

1,5

3

ul. Zielna

S2

beton

800

1,4

4

ul. Zielna

S3

beton

800

2

3

ul. Zielna

S4

beton

1000

2,8

3

ul. Zielna

S5

beton

1000

3,4

4

ul. Zielna

S6

beton

800

3,7

1

ul. Zielna

S7

beton

1400

4,3

2

Nie podlega
renowacji

ul. Zielna/
Papieżka

S8

beton

-

5

4

Nie podlega
renowacji

ul. Zielna

S9

beton

1400

3,9

3

ul. Zielna

S10

beton

1200

3,5

2
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ul. Zielna

S11

beton

1400

3,4

4

ul. Zielna

S12

beton

1200

3

2

ul. Zielna

S13

beton

1200

3,1

4

ul. Zielna

S14

beton

1200

2,9

3

ul. Zielna

S15

beton

1000

2,9

3

ul. Zielna

S16

beton

1000

2,7

2

ul. Zielna

S17

beton

1000

2,1

3

ul. Zielna

S18

beton

1000

2,3

2

ul. Zielna

S19

beton

1000

2,1

3

ul. Zielna

S20

beton

1000

2,4

3

ul. Zielna

S21

beton

1200

2,6

3

ul. Zielna

S22

beton

1200

2,8

2

ul. Zielna

S23

beton

1000

2,8

2

ul. Zielna

S24

beton

1200

2,4

2

ul. Zielna

S25

beton

1000

2,3

2

ul. Zielna/ Polna

S26

-

-

-

-

ul. Zielna/
Malwowa

S27

beton

1000

1,8

3

ul. Zielna

S28

pcv

315

1,6

2

ul. Zielna/
Chabrowa

S29

beton

1000

1,4

3

ul. Zielna

S30

beton

1000

1,3

3

Nie podlega
renowacji
Renowacja razem z
ul. Polną

Nie podlega
renowacji

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 42
Tab. nr 14
1

Długość kanału o średnicy DN250

ok.233 m

2

Długość kanału o średnicy DN400

ok. 909 m

3

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji

25 szt.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 42
Tab. nr 15
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar wewnętrzny
kanału

250

mm

Długość odcinka

233

mb

Metoda renowacji

Rękaw utwardzalny
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Wymiar wewnętrzny
kanału

400

mm

Długość odcinka

909

mb

Średnia głębokość
posadowienia

2,8

m

Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie wzdłuż
ulicy o średnim
natężeniu ruchu.

Stopień wypełnienia

50

Ilość studni

%

25

szt

-chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do
wymiany, brakujące/ ubytki do
uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

1.4.4. Charakterystyka odcinka nr 43 w ul. Polnej (od nr 72 do Polna 1)
Odcinek nr 43 usytuowany jest wzdłuż ulicy Polnej, częściowo w jezdni o nawierzchni asfaltowej,
chodnikach i terenach zielonych.
Tab. nr 16
Odcinek

Materiał

Średnica
(mm)

S15-S16
S16-S17
S17-S18
S18-S19
S19-S20
S20-S21
S21-S22
S22-S23
S23-S24
S24-S25
S25-S26
S26-S27
S27-S28
S28-S29
S29-S30
S30-S31

beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
250

Razem

Długość
przybliżona
[m]
47
24
22
48
71
71
70
71
71
70
63
10
18
36
38
144
874

Napełnienie
(%)
40
40
50
40
30
30
50
10
30
30
30
50
50
40
30
10

Uwagi

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 3,5 m. W zależności od okresu roku występuje
zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub infiltracją wody
gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów deszczu. Znaczny
napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni ścieków, a tym samym
wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 43 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
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Tab. nr 17
Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

beton

1400

3,5

2

S17

beton

800

3,8

2

Poszerzona przy kanale

ul. Polna

S18

beton

1200

3,8

6

Studnia piętrowa

ul. Polna

S19

beton

800

3,9

2

Poszerzona przy kanale

ul. Polna

S20

beton

800

3,9

2

Poszerzona przy kanale

ul. Polna

S21

beton

800

3,6

2

Poszerzona przy kanale

ul. Polna

S22

beton

800

3,1

4

Poszerzona przy kanale

ul. Polna

S23

beton

1000

2,7

2

ul. Polna

S24

beton

1000

2,8

2

ul. Polna/
Łanowa

S25

1000

2,3

4

ul. Polna

S26

1000

2,3

3

ul. Polna/
Zielna

S27

1000

2,3

3

ul. Polna

S28

beton

1000

2,3

3

ul. Polna

S29

beton

1000

2,5

5

ul. Polna

S30

beton

1200

2,3

4

ul. Polna

S31

beton

1000

1,4

3

Lokalizacja
studni

Nr studni

ul. Polna

S16

ul. Polna

Materiał

beton
beton
beton

Liczba
wlotów

Uwagi

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 43
Tab. nr 18
1

Długość kanału o średnicy DN250

ok. 144 m

2

Długość kanału o średnicy DN400

ok. 730 m

3

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji

16szt.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 43
Tab. nr 19
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
Metoda renowacji
miary

Kształt przekroju kanału

kołowy

-

Wymiar wewnętrzny
kanału

250

mm

Długość odcinka

144

mb

Wymiar wewnętrzny
kanału

400

mm
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Długość odcinka

730

mb

Średnia głębokość
posadowienia

3,5

m

Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie
wzdłuż ulicy o
średnim
natężeniu ruchu.

Stopień wypełnienia

50

Ilość studni

%

16

szt

-chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do wymiany,
brakujące/ ubytki do uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

1.4.5. Charakterystyka odcinka nr 44 w ul. Płockiej (od ul. Łęgskiej do ul. Płockiej 93)
Odcinek nr 44 usytuowany jest wzdłuż ulicy Płockiej, częściowo w jezdni o nawierzchni asfaltowej,
chodnikach i terenach zielonych.
Tab. nr 20
Odcinek

Materiał

Średnica

S1-S2
S2-S3
S3-S4
S4-S5
S5-S6
S6-S7
S7-S8
S8-S9
S9-S10
S10-S11
S11-S12
S12-S13
S13-S14
S14-S15
S15-S16
S16-S37
S37-S17
S17-S18
S18-S19
S19-S20
S20-S21
S21-S22
S22-S23
S23-S24
S24-S25
S25-S26
S26-S27
S27-S28
S28-S29
S29-S30
S30-S31
S31-S32

kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
300
300
300
300

Długość przybliżona Napełnienie
[m]
32
30
5
75
52
52
55
61
50
41
41
60
46
54
44
14
7
23
47
30
54
30
52
55
50
54
48
50
14
50
37
50
50
50
3
50
47
50
56
30
98
30
63
70
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S32-S33
S33-S34
S34-S35
S35-S36

kamionka
kamionka
kamionka
kamionka

300
300
300
300

47
52
50
52
1641

Razem

70
70
30

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 2,9 m. W zależności od okresu roku występuje
zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub infiltracją wody
gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów deszczu. Znaczny
napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni ścieków, a tym samym
wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 44 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
Tab. nr 21
Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

beton

1200

2,7

4

S2

beton

1200

2,8

2

ul. Płocka

S3

beton

1400

2,6

3

ul. Płocka

S4

beton

1200

3,3

2

ul. Płocka

S5

beton

1200

3,6

4

ul. Płocka

S6

beton

1000

3,9

5

ul. Płocka

S7

beton

1000

4,1

2

ul. Płocka/
Barska

S8

beton

1000

3,9

2

ul. Płocka

S9

beton

1000

4,3

2

ul. Płocka

S10

beton

1000

4,1

3

ul. Płocka

S11

beton

1200

4

3

ul. Płocka

S12

beton

1000

4,1

3

ul. Płocka

S13

beton

1000

4,4

3

ul. Płocka

S14

beton

1000

4

3

ul. Płocka/
Teligi

S15

beton

1000

3,7

4

ul. Płocka

S16

beton

1000

3,8

3

ul. Płocka

S17

beton

1000

3,7

4

ul. Płocka

S18

beton

1000

4,1

3

ul. Płocka

S19

beton

1000

3,8

2

ul. Płocka

S20

beton

1000

3,4

3

ul. Płocka

S21

beton

1000

3

3

ul. Płocka

S22

beton

1000

2,8

4

ul. Płocka

S23

beton

1000

2,3

5

Lokalizacja
studni

Nr studni

ul. Płocka

S1

ul. Płocka

Materiał
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ul. Płocka

S24

beton

1000

2

4

ul. Płocka

S25

beton

1200

1,6

3

ul. Płocka

S26

beton

1000

1,5

3

ul. Płocka

S27

beton

1000

1,5

4

ul. Płocka/
Zielna

S28

beton

1000

1,5

4

ul. Płocka

S29

beton

1000

1,6

4

ul. Płocka

S30

beton

1000

1,6

2

ul. Płocka

S31

beton

1200

1,3

3

ul. Płocka

S32

beton

1200

1,5

2

ul. Płocka

S33

beton

1000

1,5

4

ul. Płocka

S34

beton

1200

1,8

2

ul. Płocka

S35

beton

1000

1,6

2

ul. Płocka

S36

beton

1000

1,7

6

ul. Płocka

S37

beton

1200

3,7

3

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 44
Tab. nr 22
1

Długość kanału o średnicy DN300

ok.465 m

2

Długość kanału o średnicy DN400

ok.1176 m

3

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji

37 szt.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 44
Tab. nr 23
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar wewnętrzny
kanału

300

mm

Długość odcinka

465

mb

Wymiar wewnętrzny
kanału

400

mm

Długość odcinka

1176

mb

Średnia głębokość
posadowienia

2,9

m

Przebieg trasy kanału

Metoda renowacji

Rękaw utwardzalny

Kolektor biegnie
wzdłuż ulicy o
dużym
natężeniu
ruchu.
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Stopień wypełnienia

50

Ilość studni

%

37

szt

-chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do wymiany,
brakujące/ ubytki do uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

1.4.6. Charakterystyka odcinka nr 46 w ul. Kilińskiego (od Pl. Wolności do ul.
Kilińskiego nr 12)
Odcinek nr 46 usytuowany jest wzdłuż ulicy Kilińskiego, w jezdni o nawierzchni asfaltowej
Tab. nr 24
Odcinek

Materiał

Średnica

-

300

S1-S2
Razem

Długość przybliżona
[m]
24
24

Napełnienie
(%)
20

Uwagi

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 3,40 m. W zależności od okresu roku
występuje zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub
infiltracją wody gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów
deszczu. Znaczny napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni
ścieków, a tym samym wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 46 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
Tab. nr 25
Lokalizacja
studni

Nr studni

Materiał

Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

Liczba
wlotów

Uwagi
Renowacja razem
z Pl. Wolności –
studnia oznaczona
jako S10 w
ramach odcinka
nr 48

ul. Kilińskiego/
Pl. Wolności

S1

-

-

-

-

ul. Kilińskiego

S2

cegła

1000

2,8

4

ul. Kilińskiego

S3

beton

1000

3,0

3

ul. Kilińskiego

S4

cegła

1000

3,5

2

ul. Kilińskiego

S5

cegła

1000

4,0

3

ul. Kilińskiego

S6

cegła

1000

4,9

2

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 46
Tab. nr 26
1

Długość kanału o średnicy DN300

ok.24 m

2

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji

5 szt.
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Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 46
Tab. nr 27
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar
kanału

300

mm

24

mb

3,4

m

wewnętrzny

Długość odcinka
Średnia
posadowienia

Metoda renowacji

Rękaw utwardzalny

głębokość

Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie wzdłuż
ulicy
o
średnim
natężeniu ruchu.

Stopień wypełnienia

30

Ilość studni

%

5

szt

-chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach
do uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do
wymiany, brakujące/ ubytki do
uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

1.4.7. Charakterystyka odcinka nr 47 w Pl. Wolności (od ul. Brzeskiej do ul.
Przechodniej)
Odcinek nr 47 usytuowany jest wzdłuż Pl. Wolności w jezdni o nawierzchni asfaltowej.
Tab. nr 28
Odcinek

Materiał

Średnica

S1-S2
S2-S3
S3-S4
S4-S5
S5-S6
S6-S7

kamionka
kamionka
beton
beton
kamionka
kamionka

200
200/400
400/300
300
300
300

Razem

Długość przybliżona
[m]
19
41
12
13
17
13
115

Napełnienie
(%)
10
20
10
30
30
30

Uwagi

Zmiana średnicy
Zmiana średnicy

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 3,40 m. W zależności od okresu roku
występuje zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub
infiltracją wody gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów
deszczu. Znaczny napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni
ścieków, a tym samym wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 47 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.

„Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz..4”

Strona 36

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – tom III – Opis Przedmiotu Zamówienia

Tab. nr 29
Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

cegła

1000

3

3

S2

beton

1000

2,8

4

Pl. Wolności

S3

beton

800

3,4

4

Pl. Wolności

S4

cegła

1400

3,5

3

Pl. Wolności

S5

beton

1000

3,4

3

Pl. Wolności

S6

beton

1000

3,7

5

Lokalizacja
studni

Nr studni

Pl. Wolności/
Przechodnia

S1

Pl. Wolności

Materiał

Liczba
wlotów

cegła
Pl. Wolności/
Brzeska

S7

1200

3,9

4

Uwagi

Renowacja razem z Pl.
Wolności – studnia
oznaczona jako S7 w
ramach odcinka nr 48

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 47
Tab. nr 30
1

Długość kanału o średnicy DN200

ok.19 m

2

Długość kanału o średnicy 200/400 (zmiana średnicy w kanale z 200 na 400);

ok. 41

3

Długość kanału o średnicy 400/300 (zmiana średnicy w kanale z 400 na 300);

ok. 12

4

Długość kanału o średnicy DN300

ok. 43 m

5

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji

6 szt.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 47
Tab. nr 31
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Kształt przekroju kanału Kołowy

Jednostka
miary

Metoda renowacji

-

200
Wymiar wewnętrzny
kanału

Długość odcinka

oraz

200/400 (zmiana
średnicy)

mm

60

mb

Rękaw utwardzalny

300
Wymiar wewnętrzny
kanału

oraz

Długość odcinka

55

400/300 (zmiana
średnicy)
mm
mb
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Średnia głębokość
posadowienia

3,4

m

Przebieg trasy kanału

Kolektor
biegnie
wzdłuż ulicy o
średnim natężeniu
ruchu.

Stopień wypełnienia

25

Ilość studni

%

6

szt

-chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do wymiany,
brakujące/ ubytki do uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

1.4.8. Charakterystyka odcinka nr 48 w Pl. Wolności (od ul. Brzeskiej do ul.
Kilińskiego)
Odcinek nr 48 usytuowany jest wzdłuż Pl. Wolności w jezdni o nawierzchni asfaltowej i chodnikach.
Tab. nr 32
Odcinek

Materiał

Średnica

S7-S8
S8-S9
S9-S10

kamionka
kamionka
-

350
350
350

Razem

Długość przybliżona
[m]
36
28
60
124

Napełnienie
(%)
40
-

Uwagi

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 3,7 m. W zależności od okresu roku występuje
zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub infiltracją wody
gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów deszczu. Znaczny
napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni ścieków, a tym samym
wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 48 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
Tab. nr 33
Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

cegła

1200

3,9

4

S8

beton

1000

3,3

3

Pl. Wolności

S9

beton

1000

3,3

3

Pl. Wolności/
Kilińskiego

S10

1500/1500

2,8

2

Lokalizacja
studni

Nr studni

Pl. Wolności/
Brzeska

S7

Pl. Wolności

Materiał

cegła

Liczba
wlotów

Uwagi

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 48
Tab. nr 34
1

Długość kanału o średnicy 350 mm

124 m

2

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji:

4 szt.
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Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 48
Tab. nr 35
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar wewnętrzny
kanału

350

mm

Długość odcinka

124

mb

Średnia głębokość
posadowienia

3,7

m

Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie
wzdłuż ulicy o
średnim
natężeniu
ruchu.

Stopień wypełnienia

40

Ilość studni

4

Metoda renowacji

Rękaw utwardzalny

%

szt

-chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do wymiany,
brakujące/ ubytki do uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

1.4.9. Charakterystyka odcinka nr 49 w ul. Kościuszki (od Pl. Wolności do ul. Okrzei)
Odcinek nr 49 usytuowany jest wzdłuż ul. Kościuszki w jezdni o nawierzchni asfaltowej.
Tab. nr 36
Odcinek

Materiał

Średnica

S1-S2
S2-S3
S3-S4
S4-S5
S5-S6
S6-S7
S7-S8
S8-S9
S9-S10
S10-S11
S11-S12

beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton

400
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500

Razem

Długość przybliżona
[m]
49
5
44
28
20
49
25
13
38
39
40
350

Napełnienie
(%)
30
40
40
40
20
50
50
30
30
40
30

Uwagi

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 3,3 m. W zależności od okresu roku występuje
zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub infiltracją wody
gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów deszczu. Znaczny
napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni ścieków, a tym samym
wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 49 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
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Tab. nr 37
Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

1000

2,6

2

beton

1000

2,8

4

S3

beton

1200

2,5

3

ul. Kościuszki

S4

beton

1000

2,9

4

ul. Kościuszki

S5

beton

1000

3

3

ul. Kościuszki

S6

beton

1000

2,8

4

ul. Kościuszki

S7

beton

1000

3,4

4

ul. Kościuszki

S8

beton

1000

3,2

3

ul. Kościuszki

S9

beton

1000

3,6

4

ul. Kościuszki

S10

beton

1200

3,9

4

ul. Kościuszki

S11

beton

1000

4

3

ul. Kościuszki/
Okrzei

S12

1000

5,5

3

Lokalizacja
studni

Nr studni

ul. Kościuszki/
Pl. Wolności

S1

ul. Kościuszki

S2

ul. Kościuszki

Materiał
beton

cegła

Liczba
wlotów

Uwagi

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 49
Tab. nr 38
1

Długość kanału o średnicy DN400

ok.195m

2

Długość kanału o średnicy DN500

ok. 155 m

3

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji

12 szt.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 49
Tab. nr 39
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar wewnętrzny
kanału

400

mm

Długość odcinka

195

mb

Metoda renowacji

Rękaw utwardzalny

Wymiar wewnętrzny
kanału

500

mm

Długość odcinka

155

mb

Średnia głębokość
posadowienia

3,3

m
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Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie
wzdłuż ulicy o
średnim
natężeniu
ruchu.

Stopień wypełnienia

35

Ilość studni

%

12

szt

-chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do wymiany,
brakujące/ ubytki do uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

1.4.10. Charakterystyka odcinka nr 54 w ul. Okrężnej (od ul. Stugaczy do ul. Leśnej)
Odcinek nr 54 usytuowany jest wzdłuż ulicy Okrężnej częściowo w jezdni o nawierzchni asfaltowej,
chodnikach i terenach zielonych.
Tab. nr 40
Odcinek

S2-S3
S3-S4
S5-S6
S6-S7
S7-S8
S8-S9
S9-S10
S10-S11
S11-S12
S12-S13
S13-S14
S14-S15
S15-S16
S16-S17
S17-S18
S18-S19
S19-S20
S20-S21
S21-S22
S22-S23
S23-S24
S24-S25
S25-S26
S26-S27
S27-S28
Razem

Materiał

Średnica
(mm)

beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton

800
800
800
800
800
800
800
800
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Długość
przybliżona
[m]
50
65
64
13
42
47
53
29
20
19
19
39
15
6
92
32
76
23
36
8
13
16
30
30
83
920

Napełnienie
(%)

Uwagi

30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20
20
30
30
30
10
10
30
30
30

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości ok. 4,7 m. W zależności od okresu roku występuje
zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub infiltracją wody
gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów deszczu. Znaczny
napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni ścieków, a tym samym
wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
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Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 54 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
Tab. nr 41
Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

beton

1200

5

3

S4

beton

1200

5,2

2

ul. Okrężna

S5

beton

1200

5,1

2

ul. Okrężna/
Reymonta

S6

beton

1200

5

3

ul. Okrężna

S7

beton

1200

5

-

ul. Okrężna

S8

beton

1400

5

3

ul. Okrężna

S9

beton

1200

5,3

0

ul. Okrężna

S10

beton

1200

4,9

0

ul. Okrężna/
Kraszewkiego

S11

beton

1200

4,9

-

ul. Okrężna/
Wojskowa

S12

beton

1200

4,9

1

ul. Okrężna

S13

beton

1200

4,9

4

ul. Okrężna

S14

beton

1200

4,8

3

ul. Okrężna

S15

beton

1200

4,4

2

ul. Okrężna

S16

beton

1200

4,4

2

ul. Okrężna

S17

beton

1200

4,4

2

ul. Okrężna

S18

beton

1400

4,3

4

ul. Okrężna

S19

beton

1400

4,1

4

ul. Okrężna

S20

beton

1400

4,4

2

ul. Okrężna

S21

beton

1400

4

2

ul. Okrężna

S22

beton

1200

4,1

3

ul. Okrężna

S23

beton

1200

4,1

2

ul. Okrężna

S24

beton

1200

4

3

ul. Okrężna

S25

beton

1400

4

3

ul. Okrężna

S26

beton

1400

3,9

3

ul. Okrężna

S27

beton

1400

3,6

3

ul. Okrężna

S28

beton

1400

4,5

1

Lokalizacja
studni

Nr studni

ul. Okrężna

S3

ul. Okrężna

Materiał

Liczba
wlotów

Uwagi

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 54
Tab. nr 42
1

Długość kanału o średnicy DN600

ok.639 m

2

Długość kanału o średnicy DN800

ok. 281m

3

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji

26 szt.
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Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 54
Tab. nr 43
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar wewnętrzny
kanału

600

mm

Długość odcinka

639

mb

Wymiar wewnętrzny
kanału

800

mm

Długość odcinka

281

mb

Średnia głębokość
posadowienia

4,7

m

Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie
wzdłuż ulicy o
średnim
natężeniu
ruchu.

Stopień wypełnienia

25

Ilość studni

Metoda renowacji

Rękaw utwardzalny

%

26

szt

-chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do wymiany,
brakujące/ ubytki do uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

1.4.11. Charakterystyka odcinka nr 58 w ul. Żwirki i Wigury (od ul. Kapitulnej)
Odcinek nr 58 usytuowany jest wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury w jezdni o nawierzchni asfaltowej.
Tab. nr 44
Odcinek

Materiał

Średnica

S1-S2
S2-S3
S3-S4
S4-S5
S5-S6
S6-S7
S7-S16
S16-S8
S9-S10
S10-S11
S11-S12
S12-S13
S13-S14

PVC
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka
kamionka

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Razem

Długość przybliżona Napełnienie
[m]
48
20
21
40
12
50
18
40
20
40
21
30
27
20
26
20
50
20
22
50
52
50
45
30
32
0
394

Uwagi

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 1,9 m. W zależności od okresu roku występuje
zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub infiltracją wody
gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów deszczu. Znaczny
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napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni ścieków, a tym samym
wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 58 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
Tab. nr 45
Lokalizacja studni

Nr studni

Materiał

Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

Liczba
wlotów

ul. Żwirki i Wigury/
Kapitulna

S1

beton

1000

3,1

6

ul. Żwirki i Wigury

S2

beton

1200

3

4

ul. Żwirki i Wigury

S3

beton

1200

2,7

3

ul. Żwirki i Wigury

S4

beton

1200

2,8

5

ul. Żwirki i Wigury

S5

beton

1200

2,8

4

ul. Żwirki i Wigury

S6

beton

1000

2,7

3

ul. Żwirki i Wigury/
Nagórskiego

S7

beton

1000

2,2

4

ul. Żwirki i Wigury

S16

beton

1000

1,7

3

ul. Żwirki i Wigury

S8

beton

1200

1,4

3

ul. Żwirki i Wigury

S9

beton

1000

0,9

3

ul. Żwirki i Wigury

S10

beton

1000

1,7

2

ul. Żwirki i Wigury

S11

beton

1200

1,8

4

ul. Żwirki i Wigury

S12

beton

1000

2

4

ul. Żwirki i Wigury/
Wspólna

S13

beton

1200

2,3

4

ul. Żwirki i Wigury

S14

beton

1000

1,6

2

Uwagi

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 58
Tab. nr 46
1

Długość kanału o średnicy DN200

ok.394 m

2

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji

15 szt.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 58
Tab. nr 47
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar wewnętrzny
kanału

200

mm

Długość odcinka

394

mb

Metoda renowacji

Rękaw utwardzalny
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Średnia głębokość
posadowienia

1,9

m

Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie
wzdłuż ulicy o
małym
natężeniu
ruchu.

Stopień wypełnienia

35

Ilość studni

15

%

szt

- chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do wymiany,
brakujące/ ubytki do uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

1.4.12. Charakterystyka odcinka nr 59 w ul. Borowskiej (od przepompowni do ul.
Kapitulnej) – rurociąg tłoczny
Odcinek nr 59 usytuowany jest wzdłuż ul.: Borowskiej, Żurskiej, Jasnej, Kapitulnej częściowo w
jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodnikach i terenach zielonych.
Tab. nr 48
Odcinek

Materiał

Średnica

Przepompownia – S1

stal

S1-S2
S2-S3
S3-K
K-S4

200

Długość przybliżona
[m]
139

Napełnienie
(%)
-

stal

200

250

-

stal
stal
stal

200
200
200

245
75
43

-

Razem

Uwagi
Zmiany trasy
rurociągu
Zmiany trasy
rurociągu

na mapie przebieg
prawdopodobny

752

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 1,85 m. W zależności od okresu roku
występuje zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub
infiltracją wody gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów
deszczu. Znaczny napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni
ścieków, a tym samym wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Uwaga: Ze względu na zmiany trasy przebiegu rurociągu na planowanych do renowacji
odcinkach przewodu, może wystąpić konieczność wykonania przez Wykonawcę komór
roboczych/ studni, które umożliwią zainstalowanie rękawa termoutwardzalnego.
Uwaga. Kolektor sanitarny w ulicy Borowskiej na odcinku od studni S4 do studni S5 nie podlega
renowacji.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 59 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
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Tab. nr 49
Lokalizacja
studni

Nr studni

ul. Borowska

S1

-

S2

-----

S3

-------

S4

Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

beton

1200

2,3

-

-

Materiał

beton

1200

beton

-

Liczba
wlotów
-

Uwagi
Montaż odpowietrznika i
czyszczaka
Do zaprojektowania i
wybudowania;

-

-

1,4

-

Montaż odpowietrznika i
czyszczaka

-

-

Nie podlega renowacji

montaż odpowietrznika i
czyszczaka

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 59
Tab. nr 50
1

Długość kanału o średnicy DN200

ok.752 m

2

Liczba studni przeznaczonych do modernizacji

2 szt.

3

Liczba studni przeznaczonych do zaprojektowania i wybudowania

1 szt.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 59
Tab. nr 51
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
Metoda renowacji
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar wewnętrzny
kanału

200

mm

Długość odcinka

752

mb

Średnia głębokość
posadowienia

1,85

m

Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie
wzdłuż ulic o
małym i średnim
natężeniu ruchu.

Stopień wypełnienia

Brak danych

Ilość studni przeznaczona
do modernizacji

2

Rękaw utwardzalny

%

szt.

„Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz..4”
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Ilość studni przeznaczona
do
zaprojektowania
i 1
wybudowania

Studnię wykonać z prefabrykatów z
żelbetu klasy min. C35/45,
wodoszczelności (W8), mało
nasiąkliwego (nw≤5%),
mrozoodpornego, łączone na uszczelkę
gumową. Część denna musi mieć
fabrycznie wykonaną kinetę i
wmontowane przejścia szczelne. W
studni zamontowane będą stopnie
złazowe z żeliwa odpowiadające normie
PN-EN 13101:2005 typ D.
Na studni zamontować właz o średnicy
Ø600mm niewentylowany,
samoblokujący bez zamknięć śrubnych.
W studni zastosować monolityczne
wkładki z nienasyconej żywicy
poliestrowej wzmocnionej włóknem
szklanym lub z poliuretanu.

szt.

1.4.13. Charakterystyka odcinka nr 65 w ul. Przedmiejskiej (od ul. 3-go Maja do ul.
Brzeskiej)
Odcinek nr 65 usytuowany jest wzdłuż ulicy Przedmiejskiej w jezdni o nawierzchni asfaltowej
Tab. nr 52
Odcinek

Materiał

Średnica

S2-S3
S3-S4
S4-S5
S5-S6

beton
beton
beton
beton

300
300
300
300

Długość przybliżona
[m]
13
28
20
10
71

Razem

Napełnienie
(%)
0
0
-

Uwagi

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 2,65 m. W zależności od okresu roku
występuje zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub
infiltracją wody gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów
deszczu. Znaczny napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni
ścieków, a tym samym wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 65 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
Tab. nr 53
Lokalizacja
studni

Nr studni

ul. Przedmiejska/
Brzeska

S2

ul. Przedmiejska

S3

ul. Przedmiejska

S4

ul. Przedmiejska

S5

ul. Przedmiejska/
3-go Maja

S6

Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

beton

1200

2,2

2

beton

komora komin
800

2,9

3

1200

2,9

4

komora komin
800

3,1

3

-

-

-

Materiał

beton
beton
-

„Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz..4”
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Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 65
Tab. nr 54
1

Długość kanału o średnicy DN300

ok.71m

2

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji

3 szt.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 65
Tab. nr 55
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar wewnętrzny
kanału

300

mm

Długość odcinka

71

mb

Średnia głębokość
posadowienia

2,65

m

Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie
wzdłuż ulicy o
małym natężeniu
ruchu.

Stopień wypełnienia

-

Ilość studni

Metoda renowacji

Rękaw utwardzalny

%

3

szt

-chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do
wymiany, brakujące/ ubytki do
uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

1.4.14. Charakterystyka odcinka nr 72 w Pl. Wolności (od ul. Przechodniej do ul. Zduńskiej
i od ul. Zduńskiej do ul. Warszawskiej)
Odcinek nr 72 usytuowany jest wzdłuż Pl. Wolności, częściowo w jezdni o nawierzchni asfaltowej i
chodnikach.
Tab. nr 56
Odcinek

Materiał

Średnica

S1-S2
S2-S3
S3-S4
S4-S5
S5-S6
S6-S7
S7-S8

beton
beton
beton
beton
beton
cegła
cegła

250
250
250
250
250
600/1100
600/1100

Razem

Długość przybliżona Napełnienie
[m]
30
10
8
15
13
10
7
10
8
10
66
10
70
40
202

Uwagi

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 3,5 m. W zależności od okresu roku występuje
zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub infiltracją wody
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gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów deszczu. Znaczny
napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni ścieków, a tym samym
wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 72 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
Tab. nr 57
Lokalizacja
studni

Nr studni

Materiał

Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

Liczba
wlotów

Uwagi
Nie podlega
renowacji

Pl. Wolności/
Przechodnia

S1

cegła

1000

3

3

Pl. Wolności

S2

beton

1200

3,4

3

Pl. Wolności

S3

beton

1200

3,3

3

Pl. Wolności

S4

beton

1200

3,6

3

Pl. Wolności

S5

cegła

1000

3,6

2

Pl. Wolności/
Zduńska

S6

cegła

1000/1000

3,9

3

Pl. Wolności

S7

cegła

1000/1000

3,8

2

Pl. Wolności/
Warszawska

S8

cegła

1000/1000

3,1

2

Renowacja
razem z Pl.
Wolności –
studnia
oznaczona jako
S1 w ramach
odcinka nr 47

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 72
Tab. nr 58
1

Długość kanału o średnicy DN250

ok.66 m

2

Długość kanału o średnicy DN600/1100

ok. 136 m

3

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji

7 szt.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 72
Tab. nr 59
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar wewnętrzny
kanału

250

mm

Długość odcinka

66

mb

Kształt przekroju kanału

Jajowy

-
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Wymiar wewnętrzny
kanału

600/1100

mm

Długość odcinka

136

mb

Średnia głębokość
posadowienia

3,5

m

Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie
wzdłuż ulicy o
średnim
natężeniu
ruchu.

Stopień wypełnienia

10

Ilość studni

%

7

szt

-chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do wymiany,
brakujące/ ubytki do uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

1.4.15. Charakterystyka odcinka nr 77 w ul. Ogniowej / Stodólnej (od ul. Łęgskiej do ul.
Ogniowej nr 8/10)
Odcinek nr 77 usytuowany jest wzdłuż ulicy Ogniowej w jezdni o nawierzchni asfaltowej
Tab. nr 60
Odcinek
S1-S2
S2- Komora
Razem

Materiał

Średnica

beton
beton

300
300

Długość przybliżona
[m]
35
40
75

Napełnienie
(%)
0
0

Uwagi

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 6 m. W zależności od okresu roku występuje
zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub infiltracją wody
gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów deszczu. Znaczny
napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni ścieków, a tym samym
wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 77 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
Tab. nr 61
Lokalizacja
studni

Nr studni

ul. Ogniowa

S1

ul. Ogniowa

S2

Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

beton

1000

beton

-

Materiał

Liczba
wlotów

Uwagi

6,3

3

Renowacja studni i
odbudowa fundamentu studni

-

-

nie podlega renowacji

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 77
Tab. nr 62
1

Długość kanału o średnicy DN300

ok.75m

2

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji

1 szt.
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Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 77
Tab. nr 63
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar wewnętrzny
kanału

300

mm

Długość odcinka

75

mb

Średnia głębokość
posadowienia

6

m

Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie
wzdłuż ulicy o
średnim
natężeniu
ruchu.

Stopień wypełnienia

-

Ilość studni

Metoda renowacji

Rękaw utwardzalny

%

1

szt

-chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do wymiany,
brakujące/ ubytki do uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

1.4.16. Charakterystyka odcinka nr 78 w ul. Rucianej (od ul. Witoszyńskiej do ul. Rucianej
nr 15)
Odcinek nr 78 usytuowany jest wzdłuż ul. Rucianej, w jezdni o nawierzchni asfaltowej.
Tab. nr 64
Odcinek

Materiał

Średnica

S1-S2
S2-S3
S3-S4
S4-S5

kamionka
kamionka
kamionka
kamionka

200
200
200
200

Razem

Długość przybliżona Napełnienie
[m]
42
30
52
30
48
50
11
50
153

Uwagi

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 2,3 m. W zależności od okresu roku występuje
zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub infiltracją wody
gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów deszczu. Znaczny
napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni ścieków, a tym samym
wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 78 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
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Tab. nr 65
Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

beton

1200

3,2

4

S2

beton

1000

3,3

4

ul. Ruciana

S3

beton

1200

2,5

4

ul. Ruciana

S4

beton

1000

1,6

3

ul. Ruciana/
Wyszyńskiego

S5

beton

1000

1,3

2

Lokalizacja
studni

Nr studni

ul. Ruciana

S1

ul. Ruciana

Materiał

Liczba
wlotów

Uwagi

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 78
Tab. nr 66
1

Długość kanału o średnicy DN200

ok.153 m

2

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji

5szt.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 78
Tab. nr 67
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar wewnętrzny
kanału

200

mm

Długość odcinka

153

mb

Średnia głębokość
posadowienia

2,3

m

Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie
wzdłuż ulicy o
małym
natężeniu
ruchu.

Stopień wypełnienia

40

Ilość studni

5

Metoda renowacji

Rękaw utwardzalny

%

szt

-chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do wymiany,
brakujące/ ubytki do uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

1.4.17. Charakterystyka odcinka nr 79 w ul. Bławatkowej (od ul. Witoszyńskiej)
Odcinek nr 79 usytuowany jest wzdłuż ul. Bławatkowej, w jezdni o nawierzchni asfaltowej.
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Tab. nr 68
Odcinek

Materiał

Średnica

S1-S2
S2-S3
S3-S4

beton
beton
beton

200
200
200

Długość przybliżona Napełnienie
[m]
26
50
36
10
33
10
95

Razem

Uwagi

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 2,3 m. W zależności od okresu roku występuje
zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub infiltracją wody
gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów deszczu. Znaczny
napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni ścieków, a tym samym
wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 79 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
Tab. nr 69
Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

beton

1200

3,2

2

S2

beton

1000

3,3

2

ul. Bławatkowa

S3

beton

1200

2,5

2

ul. Bławatkowa

S4

beton

1000

1,6

2

Lokalizacja
studni

Nr studni

ul. Bławatkowa/
Witoszyńska

S1

ul. Bławatkowa

Materiał

Liczba
wlotów

Uwagi

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 79
Tab. nr 70
1

Długość kanału o średnicy DN200

ok.95 m

2

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji

4szt.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 79
Tab. nr 71
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar wewnętrzny
kanału

200

mm

Długość odcinka

95

mb

Średnia głębokość
posadowienia

2,3

m
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Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie
wzdłuż ulicy o
małym
natężeniu
ruchu.

Stopień wypełnienia

20

Ilość studni

%

4

-chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do wymiany,
brakujące/ ubytki do uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

szt

1.4.18. Charakterystyka odcinka nr 80 w ul. Jemiołowej (od ul. Willowej do ul. Kwiatowej)
Odcinek nr 80 usytuowany jest wzdłuż ul. Jemiołowej, w jezdni o nawierzchni asfaltowej.
Tab. nr 72
Odcinek

Materiał

Średnica

beton

200

S1-S2
Razem

Długość przybliżona Napełnienie
[m]
63
50
63

Uwagi

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 2,5 m. W zależności od okresu roku występuje
zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub infiltracją wody
gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów deszczu. Znaczny
napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni ścieków, a tym samym
wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 80 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
Tab. nr 73
Lokalizacja
studni

Nr studni

ul. Willowa/
Jemiołowa

S1

ul. Jemiołowa

S2

Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

beton

1000

2,4

3

beton

1200

2,6

3

Materiał

Liczba
wlotów

Uwagi

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 80
Tab. nr 74
1

Długość kanału o średnicy DN200

ok.63 m

2

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji

2 szt.
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Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 80
Tab. nr 75
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar wewnętrzny
kanału

200

mm

Długość odcinka

63

mb

Średnia głębokość
posadowienia

2,5

m

Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie
wzdłuż ulicy o
małym
natężeniu
ruchu.

Stopień wypełnienia

50

Ilość studni

Metoda renowacji

Rękaw utwardzalny

%

2

szt

-chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do
wymiany, brakujące/ ubytki do
uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

1.4.19. Charakterystyka odcinka nr 81 w ul. Willowej (boczna od ul. Willowej – do posesji
przy ul. Willowej 16 i 16a)
Odcinek nr 81 usytuowany jest wzdłuż ul. Willowa, w jezdni o nawierzchni asfaltowej.
Tab. nr 76
Odcinek

Materiał

Średnica

S1-S2
S2-S3

beton
beton

300
300

Razem

Długość przybliżona
[m]
22
13
35

Napełnienie

Uwagi

30
10

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 1,65 m. W zależności od okresu roku
występuje zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub
infiltracją wody gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów
deszczu. Znaczny napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni
ścieków, a tym samym wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 81 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
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Tab. nr 77
Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

beton

1000

1,9

2

S2

beton

1000

1,6

3

S3

beton

1000

1,4

3

Lokalizacja
studni

Nr studni

ul. Willowa

S1

ul. Willowa
ul. Willowa

Materiał

Liczba
wlotów

Uwagi

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 81
Tab. nr 78
1

Długość kanału o średnicy DN300

ok.35 m

2

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji

3szt.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 81
Tab. nr 79
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar
kanału

300

mm

35

mb

1,65

m

Metoda renowacji

wewnętrzny

Długość odcinka
Średnia
posadowienia

głębokość

Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie
wzdłuż ulicy o
małym natężeniu
ruchu.

Stopień wypełnienia

20

Ilość studni

Rękaw utwardzalny

%

3

szt

-chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do
wymiany, brakujące/ ubytki do
uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

1.4.20. Charakterystyka odcinka nr 82 w ul. Zawilcowej (od ul. Willowej do ul. Kwiatowej)
Odcinek nr 82 usytuowany jest wzdłuż ul. Zawilcowej, częściowo w jezdni o nawierzchni asfaltowej,
podjazdach z kostki brukowej i terenach zielonych.
Tab. nr 80
Odcinek
S1-S2
Razem

Materiał

Średnica

beton

200

Długość przybliżona Napełnienie
[m]
75
20
75
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Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 1,85 m. W zależności od okresu roku
występuje zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub
infiltracją wody gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów
deszczu. Znaczny napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni
ścieków, a tym samym wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 82 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
Tab. nr 81
Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

beton

1000

2,4

6

beton

1000

1,3

3

Nr
studni

Materiał

ul. Willowa/ Zawilcowa

S1

ul. Zawilcowa/
Kwiatowa

S2

Lokalizacja studni

Liczba
wlotów

Uwagi

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 82
Tab. nr 82
1

Długość kanału o średnicy DN200

ok.75 m

2

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji

2szt.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 82
Tab. nr 83
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar
kanału

200

mm

75

mb

1,85

m

wewnętrzny

Długość odcinka
Średnia
posadowienia

głębokość

Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie
wzdłuż ulicy o
małym natężeniu
ruchu.

Stopień wypełnienia

20

Ilość studni

Metoda renowacji

2

Rękaw utwardzalny

%

szt
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1.4.21. Charakterystyka odcinka nr 83 w ul. Tarninowej (od ul. Willowej do ul. Kwiatowej)
Odcinek nr 83 usytuowany jest wzdłuż ul. Tarninowej, w jezdni o nawierzchni asfaltowej.
Tab. nr 84
Odcinek

Materiał

Średnica

S1-S2
S2-S3

beton
beton

200
200

Długość przybliżona Napełnienie
[m]
36
10
36
10
72

Razem

Uwagi

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 2 m. W zależności od okresu roku występuje
zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub infiltracją wody
gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów deszczu. Znaczny
napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni ścieków, a tym samym
wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 83 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
Tab. nr 85
Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

beton

1000

2,6

4

S2

beton

1000

1,4

4

S3

beton

800

2,7

3

Lokalizacja
studni

Nr studni

ul. Tarninowa/
Willowa

S1

ul. Tarninowa/
Jaśminowa
ul. Tarninowa/
Kwiatowa

Materiał

Liczba
wlotów

Uwagi

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 83
Tab. nr 86
1

Długość kanału o średnicy DN200

ok.72 m

2

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji

3szt.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 83
Tab. nr 87
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar
kanału

200

mm

72

mb

2

m

wewnętrzny

Długość odcinka
Średnia
posadowienia

Metoda renowacji

Rękaw utwardzalny

głębokość
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Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie
wzdłuż ulicy o
małym
natężeniu
ruchu.

Stopień wypełnienia

10

Ilość studni

%

3

szt

- chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do
wymiany, brakujące/ ubytki do
uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

1.4.22. Charakterystyka odcinka nr 84 w ul. Kwiatowej (od ul. Jemiołowej do ul.
Stokrotkowej i od ul. Jaśminowej do ul. Jałowcowej)
Odcinek nr 84 usytuowany jest wzdłuż ulicy Kwiatowej częściowo w jezdni o nawierzchni asfaltowej,
chodnikach i podjazdach oraz terenach zielonych.
Tab. nr 88
Odcinek

Materiał

Średnica

S1-S2
S2-S3
S4-S5
S5-S6
S7-S8

beton
beton
beton
beton
beton

200
300
200
200
200

Razem

Długość przybliżona Napełnienie
[m]
58
50
62
50
48
20
43
20
32
20
243

Uwagi

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 1,9 m. W zależności od okresu roku występuje
zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub infiltracją wody
gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów deszczu. Znaczny
napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni ścieków, a tym samym
wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 84 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
Tab. nr 89
Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

beton

1000

1,1

2

S2

beton

1000

1,3

3

ul. Kwiatowa/
Stokrotkowa

S3

beton

1000

0,6

2

ul. Kwiatowa/
Jaśminowa

S4

beton

1000

1,7

2

ul. Kwiatowa

S5

beton

1000

2,1

3

Lokalizacja
studni

Nr studni

ul. Kwiatowa/
Jemiołowa

S1

ul. Kwiatowa/
Zawilcowa

Materiał
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Liczba
wlotów

Uwagi

Renowacja z
ul. Zawilcową
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ul. Kwiatowa/
Tarninowa

S6

beton

1000

2,6

3

ul. Kwiatowa

S7

beton

1000

2,2

3

ul. Kwiatowa

S8

beton

1000

2,2

2

Renowacja z
ul. Tarninową

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 84
Tab. nr 90
1

Długość kanału o średnicy DN200

ok. 181mb

2

Długość kanału o średnicy DN300

ok. 62mb

3

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji

6 szt.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 84
Tab. nr 91
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar wewnętrzny
kanału

200

mm

Długość odcinka

181

mb

Wymiar wewnętrzny
kanału

300

mm

Długość odcinka

62

mb

Średnia głębokość
posadowienia

Rękaw utwardzalny
1,6

Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie
wzdłuż ulicy o
małym natężeniu
ruchu.

Stopień wypełnienia

30

Ilość studni

Metoda renowacji

6

m

%

szt

- chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do
wymiany, brakujące/ ubytki do
uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

1.4.23. Charakterystyka odcinka nr 85 w ul. Długiej (od ul. Kaliskiej do ul. Wiejskiej)
Odcinek nr 85 usytuowany jest wzdłuż ulicy Długiej, w jezdni o nawierzchni asfaltowej.
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Tab. nr 92
Odcinek

Materiał

Średnica

S1-S2
S3-S4
S4-S5
S5-S6

beton
beton
beton
beton

600/900
600/900
600/900
600/900

Długość przybliżona
[m]
50
60
60
60
230

Razem

Napełnienie

Uwagi

10
10
10
10

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 2,7 m. W zależności od okresu roku występuje
zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub infiltracją wody
gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów deszczu. Znaczny
napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni ścieków, a tym samym
wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 85 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
Tab. nr 93
Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

-

-

-

-

S2

beton

1200

2,9

2

ul. Długa

S3

beton

1200

2,6

2

ul. Długa

S4

beton

1200

2,6

2

ul. Długa

S5

beton

1200

2,6

3

ul. Długa/
Wiejska

S6

-

-

-

-

Lokalizacja
studni

Nr studni

ul. Długa/
Kaliska

S1

ul. Długa

Materiał

Liczba
wlotów

Uwagi
Nie podlega
renowacji

Nie podlega
renowacji

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 85
Tab. nr 94
1

Długość kanału o średnicy DN600/900

ok. 230mb

2

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji

4 szt.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 85
Tab. nr 95
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Jajowy

-

Wymiar
kanału

600/900

mm

230

mb

2,7

m

wewnętrzny

Długość odcinka
Średnia
posadowienia

Metoda renowacji

Rękaw utwardzalny

głębokość
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Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie
wzdłuż ulicy o
średnim
natężeniu
ruchu.

Stopień wypełnienia

10

Ilość studni

4

%
- chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do
wymiany, brakujące/ ubytki do
uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

szt

1.4.24. Charakterystyka odcinka nr 86 w ul. Malinowej (od ul. Grodzkiej do ul. Jeżynowej)
Odcinek nr 86 usytuowany jest wzdłuż ul. Malinowej, częściowo w jezdni o nawierzchni asfaltowej,
chodnikach i terenach zielonych.
Tab. nr 96
Odcinek

Materiał

S1-S2

beton
beton

S2-S3
S3-S4
S4-S5
S5-S6
S6-S7
S7-S8
S8-S9
S9-S10
S10-S11
S11-S12
S12-S13

beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
Razem

300

Długość
przybliżona
[m]
22

300

23

300

17

300

18

300
300
300
300
300
300
300
300

28
20
13
20
10
18
17
6
154

Średnica
(mm)

Napełnienie
(%)
10
10
10
10

Uwagi

Nie podlega
renowacji
Nie podlega
renowacji
Nie podlega
renowacji

10
20
20
10
50
10
10
10

Kolektor posadowiony jest średnio na głębokości około 2,95 m. W zależności od okresu roku
występuje zjawisko eksfiltracji ścieków na zewnątrz w okresie suchym i bezdeszczowym lub
infiltracją wody gruntowej do kanału w okresie wiosennych roztopów lub wzmożonych opadów
deszczu. Znaczny napływ kolektorem wody gruntowej powoduje duże obciążenie oczyszczalni
ścieków, a tym samym wzrost jej kosztów eksploatacyjnych.
Uwaga. Kolektor sanitarny w ulicy Malinowej na odcinku od studni S2 do studni S3 oraz od
studni S3 do studni S4 i od studni S4 do studni S5 nie podlega renowacji.
Stan techniczny studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu dla odcinka nr 86 – opis na
podstawie przeglądu oraz dokumentacji archiwalnej.
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Tab. nr 97
Średnica
studni

Wysokość
studni

(mm)

(m)

-

-

-

beton

1200

3,1

7

S3

beton

1200

3,1

5

ul. Malinowa

S4

beton

1200

3,3

6

ul. Malinowa

S5

beton

1200

3,3

4

ul. Malinowa

S6

-

-

-

ul. Malinowa/
Sasankowa

S7

1200

3,5

4

ul. Malinowa

S8

beton

1200

3,5

3

ul. Malinowa

S9

beton

1200

3,4

5

ul. Malinowa

S10

beton

1200

3,5

4

ul. Malinowa

S11

beton

1200

3,2

3

ul. Malinowa

S12

beton

1200

2,4

3

ul. Malinowa/
Jeżynowa

S13

1200

2,4

3

Lokalizacja
studni

Nr
studni

ul. Malinowa/
Grodzka

S1

ul. Malinowa

S2

ul. Malinowa

Materiał
-

beton

beton

Liczba
wlotów

Uwagi
Nie podlega
renowacji

Nie podlega
renowacji

Szacunkowy zakres robót dla Odcinka nr 86
Tab. Nr 98
1

Długość kanału o średnicy DN 300

ok. 154 m

2

Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji:

11 szt.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla Odcinka nr 86
Tab. nr 99
Parametr lub cecha

Opis lub ilość

Jednostka
miary

Kształt przekroju kanału

Kołowy

-

Wymiar
kanału

300

mm

154

mb

2,95

m

wewnętrzny

Długość odcinka
Średnia
posadowienia

Metoda renowacji

głębokość

Przebieg trasy kanału

Kolektor biegnie
wzdłuż ulicy o
średnim
natężeniu
ruchu.

Stopień wypełnienia

20

Rękaw utwardzalny

%
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Ilość studni

2.

2.1.

OPIS WYMAGAŃ
ZAMÓWIENIA

11

- chemia budowlana,
- Istniejące wloty w studniach do
uszczelnienia,
- Istniejące stopnie złazowe do wymiany,
brakujące/ ubytki do uzupełnienia,
- Włazy do wypoziomowania

szt

ZAMAWIAJACEGO

W

STOSUNKU

DO

PRZEDMIOTU

Wymagania ogólne dot. projektowania

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej dla renowacji bezwykopowej, renowacji
włączeń przyłączy w kolektory oraz renowacji i wykonania studni kanalizacyjnych.
W ramach niniejszego zadania w przypadku przebudowy sieci kanalizacyjnej, zgodnie z artykułem 30
ust.1 pkt 2 i 2b ustawy Prawo budowlane, Wykonawca, opracuje dokumentację wymaganą do
zgłoszenia robót i/lub uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokumentację techniczną wykonawczą
niezbędną do wykonania i ukończenia robót na podstawie wytycznych niniejszego PFU i w oparciu o
przeprowadzoną przez Wykonawcę przedrealizacyjną inspekcję telewizyjną.
Wykonawca uzyska dla dokumentacji wymaganej do zgłoszenia robót oświadczenia właścicieli
działek i wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia, dokona zgłoszenia robót
budowlanych we właściwym organie i /lub uzyska pozwolenie na budowę.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i przekazania do użytkowania przedmiotu niniejszego zadania.
Wykonawca zatrudni do projektowania Robót doświadczonych projektantów posiadających
wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie wymaganej specjalności oraz kompetentny personel
pomocniczy. Projektanci powinni posiadać doświadczenie w zakresie projektowania instalacji
sanitarnych, w tym w szczególności sieci kanalizacyjnych. Szczegółowe wymagania dotyczące
uprawnień i doświadczenia zespołu projektantów zamieszczone zostały w IDW.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz jego projektanci będą do dyspozycji
Zamawiającego aż do daty odbioru ostatecznego.
W każdej fazie projektowania niezbędna jest ścisła współpraca z Zamawiającym dla pełnego
zrozumienia oczekiwań Zamawiającego.
Wykonawca przedłoży do wglądu Inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty związane z
projektowaniem.
Dobór materiałów oraz metody realizacji, przewidywane odbiory i płatności częściowe podlegają
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Niezależnie od danych zawartych w programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca sporządzi
odpowiednią dokumentację techniczną w taki sposób, że roboty według niej wykonane będą nadawały
się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem spełnienie przez Wykonawcę minimalnych
wymagań wyłożonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub
odpowiedzialności. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania
minimalne nie może być podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego
dotyczących wydłużenia czasu ukończenia prac lub zwiększenia ceny kontraktowej.
Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań.
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Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i
utrzymaniem wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona inspekcji telewizyjnej kanału, zweryfikuje materiały
wyjściowe do projektowania przekazane przez Zamawiającego i wykona na własny koszt wszystkie
badania, ekspertyzy techniczne i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania
zadania.
Wykonawca opracuje dokumentację techniczną na podstawie, której będą wykonywane roboty
budowlane w zakresie renowacji bezwykopowej kolektorów sanitarnych. Dokumentacja techniczna
będzie opracowana dla każdego odcinka i będzie zatwierdzona przez Nadzór Inwestorski i
Zamawiającego.
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 Inspektora nadzoru. Dokonanie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, który odmówi
zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokumentacja nie spełnia wymagań
kontraktu.
Wykonawca uzyska i zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania
kontraktu wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem map, certyfikatów, uzgodnień, opinii i
decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, i eksploatacji obiektów.
Tam gdzie będzie to wymagane Zamawiający na wniosek Wykonawcy, udzieli mu stosowanych
pełnomocnictw, do reprezentowania Zamawiającego przez urzędami i instytucjami.

2.1.1. Wymagania podstawowe dla dokumentacji projektowej
Wykonawca podczas wykonywania dokumentacji projektowej dokona potwierdzenia bądź weryfikacji
dotychczasowych założeń i w uzasadnionych wypadkach dostosuje założenia tak, aby zagwarantować
osiągniecie wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zweryfikuje
wszystkie przekazane przez Zamawiającego informacje dotyczące istniejących problemów. Wszystkie
przedstawione przez Zamawiającego dane należy traktować informacyjnie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ich interpretację oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do projektowania.
W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę całości lub części dokumentów Zamawiającego,
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie błędy, pominięcia, niejasności, niespójności,
niewystarczające informacje lub inne wady i jest obowiązany do poprawy ich, własny koszt, pod
nadzorem Inspektora nadzoru.
Obiekty budowlane należy zaprojektować i wybudować zgodnie z przepisami technicznobudowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający
spełnienie wymagań podstawowych w zakresie:
- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa użytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,
- ochrony środowiska,
- ochrony przed hałasem i drganiami,
- oszczędności energii,
Należy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym
aktualnym praktykom inżynieryjnym. Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i
wykonane w systemie metrycznym.
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Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy, braki dostrzeżone na
rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane przez Inspektora
Nadzoru czy nie.
Podczas wykonywania dokumentacji projektowej należy zapewnić spójność rozwiązań
technologicznych oraz ich przedstawienie graficzne dla poszczególnych Odcinków.

2.1.2. Założenia do projektowania
Dokumentacja projektowa musi rozwiązywać/ uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe
związane z wyborem metody renowacji i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót.
Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU.
W szczególności należy uwzględnić:
- szczegółową analizę aktualnego stanu poszczególnych odcinków (pomimo informacji zawartych w
niniejszym PFU) sporządzoną na podstawie wstępnej inspekcji TV obejmującą identyfikację
uszkodzeń:
• rurociągów/ kanałów - przeszkody (np. wrośnięte korzenie, pęknięcia, korozja, erozja,
ewentualne przesunięcie rur, rozsunięcia na złączach, wystające przyłącza, przecieki,
inkrustacja).
• studzienek kanalizacyjnych – dobór metody naprawy zależy w szczególności poprzeć stanem
powierzchni i materiału konstrukcyjnego, skali uszkodzeń, stopnia skorodowania zbrojenia.
- aspekty hydrauliczne:
• zastosowana metoda renowacji/przebudowy
hydraulicznych sieci kanalizacyjnej,

musi zapewnić poprawę parametrów

•

projekt powinien zawierać porównanie przepustowości odcinków kanałów objętych
niniejszym zadaniem przed i po modernizacji,.

•

przepustowość hydrauliczna odcinka po przeprowadzonej renowacji musi być co najmniej
równa przepustowości kanału przed remontem co musi zostać potwierdzone odpowiednimi
obliczeniami hydraulicznymi w projekcie renowacji. W związku z tym przepustowość
hydrauliczna określona dla każdego kanału (lub jego odcinka) po zakończeniu prac
renowacyjnych nie może być mniejsza niż wydajność hydrauliczna kanału przed jego
renowacją,

•

Zamawiający dopuszcza minimalną redukcję przekroju poprzecznego istniejących kanałów maksymalne zmniejszenie średnicy wewnętrznej przewodu kołowego po renowacji max. 5%.

- aspekty konstrukcyjne:
• renowacja powinna zapewnić samonośność konstrukcji zastosowanego materiału
renowacyjnego zgodnie z wymaganą wytrzymałością obwodową SN. W związku z tym
wytrzymałość obwodowa oraz grubość ścianki tego materiału powinna być przyjęta na
podstawie obliczeń przeprowadzonych w oparciu o dane rzeczywiste (głębokość
posadowienia, poziom wód gruntowych, obciążenia dynamiczne);
•

rękawy renowacyjne, powinny być elementami samonośnymi. Muszą posiadać zdolność do
przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych, obciążeń eksploatacyjnych, wód
gruntowych, ciśnienia wewnętrznego i obciążeń ruchu ulicznego. Zamawiający nie dopuszcza,
aby podstawowym elementem konstrukcyjnym systemu renowacji była masa iniekcyjna;

•

projekt powinien uwzględniać wszystkie rodzaje obciążeń oddziaływujących na kanał w
szczególności należy uwzględnić następujące rodzaje obciążeń – w przypadku kanałów, które
zachowały swoją nośność i mogą stanowić podparcie dla projektowanej powłoki żywicznej –
ciśnienia zewnętrznego wody; – w przypadku kanałów, które utraciły swoją nośność –
obciążenia od gruntu, taboru samochodowego oraz ciśnienia zewnętrznego wody.
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•

w obliczeniach konstrukcyjnych należy uwzględnić rozkład obciążeń przenoszonych na kanał,

•

krótkotrwała wytrzymałość na zginanie badana wg PN-EN ISO 178: ≥ 120 MPa,

•

krótkotrwała obwodowa wytrzymałość na rozciąganie badana wg PN-EN 1394: ≥ 40 MPa,

•

krótkotrwała wzdłużna wytrzymałość na rozciąganie badana wg PN-EN 1393: ≥ 12 MPa,

•

krótkotrwały moduł sprężystości przy zginaniu badany wg PN-EN ISO 178: ≥ 16500 MPa,

•

odporność chemiczna dla rękawa na bazie żywicy poliestrowej w zakresie pH 4-10
i temperatury do 60°C (punkt mięknięcia powyżej 60°C),

•

odporność na ścieranie udokumentowana przez Próbę Darmstadzką wykonaną zgodnie z
normą.

•

odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,

•

wymiary dobrane do kształtu kanału,

•

grubość rękawa musi być dobrana w zależności od głębokości posadowienia i warunków
gruntowych; przy zapewnieniu jego „samonośności”,

•

powierzchnie wewnętrzne muszą być gładkie, zewnętrzne - ze względów konstrukcyjnych chropowate aby zapewnić dobre połączenie z iniektem,

•

posiadać specjalnie wykonaną warstwę ochronną oraz warstwę zaporową zabezpieczającą
warstwę strukturalną. Powinno to zostać potwierdzone aprobatą techniczną,

•

minimalna grubość warstw powinna być zgodna co do grubości i składu surowcowego z
aktualnym dokumentem dopuszczającym do stosowania w budownictwie (Aprobata
Techniczna, Norma).

•

Tolerancja wymiarów powinny być zgodne z normą PN-EN 14364 +A: 2013-07

Obliczenia prowadzić zgodnie z wytycznymi ATV-M 127P cz. 2) lub Instrukcji WRC renowacji
kanałów ściekowych
- aspekty instalacyjne:
• należy brać pod uwagę ograniczenia wynikające z dostępności terenu budowy, technologii
wykonania, stosowalności materiałów oraz możliwości wstrzymania transportu ścieków;
• roboty należy wykonać tak, aby nie występowała konieczność prowadzenia robót ziemnych
tzn. materiały renowacyjne należy podawać do wnętrza kanałów wyłącznie poprzez istniejące
studzienki kanalizacyjne;
• należy brać pod uwagę konieczność stosowania tymczasowego przepompowywania ścieków,
bądź tymczasowych obejść (tzw. „by-passów”) na czas prowadzenia Robót na danym
odcinku. W przypadku zastosowania pomp spalinowych do przepompowywania ścieków,
urządzenia te należy wyposażyć w obudowy dźwiękochłonne;
• roboty muszą się odbywać z uwzględnieniem minimalizacji uciążliwości zapachowych
(emisja styrenu) oraz uciążliwości prowadzonych robót dla ruchu kołowego i pieszego, a
także dla środowiska sąsiadującego z Terenem Robót i osób trzecich. Celem minimalizacji
utrudnień komunikacyjnych należy przewidzieć realizację Robót budowlanych również w dni
wolne od pracy, a także w porze nocnej, kiedy ruch pojazdów jest ograniczony lub nie
występuje.

2.1.3. Zakres dokumentacji projektowej
Remont sieci kanalizacyjnej zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2a ustawy Prawo
budowlane nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani też zgłoszenia właściwemu organowi.
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Niemniej jednak w przypadku przebudowy sieci kanalizacyjnej, zgodnie z artykułem 30 ust.1 pkt 2 i
2b ustawy Prawo budowlane, Roboty podlegają zgłoszeniu właściwemu organowi. Stosownego
zgłoszenia dokona Wykonawca we własnym zakresie. Zamawiający przekaże Wykonawcy na tę
okoliczność stosowne upoważnienie.
Do ww. zgłoszenia należy dołączyć dokumenty przygotowane w zakresie i formie uzgodnionej z
Zamawiającym, jednakże konieczne będą co najmniej:
• „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”;
• Odpowiednie szkice lub rysunki;
• Pozwolenia, warunki techniczne, uzgodnienia i opinie uzyskane przez Wykonawcę oraz
posiadane przez Zamawiającego;
• Pełnomocnictwo udzielone przez Zamawiającego.
W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób realizacji robót budowlano-montażowych oraz
termin ich rozpoczęcia.
Projekt wykonawczy powinien zawierać:
- Opis techniczny proponowanych rozwiązań,
- Część obliczeniową,
- Część rysunkową zawierającą w szczególności: plany sytuacyjne, profile naprawianych kanałów.
Jednakże w przypadku nałożenia przez organy administracji obowiązku uzyskania decyzji pozwolenia
na budowę dla dowolnego Odcinka / części Odcinka, Wykonawca opracuje projekt budowlany
spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i uzyska
decyzję o pozwoleniu na budowę oraz wszelkie inne decyzje i uzgodnienia niezbędne do uzyskania
tego pozwolenia, w tym decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzgodnienia ZUDP itp.

2.1.4. Prace przedprojektowe
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), wykona na własny koszt wszystkie
badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, w tym w
szczególności:
a) Inspekcję TV kanałów oraz inwentaryzację stanu technicznego studni, o ile Wykonawca uzna, że
dane w tym zakresie załączone do PFU są niewystarczające.
b) Pozyska mapy, które będą niezbędne do przeprowadzenia analiz przedprojektowych oraz
wykonania projektów;
c) Pozyska inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania oraz uzgodnienia
niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym dokumentacji
projektowej) i późniejszej realizacji robót;
Ponadto w ramach prac przygotowawczych Wykonawca:
− sporządzi harmonogram prac obejmujących podział kolektorów na odcinki podlegające renowacji,
− przeprowadzi czyszczenie kolektora, przedrealizacyjną inspekcję telewizyjną i sporządzenie na jej
podstawie dokumentacji technicznej każdego odcinka kolektora podlegającej zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
Analiza materiałów z inspekcji jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu o stanie
technicznym kanału i na ich podstawie klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu
technicznego. W zależności od stanu technicznego kanału dobiera się technikę wykonania
renowacji/przebudowy.
Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych,
wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i
innych parametrów mających wpływ na dobór parametrów zastosowanej metody.
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Wymagany okres trwałości materiałów zastosowanych przy renowacji nie może być krótszy, niż dla
nowo budowanej sieci kanalizacyjnej.

2.1.5. Prace projektowe
Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2a ustawy Prawo budowlane, remont/ renowacja
sieci kanalizacyjnej nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani też zgłoszenia właściwemu
organowi.
Niemniej jednak w przypadku przebudowy sieci kanalizacyjnej, zgodnie z artykułem 30 ust.1 pkt 2 i
2b przytoczonej powyżej ustawy Prawo budowlane, Roboty podlegają zgłoszeniu w Wydziale
Architektury i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Włocławek. Stosownego zgłoszenia dokona
Wykonawca we własnym zakresie.
Wykonawca opracuje i uzyska akceptację Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz
uzgodnienie/zatwierdzenie odpowiednich organów dla dokumentów obejmujących, co najmniej:
a) Dokumentację projektową celem zgłoszenia właściwemu organowi, zgodnie z art. 30 ustawy Prawo
budowlane, obejmującą min:
- opis projektowanych robót wraz z odniesieniem się do uwarunkowań lokalnych
i formalnych;
- obliczenia wytrzymałości dla projektowanego rękawa;
- plan sytuacyjny z naniesionymi rzędnymi;
- profile sieci kanalizacyjnej opracowane na podstawie wyników inspekcji TV oraz pomiarów
geodezyjnych;
- rysunki studni kanalizacyjnych podlegających przebudowie, w zakresie uzgodnionym z Inspektorem;
W przypadku nałożenia przez organy administracji obowiązku uzyskania decyzji pozwolenia na
budowę dla dowolnego z Odcinków / części Odcinków, Wykonawca opracuje projekt budowlany
spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
W szczególności konieczność opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę
może dotyczyć obszarów leżących w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej. Dla tych
Odcinków / części Odcinków należy opracować również projekt wykonawczy, obejmujący w/w
zakres. Dopuszcza się zawarcie zakresu informacji odpowiadającego projektowi wykonawczemu w
projekcie budowlanym, tj. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w jednym
opracowaniu.
b) Opracuje i uzgodni projekty organizacji ruchu oraz uzyska od zarządców dróg decyzje zezwalające
na zajęcie pasa drogowego;
c) W przypadku wystąpienia takiej konieczności opracuje inwentaryzację zieleni.

2.1.6. Pozostałe Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca wykona i dokona niezbędnych uzgodnień następujące dokumenty związane z realizacją
robót:
Przed rozpoczęciem Robót:
a) Plan BIOZ;
b) Dokumentację fotograficzną terenu budowy przed rozpoczęciem robót wraz z zapisem stanu sprzed
rozpoczęciem robót budowlanych.
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Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację fotografowanego terenu
poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja ta powinna być
przekazana Inspektorowi oraz Zamawiającemu na płytach CD lub DVD, oddzielnie dla każdego
Odcinka w formie posegregowanej w katalogach i opisanej.
Po wykonaniu Robót:
a) Dokumentację fotograficzną terenu budowy po wykonaniu robót budowlanych – w formie
analogicznej jak przed rozpoczęciem robót budowlanych.
b) Dokumentację powykonawczą w zakresie określonym w pkt. 2.2.10 niniejszego PFU;
c)

2.2.

Inne niezbędne dokumenty i uzgodnienia do zaprojektowania i wykonania przedmiotu
Zamówienia.
Wymagania szczegółowe dot. projektowania

Wymaga się, aby dokumentacja techniczna była kompletna w zakresie wszelkich rozwiązań
podstawowych i branżowych, niezbędnych do przyszłego prawidłowego funkcjonowania kolektorów.
Dokumentacja techniczna na renowację/ przebudowę sieci kanalizacyjnej musi być wykonana w
zakresie i formie niezbędnej dla realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z warunkami
Zamawiającego. Dokumentacja powinna obejmować w szczególności następujące zagadnienia:
•

weryfikację technologii i rozwiązań konstrukcyjnych przygotowaną w uzgodnieniu z
Zamawiającym;

•

dokumentację niezbędną do zajęcia terenu, uzgodnioną z odpowiednimi gestorami terenu, na
którym mają być prowadzone roboty;

•

dokumentację po wykonaniu robót.

Przyjęte rozwiązania na wstępnym etapie projektowym Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić z
Zamawiającym.

2.2.1. Prace przygotowawcze i przedprojektowe
Na etapie przedwykonawczym Wykonawca zobowiązany jest do:
− przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji poszczególnych odcinków kolektorów, włączeń
przyłączy, studni kanalizacyjnych oraz wizji lokalną terenu dokonując weryfikacji informacji i
materiałów dostarczonych przez Zamawiającego ;
− przygotowania wymaganych materiałów, analiz, opracowań lub badań niezbędnych do
prawidłowego wykonania dokumentacji technicznej i późniejszej realizacji robót;
− ew. badań geotechnicznych i określenia poziomu wód gruntowych.

2.2.2. Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna opracowana dla każdego odcinka kolektora podlegającego renowacji winna
składać się z części opisowej, obliczeniowej i rysunkowej.
Część opisowa dokumentacji wykonawczej renowacji kolektorów winna zwierać w szczególności
następujące informacje:
− podstawa opracowania;
− zakres i cel opracowania;
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− granice opracowania;
− zakres rzeczowy opracowania;
− kryteria doboru technologii renowacji kanałów i studni;
− ogólne założenia do obliczeń hydraulicznych;
− ogólne założenia do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych;
− ogólne założenia do projektu tymczasowego pompowania ścieków;
− ogólne założenia do projektu tymczasowej organizacji ruchu;
− ochrona środowiska – ocena występujących zagrożeń;
− gospodarka osadami i odpadami;
Część obliczeniowa dokumentacji winna zawierać informacje dotyczące:
− doboru wykładziny dla poszczególnych odcinków kolektorów spełniającej wymogi niniejszego
PFU, na etapie wykonywania dokumentacji projektowej wykonawca na podstawie inspekcji
telewizyjnej przedrealizacyjnej dokona wyboru możliwej do zastosowania wykładziny –
utwardzanej na miejscu budowy lub ciasno pasowanej i przedstawi w dokumentacji argumentację
dokonanego wyboru;
1. obliczenia statyczno – wytrzymałościowe; zgodnie z wytycznymi ATV-M 127P, cz.2 – Obliczenia
statyczno-wytrzymałościowe dla rehabilitacji technicznej przewodów kanalizacyjnych przez
wprowadzanie linerów lub metodą montażową, z uwzględnieniem stanu technicznego odcinków
kolektorów na podstawie przedrealizacyjnej inspekcji telewizyjnej, z uwzględnieniem
konieczności wzmocnienia konstrukcji ścian kanału oraz jego uszczelnienia i sztywności
obwodowej nie niższej niż 4 kN/m2 dla rękawów utwardzalnych.
2. obliczenia hydrauliczne – na podstawie ATV-DVWK-A110P Wytyczne do hydraulicznego
wymiarowania i sprawdzania przepustowości kanałów i przewodów ściekowych oraz innych
norm;
Część rysunkowa winna zawierać min. plan ogólny, schematy technologiczne z podaniem dobranej
wykładziny, jej grubości, sztywności oraz podziałem na odcinki instalacyjne, profile, szczegóły
montażowe.

2.2.3. Zgłoszenie robót
Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2a ustawy Prawo budowlane, remont/ renowacja
sieci kanalizacyjnej nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani też zgłoszenia właściwemu
organowi.
Niemniej jednak w przypadku przebudowy sieci kanalizacyjnej, zgodnie z artykułem 30 ust.1 pkt 2 i
2b przytoczonej powyżej ustawy Prawo budowlane, Roboty podlegają zgłoszeniu w Wydziale
Architektury i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Włocławek. Stosownego zgłoszenia dokona
Wykonawca we własnym zakresie.

2.2.4. Projekt tymczasowego pompowania ścieków
Wykonawca opracuje projekt tymczasowego pompowania ścieków na czas realizacji robót.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia w tym zakresie. Projekt tymczasowego
pompowania ścieków ma być dostosowany do przyjętych przez Wykonawcę metod realizacyjnych.
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2.2.5. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas realizacji robót.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia w tym zakresie. Projekt organizacji ruchu ma
być dostosowany do przyjętych przez Wykonawcę metod realizacyjnych.
Wykonawca opracuje konieczne wnioski i/lub inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na
zajęcie pasa drogowego w okresie realizacji robót. Wszelkie koszty i opłaty z tym związane uważa się
za wliczone w ryczałtową cenę ofertową.

2.2.6. Przedrealizacyjna i powykonawcza inspekcja telewizyjna
Wykonawca wykona filmowanie istniejących kolektorów przed przystąpieniem do realizacji prac
renowacyjnych oraz filmowanie po renowacji/ przebudowie.
Przedrealizacyjna inspekcja telewizyjna winna być podstawą opracowania dokumentacji projektowych
i doboru technologii renowacji poszczególnych odcinków kolektorów oraz studni kanalizacyjnych.
Efektem wykonanej inspekcji winna być płyta DVD z materiałem filmowym i dokumentacją
fotograficzną oraz raportem z wykonanej inspekcji zawierającym opis danych technicznych kanału. Po
zakończeniu przedrealizacyjnej inspekcji telewizyjnej Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru i
Zamawiającemu 2 egzemplarze zapisu z inspekcji zawierające filmy, zdjęcia w formie cyfrowej oraz 2
egzemplarze raportu analizy stanu technicznego kolektorów w formie papierowej ze szczególnym
uwzględnieniem i wskazaniem:
− deformacji kanałów;
− niedopuszczalnych pęknięć;
− rozszczelnień, wadliwych przemieszczonych połączeń;
− obecności w kanałach kolektorów korzeni drzew, infiltracji, osadów, rumowisk;
− osiadania;
− załamania;
− uszkodzeń studni kanalizacyjnych (rewizyjnych);
− uszkodzeń pochodzenia chemicznego, fizycznego;
− połączeń kanałów ze studniami;
− włączenia przykanalików.
W tekście widocznym na materiale filmowym i zdjęciowym muszą się znaleźć następujące
informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału;
dystans bezpośredni od studni początkowej i/lub odległość pomiędzy studniami.

2.2.7. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla całego zadania zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.

2.2.8. Pozostałe opracowania
Jeśli z wykonanej inwentaryzacji, przyjętej technologii robót przez Wykonawcę okaże się konieczne:
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− wykonanie dokumentacji geotechnicznej (przez uprawnioną osobę) w zakresie niezbędnym dla
prawidłowego zaprojektowania renowacji. Dokumentację geotechniczną należy opracować
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. (Dz. U. poz. 2033);
− wykonanie projektów robót tymczasowych, przełożeń istniejącej infrastruktury wymaganych dla
zrealizowania robót zasadniczych;
− uzgodnienia warunków odtworzeń (po robotach związanych z renowacją kolektorów oraz
renowacją lub wymianą studni) nawierzchni drogowych z zarządcami dróg;
Wykonawca wykona ww. opracowania a wszelkie koszty z tym związane traktuje się jako ujęte w
cenie ofertowej Wykonawcy.

2.2.9. Badania i analizy uzupełniające
W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań, ekspertyz i analiz
niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia i sporządzenia Dokumentów
Wykonawcy, o ile uzna, że informacje zamieszczone w SIWZ są do tego celu niewystarczające.
Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod
wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów.

2.2.10. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu robót budowlano - montażowych, przed przystąpieniem do Odbioru częściowego (po
zrealizowaniu zdefiniowanych odcinków robót) oraz do Odbiorów końcowych oraz Odbioru
Ostatecznego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi
w sposób czytelny wszelkimi zmianami, wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
autora Projektu reprezentującego Wykonawcę. Po zakończonych próbach szczelności i inspekcjach
TV, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki.
Na potrzeby odbiorów częściowych robót w zakresie renowacji rękawem sieci kanalizacyjnych oraz
renowacji studni chemią, Zamawiający wymaga przedłożenia w szczególności następujących
dokumentów:
•

raporty z badań rękawa,

•

raport oraz płyta z inspekcji CCTV,

•

protokół z próby szczelności,

•

deklaracja zgodności na rękawy/ chemię do renowacji studzienek,

•

szkice geodezyjne.

Dokumentacja powykonawcza składać się będzie z:
•

aktualizacji dokumentacji projektowej po zakończonej realizacji części zadania (odcinków
zadania) i całości zadania, z naniesieniem wszelkich zmian, powstałych podczas realizacji;

•

opisu zastosowanych materiałów: kanałów, studzienek i komór kanalizacyjnych z
uzbrojeniem;

•

określenia spadków kanału;

•

określenia miejsc włączenia przykanalików w postaci trójników uszczelnionych;

•

części zawierającej wszystkie protokoły odbioru, prób i badań (dokumentacja odbiorowa);

•

części zawierającej lokalizację i wymiary kanałów, studzienek i komór oraz spadki i długości
kanałów;

„Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz..4”

Strona 73

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – tom III – Opis Przedmiotu Zamówienia
•

części zawierającej dokumentację zastosowanych materiałów;

•

części zawierającej włączenia przyłączy oraz odcinki łączące i kanały boczne,

•

wymagane raporty z procesu utwardzania rękawa;

•

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w postaci szkiców geodezyjnych, wykonaną przez
uprawnionego geodetę, z potwierdzeniem realizacji Robót zgodnie z dokumentacją
projektową.

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem
czynności odpowiednio: Odbiorów częściowych, Odbiorów końcowych oraz Odbioru Ostatecznego. .
Jeżeli w trakcie odbiorów wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót budowlano – montażowych,
Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i
treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in.:
•

Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy (Kierownika robót) lub
kopie rysunków Projektu Wykonawczego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem
czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych
obliczeń wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na
etapie projektowania / wykonawstwa robót budowlano - montażowych, które dotyczą
przyszłego użytkowania poddanego renowacji/ przebudowie systemu kanalizacyjnego;

•

Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w postaci szkiców geodezyjnych, wykonaną przez
uprawnionego geodetę, z potwierdzeniem realizacji Robót zgodnie z dokumentacją
projektową. Szkice geodezyjne powinny zawierać:
−

pomierzone wszystkie obiekty charakterystyczne na sieci w obszarze objętym
opracowaniem;

−

pomierzone wszystkie punkty załamania na odcinkach sieci;

−

długości pomierzonych przewodów oraz rzędne punktów załamań każdego odcinka
przewodu;

−

rzędne włazu i dna wszystkich pomierzonych studzienek;

−

średnice pomierzonych przewodów i studzienek;

−

rodzaj materiału, z którego zostały wykonane przewody i studzienki;

−

wyraźne oznaczenie elementów charakterystycznych pozwalających na orientację w
terenie (numery ewidencyjne wszystkich działek, nazwy ulic, itp.);

•

inwentaryzacja powykonawcza w formacie DXF zgodnie z Instrukcją Geodezyjną K1 oraz w
formacie DWG,

•

kopia mapy zasadniczej (o ile wymagana) powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz wersję cyfrową mapy zasadniczej w pliku dwg.

•

Oświadczenie Kierownika budowy (Kierownika robót) o zgodności wykonania z
dokumentacją projektową;

•

Protokoły Odbioru końcowego;

•

Protokoły Odbiorów częściowych;

•

Protokół z próby szczelności sieci kanalizacyjnej;

•

Protokół z pozytywnymi wynikami monitoringu TV wraz z filmem z inspekcji na nośniku
elektronicznym;
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•

Raporty z procesu utwardzania rękawa i protokoły z badań próbek zgodnie z PN-EN 11296-4;

•

Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki) – jeśli zaistnieją okoliczności
wykonawcze do tego zobowiązujące;

•

Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych;

•

Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej w postaci zdjęć studni i komór
kanalizacyjnych przed renowacją i po renowacji;

•

Deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty itp.;

•

Kopie „Kart przekazania odpadu”.

Ponadto Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą dla tych instytucji, które stawiają
taki wymóg w swoich uzgodnieniach. Dokumentacja powykonawcza zostanie opracowana
zgodnie z wytycznymi zawartymi w tych uzgodnieniach.

2.2.11. Format i ilość opracowań
2.2.11.1. Liczba egzemplarzy
Wykonawca wykona z wymaganymi załącznikami:
1. Dokumenty w wersji roboczej – 2 egz. materiałów.;
2. Dokumentacja budowlana – 1 egz. z oryginalnymi pieczęciami instytucji uzgadniających + 2
kolorowe kopie + liczba egzemplarzy niezbędna Wykonawcy do realizacji robót.
3. Dokumentacja techniczna wykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 3
egzemplarze w wersji elektronicznej + liczba egzemplarzy niezbędna Wykonawcy do
realizacji robót;
4. Dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej +
wersja elektroniczna w 3 egz. na nośniku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogólnie
dostępnym);
5. Pozostałe Dokumenty Wykonawcy – 2 egz. + liczba egzemplarzy niezbędna Wykonawcy do
realizacji robót;
6. Dokumenty w wersji elektronicznej na nośniku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogólnie
dostępnym)– 2 szt.
Wykonawca przedłoży również oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową,
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z
punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa
określonymi w SIWZ.
Dokumentacja, którą wykona Wykonawca winna być opracowana w języku polskim.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach
złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.
Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone
oryginalnym podpisem Projektanta „za zgodność z oryginałem”, a w dokumentacji powykonawczej –
podpisem Kierownika Budowy (Kierownika robót).

„Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz..4”

Strona 75

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – tom III – Opis Przedmiotu Zamówienia

2.2.11.2. Forma drukowana
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej
w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i/lub jego wielokrotności). Dopuszczalne są następujące
rozmiary:
- A0 (841 mm x 1189 mm)
- A1 (594 mm x 841 mm)
- A2 (420 mm x 594 mm)
- A3 (297 mm x 420 mm)
- A4 (210 mm x 297 mm)
- A4 – profil (wielokrotność A4, wysokość 297mm)
Nie dopuszcza się rysunków większych niż o formacie A0 chyba, że zostało to uzgodnione z
Inspektorem nadzoru. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze A4.
2.2.11.3. Forma elektroniczna
Wersje elektroniczne opracowań powinny zostać wykonane z zastosowaniem następujących formatów
elektronicznych:


Rysunki, schematy, diagramy – format *.dwg lub *.dxf oraz *.pdf lub *.tiff , w tym
inwentaryzacja powykonawcza w formacie DXF.



Opisy techniczne, pliki tekstowe, zestawienia, specyfikacje, arkusze kalkulacyjne – w formacie
*.pdf oraz w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie
zgodnie z zapisami Umowy, w tym format plików tekstowych *.doc lub format plików arkusza
kalkulacyjnego *.xls,



Harmonogramy – format plików arkusza kalkulacyjnego *.xls lub *.mpp. oraz *.pdf.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD i/lub
DVD i/lub innym ogólnie dostępnym).

2.2.12. Zatwierdzanie Dokumentów Wykonawcy
2.2.12.1. Zatwierdzanie dokumentacji w wersji roboczej
Wykonawca, przed złożeniem dokumentacji projektowej do właściwych organów, przekaże
Zamawiającemu dwa komplety dokumentów w wersji roboczej do zatwierdzenia. Dotyczy to:
- Dokumentacji projektowej budowlanej celem zgłoszenia właściwemu organowi, zgodnie z art. 30
ustawy Prawo budowlane;
- Projektu budowlanego – w przypadku konieczności jego opracowania.
Dokumenty opracowane w wersji roboczej powinny być kompletne i obejmować cały zakres
wymaganych informacji. Przed złożeniem dokumentacji projektowej do właściwych organów należy
uzyskać zatwierdzenie Inspektora i akceptację Zamawiającego.
Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o
akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami,
gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja
Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność
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przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji poprawność wykonania robót budowlano –
montażowych.
Przy uzasadnieniu wybranego rozwiązania projektowego Wykonawca będzie się kierował kryteriami
według pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania:
1. zapewnienia w jak największym stopniu bezpiecznej, możliwie najszybszej i sprawnej realizacji
robót budowlano – montażowych;
2. zastosowania wybranego rozwiązania, jako najlepszego pod względem technicznym lub
technologicznym spośród dostępnych na rynku.
W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania,
Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Zamawiającego.
2.2.12.2. Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy
Dokumenty Wykonawcy uwzględniające uzgodnione uprzednio w wersji roboczej oraz zawierające
wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną przekazane
Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Brak uwag
Zamawiającego i Inspektora oznacza akceptację opracowania. Jeżeli jednak wykryte zostaną wady
przekazanej dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt w terminie
do 10 dni od daty przekazania uwag przez Zamawiającego. Podpisanie Protokołu odbioru
dokumentacji nastąpi po uwzględnieniu w dokumentacji uwag do dokumentacji. Przy czym w
przypadku konieczności zgłoszenia robót do właściwego organu lub uzyskania pozwolenia na
budowę, podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru dokumentacji nastąpi po przedłożeniu
dokumentów potwierdzających akceptację organu przyjmującego zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia
robót, i/lub po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi.
Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru nie będzie
zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania Robót zgodnie z umową. Za błędy w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie
możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentów Wykonawcy lub ich części przez Inspektora, a
także uprawomocnieniu się niezbędnych decyzji.

2.2.13. Prawa autorskie
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z wyłącznym prawem do
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji projektowej i opracowań, które
powstaną w ramach niniejszego zamówienia na następujących polach eksploatacji:
1. wykorzystania dokumentacji będącej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji w całości lub
części,
2.

utrwalania i zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

3. dokonywanie w sporządzonej dokumentacji zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb
Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
Przeniesienie praw, o których mowa wyżej nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, a prawa
te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.

2.2.14. Nadzór autorski
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy
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będzie sprawowany do momentu dokonania Odbioru końcowego zadania. Czynności nadzoru
autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w
odpowiednich branżach.
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:
1. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z Ustawą
Prawo budowlane), stwierdzania w toku wykonywania robót budowlano –montażowych
zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika
budowy (Kierownika robót) lub Inspektora nadzoru inwestorskiego;
2. obowiązek pełniącego nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano – montażowych
pobytu na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego;
3. dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań
zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy
powstaną trudności w realizowaniu budowy, to Wykonawca będzie zobowiązany do
dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej,
aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.
Koszty sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej.
2.3.

Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-montażowych

2.3.1. Wymagania ogólne
Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej i technicznej oraz wizji lokalnych i badań
istniejących kanałów na wyznaczonych odcinkach, należy wykonać roboty związane z renowacją
określonych odcinków.
Wymaga się, aby technologia prowadzenia robót była zgodna z:
− wymaganiami Zamawiającego,
− obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
− opracowanymi przez Wykonawcę projektami wykonawczymi i zgłoszeniem robót;
− planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Wykonawcę zgodnie z Prawem
Budowlanym,
− Instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez ich producentów.
Renowacja kanalizacji ma być wykonywana przy pomocy dostępnych bezwykopowych technologii
renowacji i rekonstrukcji spełniającymi wymogi niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Renowacja kanałów kanalizacyjnych odbywać się ma z istniejących studni kanalizacyjnych wraz z
jednoczesnym uszczelnieniem połączenia kanał–studnia, kanał-przyłącze.
Zastosowana metoda bezwykopowej renowacji kanałów głównych musi umożliwiać po wykonanych
robotach otwarcie przyłączy w taki sposób, aby przywrócić przepływ z przyłączy bez
nieprawidłowości, progów lub wypływek, które mogą zatrzymywać części stałe, powodując
blokowanie przepływu w rurze głównej lub przyłączu, bez konieczności wykonywania robót
ziemnych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu instrukcję włączania nowych przyłączy do
kanałów po wykonanej renowacji w zakresie zastosowanej technologii.
Preferowaną przez Zamawiającego metodą renowacji jest metoda bezwykopowa nie powodująca
zniszczenia istniejących kolektorów. Wykonawca winien zapewnić następujące parametry kanałów
poddanych renowacji:
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− przepustowość hydrauliczna – określona dla każdego kanału (lub jego odcinka) po zakończeniu
prac renowacyjnych nie może być mniejsza niż wydajność hydrauliczna kanału przed jego
renowacją. Porównanie przepustowości hydraulicznej przed i po renowacji musi być
udokumentowane przez Wykonawcę obliczeniami zawartymi w dokumentacji projektowej;
− nośność – musi gwarantować zdolność do przenoszenia wszystkich rzeczywistych obciążeń w tym
obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu
całkowitego zniszczenia naprawianego przewodu – potwierdzona przez Wykonawcę
obliczeniami;
− trwałość technologii – wymagany okres trwałości zastosowanej technologii min. 50 lat.
Szczelność kanału na infiltrację i eksfiltrację po wykonaniu renowacji potwierdzona inspekcją
telewizyjną lub badaniem szczelności kanałów głównych zgodnie z PN-EN 1610 dostosowanej do
warunków renowacji bezwykopowej, wykonywanej niezależnie bądź jako część procesu
renowacyjnego;
− zastosowana metoda bezwykopowej renowacji kanalizacji musi umożliwiać po wykonanej
renowacji kanału głównego otwarcie włączenia przyłącza do pełnej średnicy bez konieczności
wykonywania dodatkowych robót ziemnych.
W trakcie realizacji do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
•

Zapewnienie i utrzymanie w czasie realizacji zaplecza budowy wraz z dostawą niezbędnych
mediów, składowaniem materiałów i wszelkiego urobku;

•

Uzyskanie zgody właściciela na zajęcie terenu pod realizację i dojazd do budowy, w tym
między innymi zgody na zajęcie pasa drogowego;

•

Zapewnienie odpowiedniej, zgodnej z przepisami, gospodarki odpadami;

•

Zapewnienie ciągłości przepływu ścieków poprzez zapewnienie przepompowywania ścieków
lub wykonanie by-passów;

•

Niezbędne oznakowanie terenu robót zgodne z przygotowaną dokumentacją dot. organizacji
ruchu w zakresie samej realizacji, jak i oznakowania dotyczącego niezbędnych objazdów;

•

Niezbędne czynności związane z przygotowaniem kanału do renowacji, między innymi:
czyszczenie kanału, jego przegląd oraz wstępna ocena przed rozpoczęciem prac;

•

Wykonanie określonych technologicznie robót renowacyjnych odcinków kanałów w
odpowiedniej ustalonej kolejności i z odpowiednią jakością,

•

Przywrócenie stanu pierwotnego całego otoczenia po wykonaniu robót;

•

Pobór próbek materiału do badania zgodnie z obowiązującymi normami w celu określenia:
grubości ścianki całkowitej; przesiąkliwości oraz wytrzymałości obwodowej SN;

•

Kontrola inspekcyjna TV po wykonaniu renowacji;

•

Próby szczelności, próby końcowe i odbiory końcowe wykonanych robót;

•

Zapewnienie przestrzegania przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej, niezbędnych przy
realizacji zadania – szczególną uwagę należy zwrócić na skuteczne wentylowanie odcinków
kanałów przed wejściem do studzienek kanalizacyjnych i przęseł kanałów przełazowych;

•

Ponoszenie skutków ewentualnych uchybień w zakresie BHP i p.poż.;

•

Prowadzenie prac renowacyjnych przy zachowaniu wymogów BHP wynikających z
obowiązujących przepisów prawa oraz utrzymywanie w należytym stanie technicznym i
zabezpieczenie stosowanych urządzeń zgodnie z przepisami BHP;

•

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i następstw nieszczęśliwych
wypadków za pracowników i osoby trzecie spoczywa na Wykonawcy.
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2.3.2. Przebudowa kanału metodą bezwykopową
Zamawiający przewiduje wykonanie renowacji kanałów, wymagających naprawy konstrukcji,
metodami bezwykopowymi - sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem technologii CIPP (cured-in-place
pipe), adresowanej do napraw przewodów kanalizacyjnych, z użyciem rękawa z włókna szklanego
nasączonego żywicą poliestrową utwardzanego lampami UV lub parą wodną.
Przedmiotem wykonania są roboty renowacyjne kanalizacji sanitarnej przy:
─ Bezwykopowej renowacji zlokalizowanych we Włocławku kolektorów kanalizacji sanitarnej przy
pomocy technologii rękawa utwardzanego termicznie;
─ Remontu studzienek kanalizacyjnych;
Przyjęto renowację kanałów metodą rękawa termoutwardzalnego w technologii CIPP.
Podaną metodę renowacji kanalizacji należy traktować jako przykładową, wybraną na potrzeby
niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Zamawiający dopuszcza inne równorzędne
metody naprawy kanałów, jeżeli spełniają warunki wytrzymałościowe („samonośności” nowej
wykładziny wewnątrz istniejącego kanału) oraz podstawowe kryteria, równoważności, w tym m.in.:
─ instalacja rękawa lub rury odbywać się będzie przez istniejące studnie rewizyjne;
─ instalowanie i utwardzanie wykładziny wewnątrz istniejącego kanału nie spowoduje uszkodzenia
istniejących rur;
─ renowacja kanału odbywać się będzie na całych odcinkach między studniami rewizyjnymi lub
komorami roboczymi przygotowanymi przez Wykonawcę. Z uwagi na usytuowanie kanałów, w
większości przypadków w ulicach o dużym natężeniu ruchu, ilość tych odcinków należy ograniczyć
do niezbędnego minimum;
─ grubość rękawa lub rury „wewnętrznej” musi być dobrana w zależności od głębokości
posadowienia i warunków gruntowych; przy zapewnieniu jego „samonośności” oraz parametrów
wytrzymałościowych określonych w niniejszym PFU;
−

Zamawiający dopuszcza minimalną redukcję przekroju poprzecznego istniejących kanałów maksymalne zmniejszenie średnicy wewnętrznej przewodu kołowego po renowacji max. 5%.

─ uzyskanie 100% szczelności kanału i studni rewizyjnych;
─ jednorodną i jednakową powierzchnie wewnętrzną rury kanału pod względem strukturalnym o stałej
wielkości współczynnika szorstkości (współczynnik k);
─ wytrzymałość i szczelność przy ciśnieniu wewnętrznym 0,2 MPa oraz przy maksymalnej
temperaturze medium (ścieków) w kanale do 600C;
─ Współczynnik redukcyjny A po 10 000h nie większy niż 1,3 ;
─ odporność na ścieranie po 100 000h nie więcej niż 0,15 ;
─ odporność na agresywne działanie medium w zakresie pH od 4 do 10, przy występowaniu takich
gazów jak siarkowodór, amoniak, metan;
─ nośność rękawa bez współpracy z istniejącym rurociągiem gwarantująca przeniesienie
rzeczywistych obciążeń i niewywołująca deformacji przewodu, potwierdzona będzie przez
wykonawcę obliczeniami;
─ zgodność z normami PN-EN ISO 11296-1:2013, PN-EN ISO 11296-4:2011, PN-EN ISO 112951:2010.
Rękaw powinien być przygotowywany w fabryce dla konkretnego odcinka kanału. Rękaw należy
uszyć z włókniny na odpowiednią średnicę i grubość oraz odpowiednią długość, następnie nasączyć
żywicą poliestrową.
Zamawiający nie dopuszcza rękawów produkowanych metodą nawojową.
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Instalację właściwego rękawa poprzedzić wprowadzeniem do oczyszczonego kanału cienkiej folii PE,
nylonu lub włókna poliestrowego dostosowanego do kształtu kanału przy pomocy sprężonego
powietrza lub wody w celu uniemożliwienia napływu wód gruntowych
Właściwe roboty muszą być poprzedzone Inspekcją kanału, która pozwala na dokonanie oceny jego
stanu – stopnia oczyszczenia powierzchni kanału, wielkości ubytków i pęknięć.
Inspekcję kanałów przeprowadzić przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczanego kanału.
Kamera TV powinna być kolorowa, samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania
inspekcji kanałów o średnicy 600 mm i więcej głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie
w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału,
jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. W tekście widocznym na ekranie
muszą się znaleźć następujące informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki początkowej i
końcowej; średnica kanału; dystans bezpośredni do studni początkowej, spadek dna kanału;
Zamawiający dopuszcza dwie metody instalowania i utwardzania rękawa:
a) metodę polegającą na utwardzaniu rękawów za pośrednicy promieni UV zapewniające wygrzanie i
utwardzenie rękawa.
b) metodę polegającą na wprowadzaniu pary wodnej o odpowiedniej temperaturze, zapewniającej
wygrzanie i utwardzenie żywic.
Efektem wykonanej renowacji powinno być uzyskanie wytrzymałej, ściśle przylegającej do
naprawianego kanału powłoki. Otwarcie przykanalików włączonych na trójnik należy wykonać
bezwykopowo przy pomocy specjalnego robota i pod kontrolą kamery TV, w sposób przywracający
przepływ ścieków z przyłączy, czyli do pełnej średnicy.
Po wykonaniu robót, w celu oceny stanu powierzchni wewnętrznej przewodu i jego spadku należy
wykonać inspekcje telewizyjna powykonawczą.
Efektem wykonanej inspekcji powinna być płyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji
zawierającym opis danych technicznych kanału, wykres spadku na odcinkach pomiędzy studniami.
We wszystkich miejscach, gdzie stan techniczny kanałów lub studzienek wymaga ingerencji
wykopowej oraz gdzie występują kolizje z obcymi przewodami, należy wykonać roboty wykopowo.
Przebudowę przewodów kolidujących należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami/użytkownikami
kolidujących przewodów.
Uszkodzenia, które wymagać będą wykonania odkrywki i naprawy odcinka kanału w wykopie
otwartym to miejsca, gdzie niemożliwe jest zapewnienie poprawnej instalacji i uzyskanie zakładanej
wytrzymałości rękawa. Dotyczy to miejsc gdzie:
- występuje zjawisko zapadliska kanału (syfonu) w takim stopniu, że na odcinku równym 5 średnicom
przewodu zaniżenie przekracza 0,5 średnicy,
- przewężenie przekroju kanału przekracza 20%,
- stopień deformacji przekroju przekracza 20%
Wystające części przykanalików w kanale, narosty, nacieki, wlewki betonu i asfaltu, a także wystające
w świetle kanału pręty stalowe należy wyfrezować, czyli usunąć w sposób bezwykopowy. Jeżeli
urządzenia, którymi dysponuje Wykonawca nie zagwarantują prawidłowego wykonania tych
czynności, Wykonawca może zamiennie wykonać usunięcie tych przeszkód metodą wykopową.
Każdorazowo, gdy zdaniem Wykonawcy zaistnieje konieczność wykonania wykopów należy
powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, aby uzgodnić zakres niezbędnych prac w celu
wykonania naprawy w wykopie.
Prace napraw wykopowych należy wykonać w taki sposób, aby umożliwić wprowadzenie rękawa i
prawidłową eksploatację całego odcinka remontowanego kanału po wykonaniu prac renowacyjnych w okresie eksploatacji kanalizacji.
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Prace powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy posiadające doświadczenie w renowacji
bezwykopowej technologii rękawa. Całość prac renowacyjnych musi być wykonana przy pomocy
jednej technologii. Przy renowacji przewodu niedopuszczalna jest zamiana ułożenia jego trasy.
Jeżeli w trakcie realizacji robót powstaną uszkodzenia na kanałach lub przyłączach włączonych do
modernizowanego kanału, należy uszkodzenia te naprawić.

2.3.3.

Montaż studzienek

Montaż studzienek powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta, wymaganiami norm PNEN 1610:2015-10, PN-B-10729 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.
Studzienki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej grubości 15 cm i 10 cm warstwie betonu B 7,5 (zgodnie z PN-EN
206:2014-04).
Przy przejściach przewodów grawitacyjnych przez ściany studzienek należy stosować króćce
dostudzienne wbetonowane w trakcie prefabrykacji elementów. Przejścia przewodów tłocznych przez
ściany należy wykonywać jako szczelne.
Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchniach utwardzonych powinien być równy z tą
nawierzchnią, natomiast w terenach nieutwardzonych powinien być wyniesiony nad powierzchnię
terenu i obrukowany. Regulacji wysokości osadzenia włazu kanałowego należy dokonać przy użyciu
prefabrykowanych, betonowych pierścieni dystansowych. Pierścienie dystansowe należy łączyć ze
sobą za pomocą zaprawy cementowej o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm.
Dno studzienek z kinetami do przepływu ścieków i łączenia kanałów.

2.3.4. Charakterystyka metod bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej
2.3.4.1. Technologia CIPP (cured-in-place-pipe) szkło UV – rękaw z włókna szklanego
utwardzany parą wodną lub promieniami UV
Technologia ta polega na wprowadzeniu wciągarką do wcześniej wyczyszczonego przewodu
kanalizacyjnego specjalnego rękawa z włókna szklanego, który nasączony jest renowacyjną żywicą
poliestrową. Tak przygotowany fabrycznie rękaw zostaje rozprężony za pomocą powietrza pod dużym
ciśnieniem. W ten sposób rękaw uzyskuje kształt rury poddawanej renowacji. Następnym etapem
procesu jest wprowadzenie lamp UV lub pary wodnej, które inicjują reakcję żywicy.
W pełni kontrolowane postępowanie utwardzania żywicy i naprawy kanalizacji kończy
się na wyfrezowaniu zaślepionych przyłączy kanalizacyjnych specjalistycznym robotem.
Każda z zastosowanych technologii wykonania renowacji sieci kanalizacyjnej musi zapewnić
zachowanie wszystkich określonych w niniejszym PFU wymaganych parametrów funkcjonalno –
użytkowych ww. sieci kanalizacyjnej, a w szczególności takich, jak:
• trwałość;
• brak negatywnego wpływu na parametry pracy sieci kanalizacyjnej, w szczególności na
parametry hydrauliczne;
• zapewnienie szczelności sieci kanalizacyjnej;
• zapewnienie wymaganych parametrów wytrzymałościowych sieci kanalizacyjnej.
Sposób realizacji inwestycji powinien zapewnić minimalizację uciążliwości zapachowych (emisja
styrenu) oraz minimalizację uciążliwości budowy dla ruchu drogowego i pieszego, a także dla
środowiska sąsiadującego z terenem budowy i osób trzecich. Celem minimalizacji wszelkich
utrudnień należy przewidzieć realizację Robót budowlanych również w dni wolne od pracy, a także w
porze nocnej, kiedy ruch pojazdów jest ograniczony lub nie występuje.
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Szczegółowe wymagania dotyczące Robót zawierają opracowania zamieszczone w PFU - Warunki
wykonania odbioru robót budowlanych.

2.3.5. Etapy i zakres realizacji renowacji kanałów
Podczas wykonywania robót należy ściśle przestrzegać wytycznych i wymagań podanych w instrukcji
producenta danej technologii i w stosownej aprobacie technicznej.
Etapy realizacji bezwykopowej renowacji przewodów kanalizacyjnych:
− Prace pomiarowe i pomocnicze, rozpoznanie przebiegu tras istniejących kolektorów, lokalizacji
studni;
− Czyszczenie kolektorów z osadów i wycinanie wrostów korzeni;
− Wykonanie przedrealizacyjnej inspekcji telewizyjnej;
− Dokumentacja techniczna, dobór technologii, dobór materiału gwarantującego uszczelnienie
kanalizacji oraz przeniesienie wszelkich obciążeń, poparte wykonanymi obliczeniami dla
przyjętej technologii;
− Przygotowanie studzienek do renowacji zgodnie z wymaganiami przyjętej do renowacji
technologii;
− Osuszenie kanałów przed wykonaniem renowacji;
− Wykonanie bezwykopowej renowacji kanałów przy pomocy przyjętego rodzaju materiału
spełniającego wymogi niniejszych wytycznych i zgodnej z doborem technologii zawartej w
dokumentacji technicznej z zapewnieniem ciągłości eksploatacji kanalizacji, zabezpieczeniem i
oznakowaniem robót, organizacją ruchu na czas realizacji renowacji, zabezpieczeniem innych
obiektów przez ew. zniszczeniem – drzew, oznakowania itp.;
− Otwarcie przyłączy włączonych bezpośrednio w kanał lub w studnie po wykonanej renowacji;
otwarcia przykanalików należy dokonać od strony kanału przy pomocy specjalistycznego
urządzenia pod kontrolą kamery znajdującej się w przewodzie bez konieczności wykonywania
wykopów;
− Wykonanie renowacji z wymianą elementów studni kanalizacyjnych;
− Wykonanie niezbędnych badań do odbioru końcowego zgodnie z obowiązującymi normami i
niniejszym opracowaniem;
− Przeprowadzenie powykonawczej inspekcji telewizyjnej;
− Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z naniesieniem średnic kanałów i studzien,
materiałów kanałów i studzien, spadków i długości kanałów oraz miejsc włączenia
przykanalików, obliczeniami przepustowości hydraulicznej;
− Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu, na którym odbywały się roboty i dokonanie odbioru
terenu przez właściciela po robotach.
2.3.5.1. Czyszczenie i udrożnienie kanałów głównych i bocznych
Przed wejściem do studni, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kanału należy zbadać stan
atmosfery w studni w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku
tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał musi być wentylowany, należy stosować
nadmuch świeżego powietrza.
Czyszczenie należy prowadzić przy wykorzystaniu
niepowodujący pogorszenia stanu technicznego kanału.
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Woda przeznaczona dla potrzeb czyszczenia i płukania kolektorów, winna być pobierana poprzez
opomiarowany hydrant z miejsca uzgodnionego z Zamawiającym. Wszelkie koszty związane z
zapewnieniem wody i energii dla realizacji robót ponosi Wykonawca.
Czyszczenie i udrożnienie kanałów obejmuje w szczególności:
− Usunięcie korzeni wrastających do wnętrza kanału;
− Oczyszczenie kanału z zanieczyszczeń, osadów, złogów i luźnych elementów;
− Wyfrezowanie wystających części przykanalików w kanale, narostów i nacieków.
Przewody z inkrustacjami, przerostami korzeni, twardymi osadami dennymi powinny być najpierw
oczyszczone mechanicznie lub hydrodynamicznie, a następnie oczyszczone z pozostałych w kanałach
odpadów.
Podczas używania głowic czyszczących należy zachować szczególną ostrożność, gdyż stosowanie w
zniszczonych kanałach zbyt wysokich ciśnień może doprowadzić do zwiększenia uszkodzeń.
Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię i odwiezione na odpowiednie miejsce
składowania. Koszty wywozu i składowania zanieczyszczeń z kanałów ponosi Wykonawca.
2.3.5.2. Przedrealizacyjna i powykonawcza inspekcja telewizyjna
Inspekcję przeprowadzić przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanału.
Zamawiający oczekuje zastosowania kamery telewizyjnej kolorowej, samobieżnej z głowicą
obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w
osi kanału głównego. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju
kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej odcinka kolektora
poddanego renowacji i dokonania inwentaryzacji stanu technicznego, w zakresie i stopniu dokładności
wymaganym do prawidłowego wykonania robót oraz zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU w
zakresie zawartości i treści raportu z inspekcji telewizyjnej wyszczególnionymi w dalszej części
programu funkcjonalno-użytkowego.
2.3.5.3. Dokumentacja projektowa
Na podstawie inspekcji telewizyjnej, wizji lokalnej oraz wymagań niniejszego PFU Wykonawca
opracuje dokumentację techniczną renowacji, zaproponuje dobór materiału i technologii i uzyska
akceptację Inspektora nadzoru i Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań technologicznych i
materiałowych.
2.3.5.4. Naprawa uszkodzonych kanałów
Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o bezwykopowe metody
renowacji:
− renowacja kanałów utwardzanych na miejscu budowy (w kolektorach).
W przypadku stwierdzenia (po wyczyszczeniu kanału i przeprowadzeniu przedrealizacyjnej inspekcji
telewizyjnej) uszkodzenia lub nieprawidłowości uniemożliwiającej wykonanie renowacji w przy
zastosowaniu technologii dopuszczonych przez Zamawiającego, należy o tym powiadomić Inspektora
nadzoru i Zamawiającego, z podaniem propozycji rozwiązania zamiennego.
2.3.5.5. Zapewnienie ciągłości przepływu ścieków
Odcinek/odcinki kolektora przeznaczone do renowacji należy tymczasowo wyłączyć z eksploatacji.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obejść i tymczasowego przepompowywania ścieków
celem zapewnienia ciągłości przepływu ścieków na poddawanym renowacji odcinku kolektora. Na
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Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pomp i ich zasilania, realizacji rurociągów i
tymczasowych zamknięć kanałów odpowiednich dla przepływu ścieków na przedmiotowym odcinku.
Jeżeli pojemność rurociągów dopływowych do kolektorów oraz przykanalików jest niewystarczająca
do zretencjonowania ścieków podczas wykonywania renowacji, Wykonawca zagwarantuje
odprowadzenie ścieków z dopływów oraz przyłączy.
Pompowanie ścieków za pomocą tymczasowych układów tłoczących – pompami oraz szczelnymi
rurociągami o średnicy dostosowanej do ilości przetłaczanych ścieków, zgodnie z dokumentacją
projektową. Należy zrealizować tymczasowy niezależny system zasilania pomp w energię elektryczną
i uwzględnić zminimalizowanie utrudnień ruchu pojazdów i pieszych. W przypadku stosowania pomp
spalinowych w rejonach istniejącej zabudowy muszą one posiadać obudowę dźwiękochłonną.
Wszelkie koszty związane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania) i demontażem
ponosi Wykonawca.
2.3.5.6. Kontrola wykonanych robót renowacyjnych
Po wykonaniu renowacji przeprowadzić ocenę stanu wykładziny kolektorów. Sprawdzenia dokonać
wizualnie przy pomocy kamery TV. Z wykonanych renowacji rurociągami utwardzanymi na miejscu
budowy (co najmniej jedna próbka dla każdego odcinka robót) należy pobrać próbkę, a następnie
wykonać badanie parametrów geometrycznych, oraz badanie krótkoterminowej sztywności
obwodowej rękawa wg. PN EN 1228 lub badanie krótkoterminowego modułu sprężystości rękawa wg
PN-EN ISO 178. Próbka powinna zostać pobrana z rękawa wycinanego w studzienkach
kanalizacyjnych.
Parametry geometryczne i wytrzymałościowe rękawa określone na podstawie badań powinny spełniać
wymogi Zamawiającego w tym zakresie. W przypadku renowacji włączenia przyłączy, gdy nie będzie
możliwe pobranie próbki rękawa z rzeczywistej instalacji, dopuszczalne jest badanie próbki rękawa
modelowej o parametrach zgodnych z rękawem zastosowanym do renowacji przyłączy.
Badanie szczelności kolektorów należy wykonać przed wycięciem przyłączy wg. procedury zgodnej z
normą PN EN 1610 wykonywanej niezależnie bądź jako część procesu renowacyjnego.
Próbki do badań należy pobierać losowo na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Badania oraz obliczenia
należy wykonać w renomowanym, niezależnym laboratorium, które uzyska zatwierdzenie Inspektora
nadzoru i Zamawiającego.
2.3.5.7. Organizacja ruchu podczas realizacji robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za organizację ruchu i zabezpieczenia robót podczas realizacji
robót związanych z renowacją. Wykonawca zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową
organizacji ruchu odpowiednio oznakuje znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi, sygnalizacją
świetlną, słupkami, tymczasowymi barierami i ogrodzeniami miejsca robót, jeśli okaże się konieczne
wykona tymczasowe drogi dojazdowe.
Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom. Wszelkie
otwarte włazy kanalizacyjne i inne przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia
muszą być dobrze oświetlone w czasie od pół godziny przed zachodem słońca do pół godziny po
wschodzie słońca i w każdym innym czasie, kiedy występuje słaba widoczność. Pozycja i ilość lamp
ma być taka, aby zakres i umiejscowienie robót było wyraźnie widoczne.

2.3.6. Naprawy włączeń przykanalików
Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, po wykonaniu inspekcji TV, należy uzgodnić z
Zamawiającym szczegółowy zakres napraw przykanalików. Podana w niniejszym PFU liczba włączeń
przykanalików do naprawy została określona w sposób szacunkowy i może ulec zmianie na etapie
wykonywania dokumentacji projektowej.
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Wszelkie prace budowlano – montażowe, zarówno przygotowawcze, zasadnicze, jak i
wykończeniowe, muszą być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi i wymaganiami podanymi w
instrukcjach producentów oraz w stosownych aprobatach technicznych i normach PN-EN.
Zdecydowana większość przykanalików wprowadzona jest do studzienek połączeniowych, stąd
naprawa i uszczelnienie ich wlotów do studzienek realizowana będzie w ramach prac naprawczych
samej studzienki, za pomocą specjalnych materiałów uszczelniających.
W przypadku nieosiowego wprowadzenia końca rury przykanalika do kanału, jeśli urządzenia którymi
dysponuje Wykonawca nie gwarantują prawidłowego wykonania włączenia może okazać się
konieczne wykonanie i prawidłowe uszczelnienie miejsca włączenia z wykopu.
Należy zachować warunek szczelności takiego połączenia. W takich sytuacjach, sposób wykonania
połączenia przykanalika z kanałem należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od możliwości
Wykonawcy i samej technologii wykonywania renowacji, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

2.3.7. Remont studni
Zgodnie z oceną stanu technicznego studzienek na Odcinkach kanałów przewidzianych do renowacji,
należy wykonać prace naprawcze i remontowe tych studzienek, w zakresie zależnym od stanu
uszkodzeń ścianek studzienek, centryczności kręgów, stanu i kształtu kinety, nieszczelności i ubytków
materiału na włączeniach przykanalików oraz stanu technicznego stopni złazowych, kominów
włazowych i włazów.
Podstawowym warunkiem, oprócz naprawy konstrukcji samych studzienek, jest uzyskanie 100%
szczelności studni rewizyjnych.
W ramach renowacji studzienek kanalizacyjnych Wykonawca przeprowadzi:
1. oczyszczenia (np. wodą pod wysokim ciśnieniem min. 500bar) powierzchni wewnętrznej studni,
kinety głównej i wszystkich przyłączy z wszelkich luźnych i skorodowanych warstw betonu;
2. wyrównanie ubytków na kinetach oraz stropach studni nałożyć należy zaprawę mineralną nie
zawierającą C3A (trójglinianu wapnia),
3. wymianę stopni złazowych, płyt stropowych (o ile będzie taka konieczność);
4. płukanie studni i komór;
5. uszczelnienie studni i komór.
Prace należy wykonywać w etapach:
a) Prace przygotowawcze
Ze studzienek należy usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde, tj. produkty korozji i
erozji, luźne elementy, korzenie. Czyszczenie należy prowadzić przy wykorzystaniu specjalistycznego
sprzętu, a wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię i odwiezione na wskazane
składowisko osadów.
Przed wejściem do studzienek, w celu ich sprawdzenia lub wyczyszczenia, należy zbadać stan
atmosfery w studzience, w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub
braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
b) Naprawa kinety studzienek
Należy uzupełnić ubytki i niedostateczne wyprofilowanie kształtu studzienek, naprawić ubytki i
nieszczelności na wejściach rur kanałów do studzienek, skuć niepożądane wlewki betonu, usunąć
zalegające wyłamane fragmenty rur i innych zanieczyszczeń.
Przed pracami związanymi z montażem rękawa należy zbadać rzeczywisty stan kinety każdej ze
studzienek, usunąć ewentualne fragmenty kinet wykonane nieprawidłowo, lub z betonu złej jakości i
odspojone od podłoża (dna) lub ścian studzienki. Należy usunąć skorodowane, luźne fragmenty
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betonowe kinet i samych podstaw studni, a następnie oczyścić powierzchnie betonowe dna i ścian
studzienek, np. metodą hydrodynamiczną.
Następnie należy reprofilować lub wykonać nową kinetę na dnie studzienek szybkosprawnymi
zaprawami mineralnymi, wodoszczelnymi, odpornymi na korozję siarczanową w klasie XA3 w
zakresie pH 3,0 – 14, paroprzepuszczalnymi.
Kineta może być wyprofilowana z wykorzystaniem z rękawa przechodzącego przez studnię.
c) Wyrównanie powierzchni studzienek i naprawa nieszczelności na wprowadzeniu przykanalików do
studzienek
W przypadku stwierdzenia nieobetonowania, lub niewłaściwego uszczelnienie miejsca wprowadzenia
rur kanałów bocznych i przykanalików do studzienek należy usunąć skorodowane i luźne fragmenty
ścian studzienek i istniejącego obetonowania, oczyścić te miejsca, np. hydrodynamicznie, a następnie
uzupełnić ubytki ścian i uszczelnić miejsca przejść przez ściany studzienki rur kanałów i
przykanalików, za pomocą odpowiednich zapraw. Do 10 cm przykanalika –resztę wyciąć.
d) Naprawa nieszczelności na połączeniach kręgów i zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni ścian
studzienek
Przed wykonaniem właściwych prac uszczelniających, należy oczyścić ścianki studzienek w sposób
podany powyżej i uzupełnić ewentualne ubytki ścian studzienek. Usunięcie ubytków ma na celu
wyrównanie powierzchni ścian i dna studni przed wykonaniem powłoki chemoodpornej.
e) Wymiana stopni złazowych
Po wykonaniu renowacji należy zastosować nowe stopnie złazowe pojedyncze stalowe powlekane
zgodne z PN-EN 13101:2005, typu ciężkiego we wszystkich studni kanalizacyjnych (rewizyjnych)
przeznaczonych do renowacji. Zamontowanie stopni złazowych zgodnie z PN-B-10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
W ramach wykonania studzienek kanalizacyjnych Wykonawca przeprowadzi:
1. montaż studzienek zgodnie z wytycznymi producenta oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez COBRTI INSTAL. Studzienki należy
montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym,
podsypce piaskowej grubości 15 cm i 10 cm warstwie betonu B 7,5.
2. należy zastosować studnie o średnicy Ø1200mm wykonane z prefabrykatów z żelbetu klasy
min. C35/45, wodoszczelności (W8), mało nasiąkliwego (nw≤5%), mrozoodpornego, łączone na
uszczelkę gumową. Część denna musi mieć fabrycznie wykonaną kinetę i wmontowane przejścia
szczelne. W studni zamontowane będą stopnie złazowe z żeliwa odpowiadające normie PN-EN
13101:2005 typ D. Na studniach montować właz o średnicy Ø600mm niewentylowany,
samoblokujący bez zamknięć śrubnych. Do regulacji pionowej włazów na istniejących studniach
należy stosować, betonowe pierścienie wyrównawcze wysokości 6, 8 i 10 cm zgodnie z normą
PN-EN 1917. W studniach żelbetowych zastosować monolityczne wkładki z nienasyconej żywicy
poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym lub z poliuretanu.

2.3.8. Zakres robót drogowych
W miejscach wykonania studni należy wykonać rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni zgodnie z
warunkami właściciela / zarządcy drogi. Należy przyjąć, że odbudowa nawierzchni winna być
wykonana zgodnie z istniejącymi warstwami jezdni.
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2.4. Wymagania dotyczące materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wymienionych poniżej materiałów, zgodnych z
wymaganiami Zamawiającego.

2.4.1. Renowacja wyrobem CIPP
Minimalne parametry rękawów przeznaczonych do renowacji kolektorów są następujące:
•

wymiary rękawa muszą być dobrane do przekroju kanału;

•

sztywność obwodowa wykładziny według PN EN 1228 nie niższa niż 4kN/m2

•

odporność chemiczna w zakresie pH 4-10

•

odporność wszystkich materiałów renowacyjnych na temperaturę medium: do 60 °C;

•

przepustowość hydrauliczna odcinka po przeprowadzonej renowacji musi być co najmniej równa
przepustowości kanału przed remontem co musi zostać potwierdzone odpowiednimi obliczeniami
hydraulicznymi w projekcie renowacji. W związku z tym przepustowość hydrauliczna określona
dla każdego kanału (lub jego odcinka) po zakończeniu prac renowacyjnych nie może być mniejsza
niż wydajność hydrauliczna kanału przed jego renowacją.

•

odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższe niż 120 bar;

•

przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego
utwardzenia rękawa;

•

udokumentowana obliczeniami zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń
hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenia
naprawianego przewodu;

•

zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci gładkiej powierzchni kanału, braku
odkształcenia – nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiennej geometrii
naprawianego przewodu (tzn. łuki, zmiany średnicy naprawianego kanału, wynikające z korozji,
przesunięć na złączach, pęknięć materiału rodzimego, stosowania rur o zmiennych średnicach itp.;

•

nasączanie rękawa przy zastosowaniu podciśnienia musi się odbywać w warunkach
kontrolowanych, w budynku fabrycznym producenta rękawa nieutwardzonego (niedopuszczalne
jest nasączanie na placu budowy, w miejscu montażu, w tym przy pomocy zestawów mobilnych);

•

nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie,
pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, a końce rękawa powinny być
obcięte równo i prostopadle do osi.

Zamawiający oczekuje zastosowania dla renowacji wykładzin z rur utwardzanych na miejscu budowy
– wyrób CIPP – rury – wykonanej z tkaniny z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową
utwardzaną na placu budowy promieniami UV lub parą wodną, spełniające wymagania normy PN-EN
ISO 11296-4 i PN-EN ISO 11296-1, o grubości zapewniającej przenoszenie obciążeń
eksploatacyjnych potwierdzonych obliczeniami.
Wykładziny z rur utwardzanych na miejscu budowy należy zastosować jako podstawową technologię
renowacji bezwykopowej dla kanałów/kolektorów.
Wykładziny z rur utwardzanych na placu budowy - rękaw wykonany z tkaniny z włókna szklanego
nasączonego u producenta od wewnątrz i zewnątrz w technologii próżniowej żywicą poliestrową
utwardzaną na placu budowy promieniami UV lub parą wodną oraz zabezpieczona zewnętrznie folią
ochronną przed działaniem wód infiltracyjnych. Rękawy powinny być pozbawione wad w postać
niejednorodności i wtrąceń ciał obcych a jego barwa na całej powierzchni musi być jednakowa ( bez
przebarwień i zmian intensywności). Nie dopuszcza się aby powierzchnia wewnętrzna kanału po
renowacji posiadała jakiekolwiek nierówności wynikające z wad technicznych materiału lub
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nieprawidłowego montażu wykładziny. Dla zapewnienia najwyższych standardów produkcji rękawa
winien posiadać wdrożony i potwierdzony stosownym certyfikatem system kontroli jakości zgodny z
normą EN ISO 9001 lub równoważny. Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego kanału,
wzmacnia pęknięcia, uszczelnia kanał oraz zapobiega infiltracji wód i eksfiltracji ścieków. Końce
rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi.
Do renowacji kanałów należy stosować rękawy utwardzane parą wodną lub promieniami UV o
następujących parametrach:
− moduł sprężystości krótkoterminowy nie mniejszy niż Ek >16 500 N/mm² wg normy PN – EN
ISO 178 ;
− Minimalną redukcję przekroju poprzecznego istniejących kanałów o przekroju kołowym maksymalne zmniejszenie średnicy wewnętrznej przewodu kołowego po renowacji 5%;
− Sztywność obwodowa wykładziny według PN EN 1228 nie niższa niż 4kN/m2 dla wszystkich
kolektorów przeznaczonych do renowacji oraz ich uszczelnienia obliczaną według wzoru:
S=E/[12x(dm/e)3], gdzie
E – krótkoterminowy moduł sprężystości [MPa] wg PN-EN ISO 178;
e - grubość ścianki rękawa [m];
dm - średnia średnica rękawa [m]
dm =dw +(dz-dw)/2 [m];
dz – średnica zewnętrzna rękawa [m];
dw – średnica wewnętrzna rękawa [m];
− odporność chemiczna w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60°C, (punkt mięknięcia powyżej
60°C);
− odporność na ścieranie po 100 000h nie więcej niż 0,15 ;
─ współczynnik redukcyjny A po 10 000h nie większy niż 1,3 ;
− odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów;
− wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału;
− grubość nominalna rękawa zgodna z wymaganiami dokumentacji projektowej;
− odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższe niż 120 bar;
− pełną wytrzymałość popartą obliczeniami konstrukcyjnymi zgodnie z wytycznymi ATV - M127Pczęść 2 będącymi częścią dokumentacji projektowej;
− zdolność zastosowanego materiału do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych
oraz obciążeń dynamicznych przy założeniu przy założeniu całkowitego zniszczenia
naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami w dokumentacji projektowej;
− zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci gładkiej powierzchni wewnętrznej
kanału; odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiennej
geometrii naprawianego przewodu (tzn. łuki, zmian kierunku ułożenia przewodu, zmiany średnicy
naprawianego kanału wynikające z korozji, przesunięć na złączach, pęknięć, uszkodzeń materiału
rodzimego itp.).
Instalację właściwego rękawa poprzedzić wprowadzeniem do oczyszczonego kanału cienkiej folii PE,
nylonu lub włókna poliestrowego dostosowanego do kształtu kanału przy pomocy sprężonego
powietrza lub wody w celu uniemożliwienia napływu wód gruntowych.
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2.4.2. Studnie kanalizacyjne (rewizyjne)
2.4.2.1. Renowacja i wymiana studni
Zamawiający zgodnie z oceną stanu technicznego studzienek na odcinkach kanałów przewidzianych
do renowacji, wymaga wykonania prac naprawczych i remontowych tych studzienek, w zakresie
zależnym od stanu uszkodzeń ścianek studzienek, centryczności kręgów, stanu i kształtu kinety,
nieszczelności i ubytków materiału na włączeniach przykanalików oraz stanu technicznego stopni
złazowych, kominów włazowych i włazów.
Podstawowym warunkiem, oprócz naprawy konstrukcji samych studzienek, jest uzyskanie 100%
szczelności studni rewizyjnych.
W ramach renowacji studzienek kanalizacyjnych Wykonawca przeprowadzi:
•

oczyszczenia (np. wodą pod wysokim ciśnieniem min. 500bar) powierzchni wewnętrznej
studni, kinety głównej i wszystkich przyłączy z wszelkich luźnych i skorodowanych warstw
betonu;

•

wyrównanie ubytków na kinetach oraz stropach studni nałożyć należy zaprawę mineralną nie
zawierającą C3A (trójglinianu wapnia),

•

wymianę stopni złazowych, płyt stropowych (o ile będzie taka konieczność)

•

płukanie studni i komór;

•

uszczelnienie studni i komór.

Naprawa kinety studzienek
Należy uzupełnić ubytki i niedostateczne wyprofilowanie kształtu studzienek, naprawić ubytki i
nieszczelności na wejściach rur kanałów do studzienek, skuć niepożądane wlewki betonu, usunąć
zalegające wyłamane fragmenty rur i innych zanieczyszczeń.
Przed pracami związanymi z montażem rękawa należy zbadać rzeczywisty stan kinety każdej ze
studzienek, usunąć ewentualne fragmenty kinet wykonane nieprawidłowo, lub z betonu złej jakości i
odspojone od podłoża (dna) lub ścian studzienki. Należy usunąć skorodowane, luźne fragmenty
betonowe kinet i samych podstaw studni, a następnie oczyścić powierzchnie betonowe dna i ścian
studzienek, np. metodą hydrodynamiczną
Następnie należy reprofilować lub wykonać nową kinetę na dnie studzienek, z zaprawy naprawczej
według klasy ekspozycji XA3 odpornej na siarczany. Kineta może być wyprofilowana z
wykorzystaniem z rękawa przechodzącego przez studnię.
Materiały użyte do naprawy studni muszą być potwierdzone stosowną aprobatą techniczną.
W ramach wykonania studni kanalizacyjnych Wykonawca zastosuje studnie o średnicy Ø1200mm
wykonane z prefabrykatów z żelbetu klasy min. C35/45, wodoszczelności (W8), mało nasiąkliwego
(nw≤5%), mrozoodpornego, łączone na uszczelkę gumową. Część denna musi mieć fabrycznie
wykonaną kinetę i wmontowane przejścia szczelne. Na studniach montować właz o średnicy Ø600mm
niewentylowany, samoblokujący bez zamknięć śrubnych. Do regulacji pionowej włazów na
istniejących studniach należy stosować, betonowe pierścienie wyrównawcze wysokości 6, 8 i 10 cm.
W studniach żelbetowych zastosować monolityczne wkładki z nienasyconej żywicy poliestrowej
wzmocnionej włóknem szklanym lub z poliuretanu.
2.4.2.2. Stopnie złazowe
Po wykonaniu renowacji należy zastosować nowe stopnie złazowe pojedyncze stalowe powlekane
zgodne z PN-EN 13101:2005, typu ciężkiego we wszystkich studni kanalizacyjnych (rewizyjnych)
przeznaczonych do renowacji. Zamontowanie stopni złazowych zgodnie z PN-B-10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
3.1. Wymagania ogólne
Zakres punktu 3.1 odpowiada, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oaz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1129 z późn. zm.) zakresowi Specyfikacji Technicznej – części ogólnej.
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią integralną część Programu funkcjonalnoużytkowego i należy je stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robót opisanych w
niniejszym PFU.

3.1.1. Nazwa zadania, przedmiot i zakres robót
Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania ogólne
dotyczące projektowania, wykonania i odbioru Robót, które zostaną zaprojektowane i wykonane w
ramach zamówienia pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz.4”
stanowiącego element Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji Włocławek – etap III”.
Przedmiot i zakres robót budowlanych został opisany w pozostałych podpunktach PFU, w tym Części
opisowej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego oraz na mapach poglądowych, a także w
innych dokumentach, załączonych do PFU.
Przy podejmowaniu decyzji realizacyjnych Wykonawca Robót powinien kierować się aktualnym
stanem przewidzianej do renowacji sieci kanalizacyjnej oraz warunkami zewnętrznymi, takimi jak:
1. usytuowanie i stan techniczny budynków sąsiadujących z terenem budowy;
2. głębokość posadowienia rurociągów;
3. stan ulic i natężenie ruchu drogowego;
4. warunki gruntowo-wodne, w szczególności poziom zalegania wody gruntowej;
5. przywołane w PFU Część opisowa wytyczne Zamawiającego;
6. wymogi Prawa Polskiego i UE oraz z Warunki Umowy.

3.1.2. Określenia podstawowe
Podczas realizacji zadania obowiązują definicje i określenia zawarte w pkt. 1.1. (Część Opisowa
PFU), ustawie Prawo Budowlane oraz innych obowiązujących aktach prawnych i przywołanych
normach.

3.1.3. Nazwy i kody
Nazwy i kody zostały opisane na stronie tytułowej Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
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3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i
poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające,
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace sieciowe.
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości,
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.
Wykonawca robót zabezpieczy ciągłość pracy systemu kanalizacyjnego poprzez przepompowywanie
ścieków lub zastosowanie by-passów.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlano – montażowych zostały zamieszczone w p.
3 PFU Część opisowa.

3.1.5. Bezpieczeństwo robót
Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności wymogów stawianych przez Rozporządzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych, (Dz.
U. Nr 96 poz. 437)
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi
bhp oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi bhp.
W szczególności, wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:
−

Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży

−

Drabiny, podesty i kładki

−

Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

−

Odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy i oświetlenie

−

Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków

−

Urządzenia do pomiaru stężenia gazu

−

Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników,

−

Właściwe zabezpieczenia ppoż. robót i urządzeń terenu budowy

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich
pracowników na terenie budowy.
Wykonawca opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
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informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2018.963 t.j. z dnia 22.05.2018 r).

3.1.6. Zgodność robót z normami
W różnych miejscach Programu Funkcjonalno – Użytkowego podane są odnośniki do Norm. Normy
te winny być traktowane jako integralna część Programu Funkcjonalno - Użytkowego.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w
szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich
braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy
zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych zadaniem i stosowania ich
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w umowie.
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm.
Tam, gdzie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, które mają być spełnione przez
dostarczane towary i materiały lub wykonane roboty i próby, stosuje się zapisy tej zmiany lub edycji,
która obowiązywała przed końcowym terminem składania ofert, o ile w kontrakcie wyraźnie nie
zapisano inaczej. Tam, gdzie obowiązują normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszące się jedynie
do danego obszaru lub regionu, dopuszcza się zgodność z innymi przepisami, które zapewniają taką
sama lub wyższą jakość wykonania niż normy i przepisy wyszczególnione, pod warunkiem, że
Inspektor nadzoru będzie miał wgląd w takie normy i wyrazi zgodę na piśmie na zastosowanie
zamienników. Różnice pomiędzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowaną alternatywą muszą
być dokładnie przedstawione przez Wykonawcę na piśmie i przedłożone Inspektorowi nadzoru, w
dwóch kopiach, na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem, w którym Wykonawca chce,
aby Inspektor nadzoru zatwierdził zamienniki. W związku z tym wszystkie pozycje i materiały, które
mają spełniać uznane normy muszą być jasno i wyraźnie opisane za wyjątkiem przypadków, kiedy
oznaczenie takie jest niepraktyczne; wówczas odniesienia do norm, które spełniają dane pozycje
muszą być zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysyłkowych.
Bez uzyskania zgody Inspektora nadzoru na piśmie nie wolno zamawiać żadnych materiałów ani
usług według zamiennych norm.
W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają
równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w dokumentacji.
Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego na podwyżkę kosztów
robót.

3.1.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z
robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i
przepisów przy sporządzaniu dokumentacji technicznej i podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do Sprzętu, Materiałów lub Urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i
w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki
wynikłe z / lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z realizacją niniejszego zadania
podane zostały w PFU w jego dalszej części.
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3.1.8. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile
w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zaopiniowania. W przypadku, kiedy
Inspektor Nadzoru i Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo
równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w
dokumentach.

3.1.9. Zmiany wymagań Zamawiającego
W przypadku propozycji zmian do wymagań Zamawiającego zawartych w niniejszym PFU a
zgłaszanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wniosku
uzasadniającego zmianę wraz z analizą finansową, rzeczową i formalną tej zmiany. Zamawiający
dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU na
zasadach określonych w SIWZ.

3.1.10. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, wykonawca przeprowadzi wizję lokalną
lokalizacji terenu budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania
robót lub, na które roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wizję lokalną należy również
przeprowadzić na terenach w pobliżu terenu budowy, na które roboty będą w jakikolwiek sposób
oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać,
sfotografować lub sfilmować.
Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu w 2
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie
Budowy.
Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu
na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem
jakichkolwiek działań na Terenie Budowy.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego
tak, aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego i wszelkich innych
zainteresowanych Władz.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauważone podczas i/lub po wykonaniu robót
przez wykonawcę mają być naprawione na koszt wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę inspektora nadzoru i właściciela terenu
i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.

3.1.11. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:
- stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 t.j. z dnia 04.12.2018
r.),
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- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 t.j. z
dnia 29.07.2019 r.),
- stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 16.04.2019 r.).
Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko na placu
budowy, na terenach zapleczy budów oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. Wykonawca
zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i uciążliwości dla ludzi,
służb miejskich i ratowniczych wynikające z zastosowanych metod prowadzenia robót a w
szczególności:


nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów,



prowadzić właściwą gospodarkę odpadami,



nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu,



nie zanieczyszczać wód powierzchniowych odpadami i substancjami trującymi,



przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Stosując się do ww. wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopanych materiałów i dróg
dojazdowych,
b. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi;
 Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
 Możliwością powstania pożaru.
Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywóz nieczystości stałych i płynnych, dokonania unieszkodliwienia materiałów oraz bezpieczne i
prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego placu budowy, lub miejsc
związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.
Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów
powstających w wyniku realizacji Robót. Wykonawca posegreguje odpady zgodnie z przepisami i
podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub
unieszkodliwienia. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca.

3.1.12. Dostęp do terenu budowy
Zamawiający przed rozpoczęciem robót przekaże teren budowy Wykonawcy.
Wykonawca sam dokona uzgodnień z właścicielami gruntów lub innymi wykonawcami pracującymi
na terenie budowy lub w pobliżu, odnośnie powierzchni, którą zamierza wykorzystać jako dojazd lub
powierzchnię magazynową na swoje maszyny, materiały lub na przeprowadzenie robót; wszelkie
koszty z tym związane będą poniesione przez wykonawcę.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za doprowadzenie do placu budowy wszelkich potrzebnych mu
mediów tj. energii elektrycznej, wody, oraz odprowadzenie ścieków. Miejsce włączeń wykonawca
winien uzgodnić z gestorem każdej z sieci. Ponadto wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w
postaci dróg tymczasowych, ogrodzeń tymczasowych, a także zabezpieczenie terenu robót.
Przed rozpoczęciem robót na placu budowy, wykonawca każdorazowo wykona inwentaryzację
istniejącego stanu zagospodarowania, łącznie z dokumentacją zdjęciową.
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z:


Wymaganiami zamawiającego zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym;
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Poleceniami inspektora nadzoru;



Przepisami aktualnie obowiązującymi w Polsce regulującymi przebieg procesu budowlanego oraz
określającymi obowiązki osób biorących udział w procesie inwestycyjnym planem
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,



Instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez producentów, a które będą
zastosowane przy realizacji robót.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające,
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą roboty.
Z chwilą przejęcia terenu budowy wykonawca odpowiada za ten teren oraz za wszystkie szkody
powstałe na tym terenie. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób
nieuprawnionych.

3.1.13. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja ruchu na czas wykonywania Robót
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz do utrzymania ruchu
publicznego w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do jej ukończenia i odbioru końcowego przez
zamawiającego.
W szczególności wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań:


Przed przystąpieniem do robót wykonawca uzgodni z odpowiednim gestorem drogi i organem
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania
budowy oraz uzyska stosowne zgody dotyczące wejścia na tereny niezbędne do realizacji robót.
W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany
przez Wykonawcę na bieżąco. W projektach należy uwzględnić zalecenia odnośnie kolejności
prowadzenia Robót i objazdów. Celem minimalizacji utrudnień komunikacyjnych należy
przewidzieć realizację Robót budowlanych również w dni wolne od pracy, a także w porze
nocnej, kiedy ruch tramwajów jest ograniczony lub nie występuje.



Wykonawca tak przygotuje realizację robót, aby wyeliminować wycinki i przesadzenia istniejącej
zieleni. W przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów Wykonawca uzyska stosowne
zezwolenie na wycinkę i przesadzenie drzew. Wykonawca dokona stosownych opłat za
uzyskanie takiego zezwolenia oraz dokona odpowiedniej wycinki lub przesadzenia.



Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w pasie drogowym na Terenie
Budowy w okresie trwania Robót, aż do odbioru Robót przez Zamawiającego.



Wykonawca uzyska warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników do opracowania
projektu ich odtworzenia, o ile zajdzie taka potrzeba. Wykonawca Robót jest zobowiązany do
odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników zgodnie z uzgodnionym projektem odtworzenia
nawierzchni.



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie
obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego wykonawca dochowa warunku
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez
cały czas trwania umowy.



Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,



Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg do terenu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i
dostawców na własny koszt,
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.



Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa,



Wykonawca zapewni bezpieczne dojścia do budynków, zlokalizowanych w sąsiedztwie Terenu
Budowy.



Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót, aż do czasu ich ukończenia.



Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robót wszystkich środków bezpieczeństwa i
zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do
zakończenia robót.



Drogi przez cały czas trwania robót muszą być utrzymywane w stanie nadającym się do
użytkowania,



Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami,
osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, które mogą być
konieczne dla wygody i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do budowy terenów,
lokalnej społeczności i innych zainteresowanych osób.



Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych jak najlepiej pod względem
technicznym i ekonomicznym, a także wizerunkowym, z uwzględnieniem minimalizacji
uciążliwości zapachowych (emisja styrenu), jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac
dla właścicieli i użytkowników terenu zajętego pod budowę i sąsiadującego z terenem budowy
środowiska oraz osób trzecich.



Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy.

Koszty za zabezpieczenie Terenu Budowy oraz budowy i organizacji ruchu opisanego powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte w umownej cenie ryczałtowej.

3.1.14. Bezpieczeństwo, higiena pracy i wyposażenie BHP
Podczas realizacji Robót Wykonawca odpowiedzialny będzie za przestrzeganie obowiązujących
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. Wykonawca będzie miał obowiązek podjąć wszelkie środki, żeby zapobiec
wypadkom poprzez przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni, że będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:
- Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży;
- Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki;
- Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
- Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie;
- Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków;
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- Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, łazienkami i toaletami;
- Właściwe zabezpieczenia ppoż. Robót i urządzeń Terenu Budowy;
- Bezpieczeństwo ruchu drogowego;
- Procedury obejmujące pracowników wchodzących do kanałów / studni;
Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich
pracowników na Terenie Budowy.
Kierownik budowy (Kierownik robót) wyznaczony przez Wykonawcę będzie zobowiązany do
sporządzenia i prowadzenia robót według Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2018.963 t.j. z dnia 22.05.2018 r.).
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa będą uwzględnione w
ryczałtowej cenie ofertowej zadania.

3.1.15. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie wykonywania
robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania do gaszenia wszystkich
pożarów, które mogą wystąpić na terenie. Na terenie budowy niedopuszczalne jest palenie śmieci lub
odpadów.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania robót istnieje zagrożenie pożarem lub
wybuchem spowodowane obecnością zbiorników paliwa albo innych niebezpiecznych obiektów lub
urządzeń, wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne i inspektora nadzoru o wystąpieniu
takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia ppoż. i będzie stosował się do
wszystkich zaleceń władz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpożarowej i
przeciwwybuchowej.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem
przez Wykonawcę w cenie ofertowej.

ochrony

przeciwpożarowej

zostaną

ujęte

3.1.16. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych
i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska, mosty itp. Wykonawca
uzyska od odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji
zawartych w PFU dotyczących ich lokalizacji.
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie
rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji
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urządzeń i/lub instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas
prowadzenia prac w pobliżu tych urządzeń i/lub instalacji.
Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót w ich
pobliżu.
W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania
robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich
stan do kształtu sprzed awarii.
Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować ewentualne niedogodności
dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy
spowodowane swoją działalnością. Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów
istniejącego uzbrojenia nad wykonawstwem przy zbliżeniach do istniejących sieci), nie podlegają
odrębnej zapłacie i należy uwzględnić je w cenie ryczałtowej.

3.1.17. Zaplecze budowy
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą
mu być potrzebne do własnego użytku. Wykonawca zapewni na potrzeby własnego biura odpowiednie
pomieszczenia. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia, utrzymania i ubezpieczenia biura będą pokryte
przez Wykonawcę.

3.1.18. Wymagania i wytyczne MPWiK Sp. z o.o.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku o wszelkich
pracach, które chce przeprowadzić na czynnych sieciach kanalizacyjnych.
Wpięcia lub przepięcia sieci kanalizacyjnej muszą się odbywać pod nadzorem przedstawiciela Działu
Eksploatacji Sieci MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku.
Odcinki sieci przeznaczone do czasowego wyłączenia należy odciąć pod nadzorem przedstawiciela
Działu Eksploatacji Sieci MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku.
Woda stosowana do celów technologicznych, pobierana poprzez hydrant z miejsca wskazanego przez
Dział Eksploatacji Sieci MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku – po wcześniejszym zgłoszeniu.

3.1.19. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych
oraz organizacji ruchu na czas trwania robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg
gminnych i osiedlowych.
Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu
oddziaływania prowadzonych przez siebie robót.

3.1.20. Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami zadania
Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszą odpowiadać wymogom warunków umownych i oraz
muszą one uzyskać akceptacje Zamawiającego..
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami zadania.
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3.1.21. Sprawozdawczość Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do opracowywania sprawozdań miesięcznych o postępie prac.
Sprawozdania miesięczne o postępie prac będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru
opracowanego przez Inspektora i Zamawiającego, będą przedkładane Zamawiającemu w 1
egzemplarzu w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytowalnej) w terminie
do 8 dnia następnego miesiąca, którego dotyczą. Spis wymaganych informacji, które mają zostać
zawarte w sprawozdaniu zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym.

3.1.22. Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do
natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia Inspektora nadzoru i właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 t.j. z dnia 30.10.2018 r. z późniejszymi zmianami) oraz ze
związanym z nią rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych,
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U.2018.1609 z 22.08.2018 r.)
Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze
roboty mogą być prowadzone pod płatnym nadzorem archeologiczno – konserwatorskim nad całością
prac ziemnych, które należy zlecić odpowiednim służbom.
Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie warunki
postawione przez właściwego Konserwatora Zabytków, w tym również zapewnienie nadzoru
archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszą zostać zaakceptowane
przez Zamawiającego przed ich zastosowaniem.

3.1.23. Oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2018.963 t.j. z dnia 22.05.2018 r.)
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz
ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem.

3.2. Materiały
3.2.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania/ umowy muszą być:
− Dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności
prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2019.266 t.j. z dnia 12.02.2019 r. z późn. zm.) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodności i oznakowanie,
− Zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności z niniejszym programem funkcjonalnoużytkowym, zatwierdzoną dokumentacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru,
− Nowe i nieużywane.
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− Wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu/ zadania/ umowy muszą być bezpieczne,
nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z
materiałami, a istniejących w innych językach.
Podane w niniejszym PFU, wymagania dotyczące materiałów są wymaganiami minimalnymi,
dopuszczalne jest zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań o wyższym standardzie. Zastosowanie
takich materiałów o wyższym standardzie nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń
wykonawcy o zwiększenie ryczałtowej ceny umownej.

3.2.2. Zatwierdzenie materiałów
Wykonawca robót przed wbudowaniem materiałów przedłoży do akceptacji przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiającego stosowny Wniosek o akceptację materiałów. Wniosek powinien zawierać informacje
na temat parametrów i cech danego materiału. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty
potwierdzające jakość materiałów tj.: deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, karty katalogowe,
certyfikaty, atesty, próby, badania itp. potwierdzające wymagania stawiane materiałom przez
Zamawiającego.
Zamawiający i Inspektor Nadzoru może sprzeciwić się użyciu materiałów w terminie 14 dni od daty
złożenia wniosku (wniosek materiałowy). Wzór wniosku materiałowego zostanie uzgodniony między
Zamawiającym i Wykonawcą przed rozpoczęciem Robót budowlanych.
Jeżeli w wyniku badań, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że urządzenie, materiał
lub wykonanie Robót budowlanych są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Umową, to
Zamawiający może odrzucić to urządzenie, materiał lub wykonawstwo powiadamiając o tym
Wykonawcę z odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie
do zastąpienia takich urządzeń, materiałów lub wykonawstwa właściwymi, o parametrach zgodnych z
Umową. Koszt wykonania takiego zastąpienia zostanie poniesiony przez Wykonawcę.
Próbki Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane
następujące warunki:
1. Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie
przeprowadzania inspekcji;
2. Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do realizacji Przedmiotu
Zamówienia.

3.2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeżeli w wyniku badania, inspekcji,
pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że materiały lub wykonawstwo są wadliwe lub w inny
sposób niezgodne z umową, to inspektor może odrzucić te materiały lub wykonawstwo
powiadamiając o tym wykonawcę z odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach wykonawca
niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania
umowy.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane Materiały, może zostać
odrzucony przez Zamawiającego.
Jeżeli Inspektor wymaga, aby dane urządzenie, materiał lub wykonawstwo zostały poddane ponownej
próbie, to próba taka winna się odbyć na takich samych zasadach jak poprzednia. Jeżeli odrzucenie i
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ponowna próba spowoduje, że zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to wykonawca będzie miał
obowiązek pokryć je zamawiającemu.

3.2.4. Jakość materiałów
W przypadku braku odmiennych postanowień lub zatwierdzeń inspektora nadzoru wszelkie materiały
używane do robót będą najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą zgodne z aktualnym
wydaniem stosowanych norm.
Pominięcie w dokumentacji przetargowej dowolnego materiału niezbędnego do ukończenia robót nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie pełnego zakresu robót.

3.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.
Czas przechowywania materiałów i na terenie budowy należy zminimalizować poprzez właściwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.
Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty
związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów uważa się za zawarte w umowie i z tego
tytułu wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności.

3.2.6. Kwalifikacje właściwości materiałów
Każda partia materiałów musi zostać zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Materiały muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te wraz
z wnioskiem materiałowym wykonawca przedłoży do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru nie później
niż w dniu dostawy materiałów na teren budowy.
Materiał do renowacji nie powinien emitować żadnych składników chemicznych szkodliwych dla
ludzi, a także składników zapachowych w trakcie realizacji.
Dla zakupywanych materiałów wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z
przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych materiałów i prześle dwie kopie
takich atestów na ręce inspektora nadzoru. Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne materiały i
urządzenia zostały poddane próbom według wymagań umownych oraz wszelkich obowiązujących
przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż
materiały dostarczone na teren budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty.
Inspektor nadzoru może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach przed ich
dostarczeniem na teren budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to
za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń
do jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji inspektora
nadzoru i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie inspektora nadzoru próbki do jego akceptacji, a
przed przedstawieniem próbek wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod
względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne
rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom.
Badania wykonane będą na koszt wykonawcy, uwzględniony w cenie ofertowej.
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Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z
materiałami, a istniejących w innych językach, chyba, że tłumaczenie takie wykonane zostało przez
producenta, co potwierdza odpowiedni znak lub nazwa takiego producenta.

3.2.7. Znakowanie Materiałów
Materiały muszą być oznakowane zgodnie z aktualnymi normami i wymaganiami prawa, w sposób
umożliwiający identyfikacje producenta oraz podstawowych danych technicznych wraz z
oznaczeniem partii materiałów.
Materiały zastosowane do renowacji muszą posiadać znak bezpieczeństwa oraz aktualny certyfikat
zgodności wyrobu lub deklaracji właściwości użytkowych, wystawionej przez producenta.

3.2.8. Usługi specjalistów - pracowników producentów
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone
podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca.

3.3. Sprzęt i maszyny budowlane
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Umowie, wskazaniach Zamawiającego oraz w terminie przewidzianym w Umowie.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek Sprzęt lub Urządzenia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez
Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
Posługiwać się Sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać
odpowiednimi zaświadczeniami, o ile takie są wymagane przepisami prawa.

3.4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia
materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentach związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia i poleceniach Inspektora Nadzoru i
Zamawiającego
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca uzyska, własnym staraniem i na własny koszt, wszelkie niezbędne zezwolenia od
odpowiednich władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i/lub przejazdu pojazdów
nienormatywnych i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie odpowiedni organ, jeśli taki
wymóg zostanie postawiony.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom umownym będą usunięte z terenu budowy.
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Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania konieczne do tego, aby pojazdy wjeżdżające i
opuszczające teren budowy nie nanosiły błota lub innych substancji na sąsiednie drogi i chodniki a w
razie wystąpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Koszty te Wykonawca
uwzględni w cenie ofertowej.
Wszelkie Materiały niebezpieczne stosowane przy renowacji należy przewozić zgodnie z Kartą
Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

3.5. Wykonanie robót
3.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i
urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, dokumentacją
projektową oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami, poleceniami Inspektora nadzoru oraz opracowanymi przez
Wykonawcę dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej (projekt
Robót).
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego i Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiający/ Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań Materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
Harmonogram (Program Robót)
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym Harmonogram realizacji inwestycji obejmujący cały
zakres Przedmiotu Zamówienia. Program Robót (Harmonogram) uwzględniać będzie wytyczne
zawarte w niniejszym PFU oraz wymogi stawiane przez Zarządcę dróg, właścicieli terenów i inne
Instytucje uzgadniające.
W terminie 21 dni po podpisaniu Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram
rzeczowo – finansowy inwestycji z Planem Płatności opracowany w oparciu o Tabelę Cen oraz plan
płatności inwestycji. W planie płatności należy wskazać przewidywaną płatność w zakresie czasowym
za wykonane prace projektowe i prace budowlane w okresie realizacji Zadania. Harmonogram robót
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winien być uaktualniany przez Wykonawcę, jeżeli zajdzie taka potrzeba w miarę postępu robót i na
wniosek Zamawiającego. Każdorazowo, gdy Harmonogram zostanie uaktualniony i przedłożony
Zamawiającemu, powinien on być uzupełniony przez plan płatności.
Realizacja robót musi przebiegać w kolejności ustalonej z Zamawiającym. Zamawiający wedle
uznania może przekazać Wykonawcy wzór harmonogramu, który będzie podstawą do opracowania
przez Wykonawcę harmonogramu szczegółowego, zaś wszelkie zmiany w kolejności realizacji robót
będą uzgadniane z Zamawiającym.
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji
Harmonogramu uwzględniającego terminy przewidziane na wykonanie poszczególnych odcinków
realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca będzie aktualizował przedłożone Harmonogramy oraz nanosił zmiany zgodnie z
ustaleniami z Zamawiającym.
Wszelkie harmonogramy opracowywane przez Wykonawcę będą przedkładane w wersji papierowej w
ilości egzemplarzy ustalonej z Zamawiającym oraz w wersji elektronicznej nieedytowalnej *.pdf i
wersji elektronicznej edytowalnej *.xls lub *.mpp.

3.5.2. Zgodność robót z dokumentami umownymi
Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z dokumentami umownymi, dokumentacją techniczną
i poleceniami Inspektora nadzoru.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w umowie.
Program funkcjonalno-użytkowy może nie objąć wszystkich szczegółów sporządzenia dokumentacji
technicznej, czy wykonania robót i wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy,
realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z wymaganiami niniejszego
kontraktu. Dane określone w kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z kontraktem i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

3.6. Kontrola jakości
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając
personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie
funkcjonalno - użytkowym.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w pozostałych
podpunktach PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Wszystkie koszty związane z kontrolą jakości ponosi Wykonawca.
Próby Końcowe przy odbiorze będą polegały na:
 Badaniu materiałów wykorzystanych do renowacji kolektorów:
•

dla wykładziny z rur utwardzanych na miejscu budowy (po utwardzeniu wykładziny)
– badanie cech geometrycznych wykładziny, średnicy wewnętrznej kanału,
właściwości mechanicznych wykładziny kanałów i obliczeniu sztywności
obwodowej)*
W celu potwierdzenia założonych parametrów pobrane próbki wykładziny z tkaniny
należy poddać badaniu zgodnie z normą PN-EN 13566-4 w zakresie
krótkoterminowego modułu sprężystości i obliczyć sztywności obwodowe SN.

 inspekcji telewizyjnej powykonawczej
 próbie szczelności kolektorów po wykonaniu renowacji próby wg PN-EN 1610:2015 oraz
PN-EN 13566-1. Próbie szczelności należy poddać wszystkie odcinki kolektora, z
podziałem na odcinki robocze, próba szczelności winna odbywać się na kanale z odciętym
przepływem ścieków. Studnie poddane renowacji na sieci kanalizacji grawitacyjnej należy
poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-EN 1917:2004P.
 zgodności wykonania z opisem przedmiotu zamówienia.
Wynik negatywny prób obciąża Wykonawcę, odcinki renowacji, elementy studni niespełniające
wymagań zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Po wykonaniu każdego odcinka kanału, Wykonawca sprawdzi jakość połączeń, ocenę jego
wykonania i przeprowadzi inspekcję kamerą TV z zapisem na nośniku CD/DVD oraz w wersji
papierowej. Powyższe zapisy powinny być załączone do dokumentacji odbiorowej.
Badanie zagęszczenia każdej warstwy podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i głównej przewodu
należy wykonywać metodą zgodną z odpowiednimi Polskimi Normami, zatwierdzoną przez
Inspektora nadzoru z częstotliwością nie mniejszą niż co 50 m długości.

3.6.1. Pobieranie próbek, badania i pomiary
Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w umowie, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z programem funkcjonalno-użytkowym
na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru/ Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to
inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową. W takim przypadku całkowite koszty
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.

3.6.2. Raporty z badań
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki w formie Raportu
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.6.3. Dokumenty budowy
Dokumentacje budowy, stanowią w szczególności:
− zgłoszenie budowy/ pozwolenie na budowę,
− tabela cen,
− harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z planem płatności,
− dokumentacja techniczna ;
− dziennik budowy (ew. wewnętrzny);
− protokoły przekazania terenu budowy;
− dokumenty Wykonawcy;
− pisma, polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, zatwierdzenia zgodnie z zapisami programu
funkcjonalno-użytkowego;
− sprawozdania o postępie prac wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi zgodnie z umową
załącznikami,
− protokoły z prób, inspekcji, odbiorów;
− dokumenty zapewnienia jakości;
− wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze;
− wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;
− protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.
Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w
formie dozwolonej przez prawo. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz wszystkich instytucji upoważnionych do kontroli inwestycji,
w tym projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności i przedstawiane do wglądu na
ich życzenie bez zbędnej zwłoki.
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3.7. Obmiar Robót
Nie dotyczy. Realizacja zadania oparta jest o wynagrodzenie ryczałtowe za pełne wykonanie kompletu
prac dla danego odcinka lub zadania, jak pokazano w Tabeli Cen. W związku z powyższym Roboty
nie podlegają obmiarowi.

3.8. Odbiór Robót
3.8.1. Rodzaje odbiorów
W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty podlegają
następującym odbiorom:
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (o ile wystąpią takie roboty);
− odbiorowi częściowemu (odbiór wykonanych odcinków/ pozycji Tabeli cen stanowiących
podstawę wystawienia faktur częściowych),;
− odbiorowi końcowemu,
− odbiór ostateczny (potwierdzenie wykonania całego zakresu zamówienia).

3.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu (o ile wystąpią) polega na końcowej ocenie ilości i
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi.
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. O gotowość
danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru pisemnie, za pomocą
faksu lub drogą elektroniczną. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie:
- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych
robót z umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne
dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót,
- przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badań i prób.
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru i potwierdza
wpisem do dziennika budowy. Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze.
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności wynikających z SIWZ.

3.8.3. Odbiór częściowy
Przed wystąpieniem o okresowe rozliczenie Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego technicznego
wszystkie roboty ujęte i wykonane dla wyodrębnionego elementu tabeli cen, którego płatność ma
dotyczyć. Wzór protokołu z odbioru częściowego Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru i
Zamawiającym.
Roboty zostaną uznane przez Inspektora nadzoru za podstawę do wystąpienia o okresowe rozliczenie
wyłącznie, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny.
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Ocenę jakości i ilości wykonanych robót budowlanych przeprowadzi się w oparciu o:
- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych
robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa,
szkice geodezyjne oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót,
- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badań i prób.
Wymagana dokumentacja na potrzeby odbioru częściowego (3 egzemplarze):
•

listy przewozowe zamontowanych rękawów,

•

deklaracje zgodności/właściwości użytkowych zastosowanych materiałów,

•

Protokoły z prób szczelności,

•

Protokoły z utwardzania rękawów,

•

inspekcja TV w postaci raportów i filmów na nośnikach optycznych przed i po wykonaniu robót,

•

dokumentacja fotograficzna studni przed i po renowacji na nośniku optycznym,

•

sprawozdanie z badań wytrzymałościowych próbek rękawów,

•

szkice geodezyjne z rzędnymi,

•

zestawienie studni,

•

zestawienie zmodernizowanych odcinków,

•

Rozliczenie rzeczowo-finansowe Wykonawcy wykazujące szczegółowo kwoty, do których
otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego. Rozliczenia muszą być zgodne z
obowiązującymi wytycznymi POIiŚ, w tym dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz
umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań instytucji
współfinansujących. Rozliczenia Wykonawcy należy opracowywać w układzie elementów
rozliczeniowych (tabele elementów skończonych/rozliczeniowych zgodnie z "Zaleceniami do
sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w
projektach POIiŚ") przewidzianych w Tabeli Cen, stanowiących załącznik do protokołów
odbioru, wskazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za
uprawnionego.

•

W przypadku realizacji robót metodą wykopową również:
- Protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu,
- Wyniki oznaczenia wskaźnika zagęszczenie gruntu.

W protokole odbioru częściowych należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane,
mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót:
- zgodność wykonanych robót z SIWZ,
- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń,
- technologię wykonania robót,
- parametry techniczne wykonanych robót.
Zatwierdzony Protokół odbioru częściowego robót wraz z Rozliczeniem Wykonawcy jest podstawą do
wystawienia faktury przez Wykonawcę w ramach okresowego rozliczenia. Przeprowadzenie odbioru
częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z zapisów zawartych w
SIWZ.
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3.8.4. Odbiór końcowy
Przedmiotem odbiorów końcowych mogą być sieci kanalizacyjne w poszczególnych ulicach, dla
których będzie istniała możliwość włączenia do eksploatacji. Razem z wnioskiem o dokonanie
odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty na materiały lub aprobaty
zgodności z PN.
Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego
powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru,
potwierdzonego wcześniej przez Inspektora nadzoru
Przed złożeniem wniosku o dokonanie odbioru końcowego, Wykonawca wykona i uzgodni z
Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru, dokumentację powykonawczą.
W skład dokumentacji powykonawczej powinny wchodzić w szczególności:
a) Niezbędne oświadczenia Kierownika Budowy,
b) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, w tym inwentaryzację powykonawcza w formacie
DXF zgodnie z Instrukcją Geodezyjną K1 oraz w formacie DWG,
c) Dziennik Budowy,
d) Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
e) Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów
częściowych,
f) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji oraz dokumenty dotyczące stosowanych
Materiałów:
- Inspekcja telewizyjna (na płycie CD/ DVD) wykonaną przed renowacją wraz z raportami z inspekcji
telewizyjnej,;
- Inspekcję telewizyjną (na płycie CD/ DVD) wykonaną po renowacji rurociągów, renowacji
studzienek i po uszczelnieniu odcinków łączących, wraz z raportami z inspekcji telewizyjnej;
- Wyniki Prób i sprawdzeń (m. in. stopnia zagęszczenia gruntu, protokoły z prób szczelności, badań
pull-off studni, parametrów pobranych próbek utwardzonych rękawów, Protokoły z utwardzania
rękawa, sprawozdanie z badań modułu sprężystości, tabelaryczne zestawienie parametrów
wykonanych rękawów z odniesieniem do wymaganych parametrów określonych w Programie
funkcjonalno-użytkowym, itp.)
- Dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów: atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty i
aprobaty techniczne dla użytych materiałów.
- Zestawienie długości odcinków poddanych renowacji, potwierdzone przez uprawnionego geodetę;
- Zestawienie studni poddanych renowacji;
g) Protokoły odbioru zajmowanego pasa drogowego;
h) Karty z przekazania odpadów
i) Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej w postaci zdjęć studni i komór kanalizacyjnych
przed renowacją i po renowacji.
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w trzech egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiającego
+ 1 egz. dla Inspektora Nadzoru).
Szczegóły dotyczące formy dokumentacji powykonawczej należy uzgodnić przed jej wykonaniem z
Zamawiającym i Inspektorem.
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i
gotowości do przystąpienia do Odbioru Końcowego.
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Wykonawca nie rozpocznie Odbioru końcowego przed wydaniem przez Zamawiającego
potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia odbioru.
Nadzór nad przebiegiem odbioru końcowego sprawować będzie Komisja Odbiorowa w skład, której
wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby
powołane do udziału w odbiorze przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest
wymagany przepisami.
Z odbioru końcowego zostanie sporządzony stosowny protokół. Protokół musi zostać poświadczony
przez wszystkich członków Komisji. Dokumenty do odbioru końcowego będą zgodne z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Zamawiający dokona odbioru końcowego robót zgodnie z warunkami wskazanymi w umowy oraz w
oparciu o odbiory częściowe, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową oraz dokumentacją
projektową.

3.8.5. Odbiór ostateczny
a) przedmiotem odbioru ostatecznego będzie zrealizowany w całości przedmiot umowy. Razem z
wnioskiem o dokonanie odbioru ostatecznego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty na
materiały lub aprobaty zgodności z PN nie załączone uprzednio na potrzeby odbiorów końcowych. Do
zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załącza dokumentację powykonawczą/ odbiorową,
zgodnie z wymaganiami SIWZ, nie załączoną uprzednio na potrzeby odbiorów końcowych,
b) gotowość do odbioru ostatecznego zgłosi Kierownik budowy,
c) Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wykonawcy przekazuje Zamawiającemu dokumentację
powykonawczą/ odbiorową szczegółowo wyspecyfikowaną w Tomie III SIWZ,
d) jeżeli Zamawiający uzna, że Roboty budowlane objęte Przedmiotem Umowy zostały wykonane
oraz w razie braku zastrzeżeń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w zakresie kompletności i
prawidłowości Dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej, Strony ustalą termin odbioru
ostatecznego,
e) rozpoczęcie czynności odbioru ostatecznego przedmiotu umowy nastąpi komisyjnie z udziałem
przedstawicieli Stron w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę i
dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej,
f) Zamawiający zakończy czynności odbioru ostatecznego całkowicie zrealizowanych robót
najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności
odbiorowych.

3.9. Zasady płatności
Płatności za wykonane roboty i dokumenty wykonawcy zostaną dokonane na zasadzie kwoty
ryczałtowej, zgodnie z zapisami umowy.
W terminie 21 dni po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zadania wraz z Planem Płatności.
Brak pełnego wykonania danej pozycji dyskwalifikuje zgłoszenie do dokonania odbioru tejże pozycji.
W przypadku braku możliwości technicznych na wykonanie przewidzianego zakresu rzeczowego
Zamawiający dokona korekty wynagrodzenia na zasadach określonych w zapisach SIWZ.
Kwota wynagrodzenia może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu na zasadach określonych w SIWZ w
sytuacji, kiedy Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym nie wykona którejś z pozycji
wymienionych w tabeli cen.
Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w tabeli cen jest ostateczna i
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą pozycją. Kwota
ryczałtowa danej pozycji powinna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania
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niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji, bez względu na
to czy zostało to szczegółowo wymienione w PFU, czy też nie.
W kwotach ryczałtowych należy uwzględniać w szczególności:
− Koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbędnych map, opinii, decyzji,
pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych, koszty pracy personelu Wykonawcy, koszty
pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy, koszty powielenia i dostarczenia
Dokumentów; itp.,
− Dokumenty wykonawcy, dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą,
− Robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane wraz z robotami tymczasowymi,
− Wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do
wykonania robót) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy;
− Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);
− Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana
robót i wykonania i zamontowania tablic, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, specjalistyczny nadzór nad
robotami i inne;
− Koszty zarządu/ ogólne przedsiębiorstwa;
− Koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania
robót, przeprowadzenia odbiorów częściowych, końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy i
eksploatacji istniejących systemów;
− Koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz koszty
przygotowania i opracowania wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
wszelkich czynności odbiorowych;
− Koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z umowy, takich jak np.: koszty zajęcia pasa
drogowego na czas prowadzenia robót, zmiany organizacji ruchu wraz z projektem organizacji
ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy, ustawienie tymczasowego oznakowania i
oświetlenia, itp.
− Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Umową;
− Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancji i rękojmi;
− Opłaty, cła i podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
− Koszty spełnienia wszelkich innych wymagań wynikających z SIWZ niezbędnych do
prawidłowego wykonania Robót zgodnie z Umową.
Rozliczenie może obejmować jedynie kompletnie ukończone, włącznie z wykonaniem wszelkich prób
i badań przewidzianych w umowie i odebrane przez Zamawiającego elementy skończone,
wyszczególnione w wycenionej tabeli cen. W uzasadnionych przypadkach można na zasadach
określonej w umowie zmienić sposób rozliczania robót przez Wykonawcę.
Wykonawca występował będzie o okresowe rozliczenia robót nie częściej niż raz w miesiącu.
Rozliczenie Wykonawcy zawierające poszczególne pozycje Tabeli cen oraz protokoły wykonania
elementów będą podstawą do fakturowania robót budowlano – montażowych i okresowego
rozliczania poszczególnych elementów skończonych tabeli.
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3.10.Gwarancje jakości robót
Wykonawca udzieli Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonany w ramach umowy przedmiot
zamówienia, w tym za wszelkie wchodzące w jego skład prace w zakresie renowacji przewodów
kanalizacyjnych, studni i komór (obiektów liniowych i punktowych), tj.:
a) projektowanie,
b) budowę obiektów budowlanych,
c) wszelkie inne wykonane elementy Robót.
Wymagany okres gwarancji jakości wykonanych robót będące przedmiotem umowy wynosi minimum
36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości,
Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Zamawiający jest
uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu niniejszego
zamówienia do upływu co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Okres rękojmi jest
tożsamy z okresem gwarancji.
W przypadku, gdy w umowach dalszego podzlecenia prac przez Wykonawcę lub w związku z ich
wykonaniem udzielono gwarancji jakości lub rękojmi za wady za roboty wykonane, dostarczone
maszyny i urządzenia Wykonawca winien dokonać na rzecz Zamawiającego cesji korzyści z
zobowiązań Podwykonawcy.
Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych warunkach,
które traktować należy jako wymogi minimalne:


W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest
zawiadomić Wykonawcę pocztą elektroniczną lub faksem w terminie 3 dni roboczych od daty jej
wystąpienia (wykrycia).



Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z
poniższymi warunkami. W przypadkach szczególnych terminy, o którym mowa poniżej, mogą
zostać przez Zamawiającego wydłużone, na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający
szczegółowe uzasadnienie, złożony przed upływem pierwotnego terminu.



a) awarie powodujące brak możliwości transportu medium, a także w przypadkach, gdy
ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, przerwaniem
ciągłości transportu medium lub ograniczeniami komunikacyjnymi, jak również w innych
uzasadnionych przypadkach:
− doprowadzenie do ograniczonej możliwości odbioru ścieków – do 12 godz. (jeżeli
Wykonawca/ Gwarant nie wypełni tego obowiązku, Zamawiający będzie upoważniony do
usunięcia awarii, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiej interwencji, bez utraty
uprawnień wynikających w tytułu gwarancji i rękojmi za wady/usterki).
− całkowite usunięcie awarii – do 24 godz.
b) awarie powodujące ograniczone możliwości przejęcia i transportu ścieków:
− usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – do 12 godz.
(jeżeli Wykonawca/ Gwarant nie wypełni tego obowiązku, Zamawiający będzie
upoważniony do usunięcia awarii, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiej
interwencji, bez utraty uprawnień wynikających w tytułu gwarancji i rękojmi za
wady/usterki).
− całkowite usunięcie awarii – do 24 godz.
c) wady/usterki, które nie ograniczają przyjmowania i transportu ścieków::
- całkowite usunięcie wady/usterki – do 72 godz.
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
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Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w okresie
gwarancji, które winny zostać usunięte w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu.



Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa –
niezgodnego z dokumentacją techniczną zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania
warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej.



W przypadku, kiedy awaria, wada, usterka o której mowa w pkt. 1 nie nastąpiła z przyczyn
zależnych od Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający.



Gwarancja dla wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na
skutek:
o samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika
lub inne nieupoważnione osoby,
o uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności powódź, pożar).



Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w określonym terminie lub nie usunie wad w
terminie Zamawiający uprawniony będzie do:
o naliczenia kar za każdy dzień opóźnienia w kwocie określonej w umowie;
o powierzenia usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego usunięcia wad, jeżeli Wykonawca nie usunie
wady natychmiast po wezwaniu przez Zamawiającego;
o żądania zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w kwocie
przekraczającej wysokość kar umownych (za opóźnienie) z tego tytułu.

Każde z powyższych uprawnień może być realizowane według wyboru Zamawiającego, oddzielnie
lub łącznie z pozostałymi.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z
ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
Do niniejszego PFU w załączniku nr 2 i 3 zostały załączone posiadane przez Zamawiającego decyzje,
opinie i uzgodnienia.

2. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE
BUDOWLANE
Zamawiający, według bieżących założeń projektowych, posiada zgody do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane dot. działek o numerach ewidencyjnych:
Odc. 12 - ul. Stodólna (na odcinku od ul. Okrężnej do nr 36 i od Okrężnej do ul. Polnej 89) - (działki
nr: 45/2 KM 49/2, dz. nr 51 KM 49/2, dz. nr 23 KM 87, obręb Włocławek),
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Odc. 39 - al. K. Wielkiego (od ul. Duninowskiej w kierunku Osiedla K. Wielkiego) - (działki nr: dz. nr
17/12 KM 116/2, dz. nr 25/3 KM 116/2, dz. nr 14/2 KM 116/2, dz. nr 7/9 KM 116/1, dz. nr 7/8 KM
116/1, dz. nr 6/11 KM 116/1, dz. nr 6/8 KM 116/1, dz. nr 9/4 KM 116/1, dz. nr 5/4 KM 116/1, dz. nr
4/4 KM 116/1, dz. nr 3/3 KM 116/1, dz. nr 2/10 KM 116/1, dz. nr 2/13 KM 116/1, dz. nr 2/15 KM
116/1, dz. nr 1/4 KM 116/1, dz. nr 2/20 KM 115, dz. nr 2/23 KM 115, dz. nr 5/6 KM 115, dz. nr 5/14
KM 123, dz. nr 4/12 KM 123, obręb Włocławek),
Odc. 42 - ul. Zielna (od Płockiej do Wapiennej i od Polnej do nr 66) - (działki nr: 97/2 KM 90, dz. nr
98 KM 90, dz. nr 66/1 KM 112/2, dz. nr 64 KM 112/1, dz. nr 64 KM 105, obręb Włocławek),
Odc. 43 - ul. Polna (od nr 72 do Polna 1) - (działki nr: 72 KM 84, dz. nr 2 KM 85, dz. nr 17 KM 86,
dz. nr 18 KM 86, dz. nr 19/1 KM 86, dz. nr 19/2 KM 86, dz. nr 73 KM 86, dz. nr 72/3 KM 86, dz. nr
74/1 KM 86, dz. nr 27 KM 113, dz. nr 32 KM 113, dz. nr 30/16 KM 113, dz. nr 30/15 KM 113, dz. nr
64 KM 112/1, dz. nr 63/1 KM 112/1 obręb Włocławek),
Odc. 44 - ul. Płocka (od numeru 93 do Łęgskiej) - (działki nr: 15 KM 89, dz. nr 9/10 KM 104, dz. nr
96/3 KM 90, dz. nr 26 KM 92, obręb Włocławek),
Odc. 46 - ul. Kilińskiego (na odcinku od Placu Wolności do nr 12a) - (działki nr: 133 KM 50, dz. nr
24 KM 43, obręb Włocławek),
Odc. 47 - Plac Wolności (na odcinku od ul. Brzeskiej do ul. Przechodniej) - (działka nr: 133 KM 50,
obręb Włocławek),
Odc. 48 - Plac Wolności (na odcinku od ul. Brzeskiej do ul. Kilińskiego) - (działka nr:133 KM 50,
obręb Włocławek),
Odc. 49 - ul. Kościuszki - (działki nr: 26 KM 43, dz. nr 192/5 KM 42,obręb Włocławek),
Odc. 54 - ul. Okrężna (na odcinku od ul. Strugaczy do ul. Leśnej) - (działki nr 60/13 KM 82, dz. nr 1/4
KM 83, dz. nr 1/5 KM 83, dz. nr 60/8 KM 82, dz. nr 60/7 KM 82, dz. nr 73/8 KM 84, dz. nr 73/9 KM
84, dz. nr 2/13 KM 83, dz. nr 2/14 KM 83, dz. nr 2/12 KM 83, dz. nr 2/11 KM 83, dz. nr 73/6 KM 84,
dz. nr 73/27 KM 84, dz. nr 77/4 KM 84, dz. nr 133 KM 49/1, dz. nr 51 KM 49/2, obręb Włocławek),
Odc. 58 - ul. Żwirki i Wigury- (działka nr: 168 KM 57, obręb Włocławek),
Odc. 59 - ul. Borowska (od pompowni, przez ul. Żurską, Jasną do Kapitulnej kanał w wale - rurociąg
tłoczny) - (działki nr: 1/2 KM 58, dz. nr 13/5 KM 58, dz. nr 8/4 KM 58, dz. nr 59/2 KM 58, dz. nr 58
KM 58, dz. nr 57/3 KM 58, dz. nr 76 KM 59, obręb Włocławek),
Odc. 65 - ul. Przedmiejska (między ulicą 3-go Maja a Brzeską) - (działki nr: 145 KM 45, dz. nr 146
KM 45, dz. nr 134 KM 50, obręb Włocławek),
Odc. 72 - Plac Wolności (od Przechodniej do Zduńskiej i od Zduńskiej do Warszawskiej) - (działki nr:
133 KM 50, dz. nr 135 KM 50, obręb Włocławek),
Odc. 77 - ul. Ogniowa (od Łęgskiej do Ogniowej 8/10) – (działki nr: 89/2 KM 47, dz. nr 90 KM 47,
obręb Włocławek),
Odc. 78 - ul.Ruciana - (od ul. Witoszyńskiej do nr 15) – (działki nr: 9/45 KM 5, obręb Włocławek),
Odc. 79 - ul. Bławatkowa – (działki nr:106/11 KM 7/2, dz. nr 77 KM 7/2, obręb Włocławek),
Odc. 80 - ul. Jemiołowa – (działki nr: 77 KM 7/2, dz. nr 106/11 KM 7/2, dz. nr 86/5 KM 7/2, obręb
Włocławek),
Odc. 81 - ul Willowa- (boczna od ul Willowej do Willowa 16 i 16a) – (działka nr 106/11 KM 7/2,
obręb Włocławek),
Odc. 82 - ul. Zawilcowa – (działki nr 77 KM 7/2, dz. nr 106/11 KM 7/2, obręb Włocławek),
Odc. 83 - ul. Tarninowa – (działki nr 106/11 KM 7/2, obręb Włocławek),
Odc. 84 - ul. Kwiatowa – (działki nr 106/11 KM 7/2, obręb Włocławek),
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Odc. 85 - ul. Długa – (od ul. Wiejskiej do ul. Kaliskiej) – (działki nr: 81 KM 53, dz. nr 82 KM 53, dz.
nr 84/2 KM 53, obręb Włocławek),
Odc. 86 - ul. Malinowa – (od ul. Grodzkiej do ul. Jeżynowej)- (działki nr 24 KM 5, dz. nr 23/5 KM 5,
dz. nr 25 KM 5, dz. nr 23/1 KM 5, dz. nr 26 KM 5, obręb Włocławek).
W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i
uzgodnienia oraz wszelkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren do wykonania
robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał wszelkie roboty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz polskich norm i
norm branżowych.
W kwestiach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji
aktualnej na dzień wykonywania robot.
W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich
przepisów i Polskich Norm. Lista norm polskich dostępna na stronie internetowej Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego: www.pkn.pl, w polskiej i angielskiej wersji językowej, w jego siedzibie: ul.
Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w programie Integram - Elektroniczna Biblioteka Norm,
Integram BUDOWNICTWO zawierającym normy z zakresu budownictwa, normy branżowe, zbiór
przepisów prawa budowlanego, dostępnym na: www.integram.com.pl.

3.1. Przepisy prawne dotyczące projektowania i wykonawstwa
Poniżej zestawiono wybrane przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego. Wykonawca obowiązany jest do zastosowania się do wszystkich wymagań
prawodawstwa Polskiego.
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze
zm.),
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1396 ze zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi,
− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 701 ze zm.),
z rozporządzeniami wykonawczymi,
− Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),
− Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1757),
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800),
− Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1483),
− Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r,
poz. 725 ze zm.);
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2018 r., poz. 963),
− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963
t.j. z dnia 22.05.2018 r.),
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968),
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966),
− Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodności. (Dz. U. z 2013 r., poz. 898 ze zm.),
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47 poz. 401),
− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.),
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych, (Dz. U. z 1993 r., Nr 96 poz. 437),
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1348).

3.2. Normy i wytyczne związane z renowacją kolektorów
PFU w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje.
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją projektową i
PFU, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich
zawartością i wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)
/ (EN-PN). Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych
norm.
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa
o normalizacji z dnia 12.09.2002 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 2015, poz. 1483 z późniejszymi
zmianami).
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu
Robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w PFU.
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm:
•

PN-./B – norma ustanowiona do 31.12.1993 r.;
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•

PN-B-. – norma ustanowiona od 01.01.1994 r.;

•

PN-EN-.:. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią
identyczna;

•

PN-EN ISO .:. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą
międzynarodową ISO;

•

PN-ISO .:. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią
identyczna;

•

PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału.

Poniżej zestawiono podstawowe normy związane z projektowaniem i realizacją zamierzenia
budowlanego pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz.4”. Wykonawca
obowiązany jest do stosowania wszystkich obowiązujących norm w zakresie Robót.
1. ATV-DVWK-M127P, cz. 2 – Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe dla rehabilitacji
technicznej przewodów kanalizacyjnych przez wprowadzenie linerów lub metodą montażową,
2000 r.;
2. ATV-DVWK-A110P – Wytyczne do hydraulicznego wymiarowania i sprawdzania
przepustowości kanałów i przewodów ściekowych, 1999 r.;
3. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych – Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodności;
4. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;
5. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania kanalizacji – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
– Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu;
6. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe;
7. PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenie wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego – Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności;
8. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 9 – Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0);
9. PN-EN ISO 11296-1:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 1:
Postanowienia ogólne;
10. PN-EN ISO 11296-3:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 3:
Wykładanie rurami ciasno pasowanymi;
11. PN-EN ISO 11296-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacyjnej – Część 4:
Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu;
12. PN-EN ISO 11295:2010 Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systemów
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji;
13. PN-EN 13380:2004 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych do renowacji i
naprawy zewnętrznych systemów kanalizacyjnych;
14. PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne;
15. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;
16. PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Polipropylen (PP) – Część 1: Specyfikacje rur,
kształtek i systemu;
17. PN-EN ISO 178:2011 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości przy zginaniu;
18. PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady
ogólne;
19. PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 11: Reguły ogólne i reguły dla budynków;
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20. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania.
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