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Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia 

ZAMÓWIENIE: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piłsudskiego" 
ZAMAWIAJĄCY: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

23-200 Kraśnik, ul. Graniczna 3A 
ADRES OBIEKTU  ulica Piłsudskiego w Kraśniku, dz. nr ew. 325/2 i 704 obręb geodezyjny „Ośrodek” 

oraz dz. nr ew. 200 i 106/6 obręb geodezyjny „Podlesie”. 
KOD CPV  Grupa: 

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

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
Klasa:  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk  
i kolei; wyrównywanie terenu 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 
Kategoria:  
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  

komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1. Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i 
przełączenie do niej przyłączy kanalizacyjnych w rejonie ulicy Piłsudskiego.  

2. Zakres zamówienia. 

W zakres zamówienia wchodzi : 

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i 
opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, projektów odtworzenia nawierzchni, projektów usunięcia 
kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, projektów czasowej organizacji ruchu oraz innych opracowań 
niezbędnych do skutecznego wykonania robót: 
2) uzgodnienie i uzyskanie niezbędnych decyzji wymaganych przepisami oraz uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 
3) uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym 
4) roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przełączenie do niej przyłączy 
kanalizacyjnych w rejonie ulicy Piłsudskiego, z wykorzystaniem istniejącego kanału betonowego DN400 jako 
rury osłonowej oraz istniejących studni, a w tym: 

A: roboty przygotowawcze: 
a) demontaż nawierzchni asfaltowej oraz brukowej wraz z podbudowami, 
b) roboty ziemne, wykopy punktowe i liniowe w niezbędnych miejscach 
c) rozbiórka elementów rurociągu i uzbrojenia 
d) czyszczenie i kamerowanie istniejących rurociągów i uzbrojenia. 

B: roboty montażowe : 
a) budowa nowych studni PVC/PP średnicy DN 425mm - 6 szt. 
b) budowa nowych studni żelbetowych DN1200 - 2 szt. 
c) przebudowa istniejących studni na studnie PVC/PP DN425 - 7 szt. 
d) przebudowa istniejących studni na studnie żelbetowe DN1200 - 2 szt. 
e) remont 3 szt. studni betonowych DN1200 – naprawa kinety, wymiana stropu 
f) montaż rurociągów z rur PVC/PP DN200 na odcinku 328m w istniejącym kanale 

betonowym DN400 oraz częściowo w wykopie otwartym 
C: roboty końcowe: 

a) zabezpieczenie/wypełnienie przestrzeni miedzy nowobudowanym kanałem DN200 a 
istniejącą rurą betonową DN400 

b) kamerowanie nowo wykonanego kanału. 
c) próba szczelności nowo wybudowanego kanału. 
d) odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach, w zakresie wydanych warunków 

przez Zarządcę drogi z uzyskaniem protokołów odbioru  
e) przywróceniem zajętego terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót oraz uzyskanie 

wszelkich niezbędnych protokołów odbiorowych od zarządców terenu i gestorów sieci. 
D: opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

Szczegółowy wykaz prac w zakresie przebudowy/budowy/remontu studni i kanałów podano w załącznikach. 

Uwaga: Podana długość sieci jest długością orientacyjną wynikającą z odległości pomierzonych na mapach 
poglądowych. Ewentualna zmiana długości wynikająca z rozbieżności załączonych map z rzeczywistością, nie będzie 
wpływać na zmianę wartości Zamówienia 

3. Podstawy prawne. 

Roboty objęte Umową należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o: 

1) umowę, 
2) niniejszy OPZ, 
3) obowiązujące przepisy, w szczególności: 
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A: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
B: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 
C: inne dokumenty wymienione w OPZ. 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Planowana inwestycja w postaci prac projektowych i robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe 
właściwości funkcjonalno-użytkowe wyszczególnione poniżej: 

1) rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać 
wysoką trwałość i niezawodność budowanej sieci, powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej jej 
eksploatacji w zmiennych warunkach, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i wykonywania 
robót budowlanych, 
2) szczegółowy dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o 
analizę rzeczywistych warunków eksploatacji sieci, 
3) zastosowane materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w środowisku 
agresywnym, winny być dostarczane w l klasie wykonania, 
4) wszystkie materiały i technologie prowadzenia robót na etapie projektu i wykonawstwa powinny 
uzyskać akceptację Zamawiającego, 
5) dobór klas wytrzymałościowych, parametrów i nośności materiałów służących do budowy sieci 
kanalizacyjnej powinien zostać poparty przez Wykonawcę na etapie projektowania odpowiednimi 
obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi, 
6) Inwestycja musi zapewnić wymaganą szczelność sieci kanalizacyjnej oraz niezakłócony odpływ ścieków 
z posesji . 

 
Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych 
parametrów określonych w niniejszym OPZ, w szczególności: 

1) trwałości robót, 
2) braku negatywnego wpływu na parametry eksploatacyjne sieci, 
3) zapewnienia szczelności sieci, 
4) zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów, 
5) zachowania ciągłości odbioru ścieków. 
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II. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1. Wymagania dotyczące projektowania 
1.1. Wykonawca własnym kosztem i staraniem opracuje dokumentację projektową służącą do wykonania 

robót budowlanych. Wykonawca sporządzi niezbędne dokumentacje, uzyska wszelkie wymagane prawem 
polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do wykonania robót, a w 
szczególności zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

1.2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych opracowań wynikających z warunków 
właścicieli, administratorów, zarządców terenów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowaną 
siecią. 

1.3. Przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej Wykonawca musi uwzględniać informacje zawarte w 
niniejszym OPZ. 

1.4. Dokumentacja projektowa musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe 
związane z planowaną metodą budowy i doborem materiałów oraz sposobem prowadzenia robót. Dobrane 
materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym OPZ. 

1.5. Wymagania szczegółowe Zamawiającego 
Wykonawca wykona bądź pozyska: 
1) projekt budowlano-wykonawczy wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania 
pozwolenia na budowę, 
2) uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami i 
instytucjami  między innymi (zarządcy terenów, zarządcy dróg, zarządcy istniejącej infrastruktury, narady 
koordynacyjne i inne wymagane), 
3) informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i plan BIOZ, 
4) uzgodnienie projektu w KPWiK Sp z o.o. przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, w minimum 2 
egzemplarzach (z czego jeden egzemplarz pozostaje w KPWiK Sp z o.o. ), 
5) pozwolenie na budowę (Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 komplety dokumentacji projektowej 
sieci kanalizacji sanitarnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf wraz z decyzją o 
pozwoleniu na budowę - egzemplarze opieczętowane i zatwierdzone przez organ wydający pozwolenie na 
budowę. Zamawiający po weryfikacji dokumentacji przekaże 1 kpl. Wykonawcy.), 
6) inspekcje TV modernizowanych kanałów (przedprojektowa i powykonawcza), 
7) projekty organizacji robót i tymczasowej organizacji ruchu w pasach drogowych, uzgodnione z 
odpowiednimi zarządcami dróg, terenów. 
8) projekty usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym - wg warunków wydanych przez 
poszczególnych administratorów sieci, 
9) projekt odtworzenia nawierzchni po robotach uzgodniony z odpowiednimi zarządcami dróg, terenów, 
o ile jest wymagany, 
10) sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi zawartymi w OPZ oraz w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej, 
11) próby techniczne, eksploatacyjne i niezbędne badania wykonanych obiektów (m.in. badania 
zagęszczenia gruntu), 
12) dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów, 
13) komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń/zgłoszeń związanych 
z użytkowaniem sieci. 

1.6. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlano-wykonawczy 
1.6.1. Wykonawca w ramach ryczałtowej ceny umownej opracuje projekt budowlany uzupełniony o wymogi 

dla projektu wykonawczego określone w rozporządzeniu z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane w odpowiedniej ilości egzemplarzy. 

1.6.2. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach, uzgodnieniach i decyzjach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia 
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kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do projektu 
budowlanego  wszystkie potrzebne obliczenia. Dokumentacja ma być kompletna celem uzyskania przez 
Wykonawcę w imieniu i na rzecz KPWiK Sp. z o.o. prawomocnego pozwolenia na budowę w ramach 
przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

1.6.3. Dokumentacja projektowa powinna obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do 
sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i powinna zawierać: 
Projekt budowlano-wykonawczy, który będzie zawierał w szczególności:  
1) opis techniczny oraz część technologiczną zawierającą: 

A: projekt zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:500 wraz z częścią opisową,  
B: rysunki techniczne i obliczenia hydrauliczno- technologiczne wraz z inżynierskim opisem 
obiektu, uzasadnienie wyboru metody budowy kanalizacji, wyboru materiału oraz niezbędne obliczenia 
statyczno-wytrzymałościowe, 
C: rysunki szczegółowe dotyczące szczegółów montażowych, schematów technologicznych 
robót, szczegółów połączenia kanałów ze studniami, rozwiązania kolizji itp., 
D: profile projektowanego przewodu w skali odpowiednio do planu sytuacyjnego, z wkreślonymi 
innymi przewodami istniejącymi i projektowanymi w ulicy lub krzyżującymi się z projektowanym 
przewodem 
E: szczegółowy opis projektowanych technologii wykonania robót z uwzględnieniem warunków 
w jakich te roboty mogą być prowadzone m.in.: (temperatura otoczenia, nasłonecznienie, opady 
atmosferyczne). 

2) projekt przepompowywania ścieków w trakcie prac na czynnej sieci; 
3) projekt dotyczący usunięcia kolizji poprzecznych i wzdłużnych uzgodniony z odpowiednimi zarządcami 
uzbrojenia (o ile jest wymagany przez zarządców tych sieci); 
4) informację BIOZ;  
5) dla sieci w pasie drogowym powierzchnie dla potrzeb ustalenia opłat za umiejscowienie sieci w pasie 
drogowym; 
6) wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. 

1.6.4. Ponadto dokumentacja projektowa musi zawierać: 
A: rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie 
sporządzania dokumentacji projektowej, w tym wszelkie niesprzyjające warunki gruntowe 
(np. zamulenie podbudowy kanału/studni, zawilgocony grunt poprzez ścieki). Wykonawca powinien 
zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i 
staranności. 
B: oświadczenie Wykonawcy o kompletności dokumentacji z punktu widzenia, któremu 
ma służyć oraz o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

1.6.5. Powyższe wymaganie nie są wyczerpujące i stanowią jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań 
Wykonawcy w ramach Umowy. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie w/w 
rysunków, specyfikacji i projektów niezbędnych do właściwego wykonania robót, Wykonawca sporządzi je 
na własny koszt  i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia.  

1.7. Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą przekaże mapę do celów projektowych dotyczącą 
tego przedsięwzięcia. 

1.8. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 
1.8.1.  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 przyjętych 
rozwiązań projektowych i w konsekwencji - robót. 

1.8.2. Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami: 
1) przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczną, możliwie najszybszą 
i sprawną realizację inwestycji, 
2) zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym i technologicznym spośród 
dostępnych na rynku. 

1.9. Prace i analizy przedprojektowe 
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1.9.1. Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 
wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach 
dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w OPZ. Wykonawca na własny koszt 
wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

1.9.2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona videoinspekcji odcinków kanalizacji 
sanitarnej w celu zweryfikowania zgodności aktualnego stanu kanałów z zawartymi informacjami w OPZ. 

1.9.3. Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 
zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych z eksploatacją sieci 
(minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych 
sieci). 

1.9.4. Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 
przepisami. 

1.9.5. Budowę kanalizacji Wykonawca zaprojektuje w taki sposób, aby wykonanie robót było jak najmniej 
uciążliwe dla środowiska, ruchu ulicznego, zamieszkałych w pobliżu osób, znajdujących się w pobliżu 
instytucji i przedsiębiorstw.  

1.9.6. Zaprojektowane materiały mają uwzględniać wszelkie niesprzyjające warunki w kanalizacji, 
w szczególności: agresywne środowisko, niekorzystne warunki gruntowo-wodne, obciążenia ruchem 
kołowym i parciem gruntu. 

1.9.7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu co najmniej dwa kompletne uzgodnione ze stosownymi 
instytucjami opracowania dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w wersji papierowej, w celu 
sprawdzenia. Data pozytywnego uzgodnienia przekazanej dokumentacji jest datą wykonania dokumentacji 
projektowej. Potwierdzeniem uzgodnienia dokumentacji projektowej jest pieczątka uzgodnienia na 
projekcie zagospodarowania terenu na dostarczonej dokumentacji. Jeden egzemplarz uzgodnionej 
dokumentacji projektowej pozostaje u Zamawiającego. 

1.10. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy mapę do celów projektowych. 

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego. 
2.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji 

w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawcy nie 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  

2.2. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie 
nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia/zgłoszenia na użytkowanie 
włącznie.  

2.3. W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży w szczególności: 
1) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, 
technicznych, technologicznych, materiałowych, 
2) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i 
opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek 
lub uzupełnień na dokumentację projektową, 
3) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, 
technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji 
projektowej, 
4) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z 
rozwiązaniami projektowymi i obowiązującymi przepisami, 
5) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego, 
6) udział na wezwanie Zamawiającego w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót 
zanikających i ulegających zakryciu, próbach instalacji oraz odbiorach częściowych i końcowym odbiorze 
zadania, 
7) poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, 
detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej – bez prawa do 
odrębnego wynagrodzenia. 

2.4. Projektant zobowiązany jest do osobistej wizyty na budowie na każde wezwanie Zamawiającego. 
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2.5. Potwierdzeniem obecności Projektanta na budowie w ramach nadzoru autorskiego będzie stosowny 
wpis do Dziennika Budowy. 

 

3. Wymagania dotyczące prowadzenia robót. 
3.1. Roboty należy prowadzić i organizować z uwzględnieniu jak najmniejszej uciążliwości dla okolicznych 

mieszkańców oraz dla ruchu drogowego. 
3.2. Odpady budowlane powstałe w trakcie prowadzenia robót Wykonawca zagospodaruje we własnym 

zakresie. Koszty utylizacji zbędnych materiałów należy przewidzieć w zaoferowanej cenie ryczałtowej. 
3.3. Podczas prac należy zapewnić stały odbiór ścieków z okolicznych budynków. Należy zapewnić 

odprowadzanie ścieków poprzez odpowiednio zorganizowane przepompowywanie( tzw. Bajpas) lub 
poprzez wyciąganie ścieków samochodem specjalistycznym. 

3.4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 
-  zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy. 
-  koszt zabezpieczy roboty oraz teren budowy. 
- zabezpieczy odkrytą podczas prowadzonych robót infrastrukturę podziemną zgodnie z wytycznymi 
właścicieli tej infrastruktury. 
- zorganizuje i zapewni odpowiednie media niezbędne do wykonania robót. 
- zabezpieczy teren robót przed dostępem osób trzecich oraz zorganizuje i będzie prowadził roboty z 
zachowaniem wymagań obowiązujących przepisów BHP. 

3.5. Wykonawca będzie systematycznie prowadził dziennik budowy zgodnie z przepisami. Dziennik budowy 
będzie przechowywał kierownik budowy i będzie on jednocześnie odpowiedzialny za ten dokument. 

3.6. Wykonawca będzie prowadził i organizował roboty tak aby nie doprowadzić do zalania ściekami 
okolicznych budynków. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji odpowiedzialność leży po stronie 
Wykonawcy. 

3.7. Roboty będą podlegały następującym próbom/badaniom: 

- badanie szczelności zamontowanych kanałów/studni 

- inspekcja tv wybudowanych kanałów, 

- badanie zagęszczenia gruntu po wykonanych robotach zgodnie z wytycznymi zarządców dróg przy 
udziale przedstawiciela Zamawiającego 

O planowanych próbach/badaniach Wykonawca będzie na bieżąco z wyprzedzeniem informował 
przedstawicieli Zamawiającego. Po wykonanych badaniach będą sporządzane odpowiednie protokoły. 

3.8. Roboty będą podlegały odbiorom robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu. 

Odbiorom robót zanikających będą podlegały następujące roboty: 

- montaż przewodów rurowych – wsuwanie do kanału, układanie w wykopie 

- montaż studni/kaskad, 

- przełączanie przyłączy 

Odbiorowi końcowemu będzie podlegało wykonanie całego zadania wraz z opracowaniem/uzyskaniem 
wszystkich wymaganych dokumentów. 

4. Wymagania dla rozwiązań technicznych. 
4.1. Wymagania w zakresie technologii budowy studni i sieci kanalizacyjnej. 
4.1.1. Budowę kanału sanitarnego w rejonie ulicy Piłsudskiego w Kraśniku należy wykonać z rur PCV/PP 

DN200, głównie w technologii bezwykopowej. Odcinki rur będą montowane w istniejącym kanale 
betonowym DN 400 wykorzystanym jako rura osłonowa. 

4.1.2. Przestrzeń pomiędzy istniejącym kanałem, a nowo wybudowanym kanałem z rur PCV/PP na całej jego 
długości należy wypełnić pianobetonem o gęstości w przedziale 300-700kg/m3. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na równomierne rozprowadzenie pianobetonu na całej długości rurociągów.  



 8 

4.1.3. Podczas wypełniania pianobetonem przestrzeni pomiędzy rurociągami należy bezwzględnie rurociąg 
przewodowy w całości wypełnić wodą w celu obciążenia go i zabezpieczenia przed przemieszczeniem 
(„wypłynięciem”) do czasu związania pianobetonu.  

4.1.4. W miejscach połączenia studni z nowo wybudowanym  rurociągiem, należy zamontować przejścia 
szczelne na rurociągu PCV lub PP, a przestrzeń pomiędzy istniejącym kanałem betonowym i nowo 
wybudowanym z rur tworzywowych należy zamurować zabezpieczając studnie kanalizacyjne przed 
przedostaniem się do nich pianobetonu. 

4.1.5. W miejscach podłączenia istniejących przyłączy kanalizacyjnych na trójnik oraz w miejscach 
wskazanych na mapach poglądowych należy wbudować studnie kanalizacyjne. 

4.1.6. Wszystkie włazy studni kanalizacyjnych należy wyregulować do rzędnych istniejącej nawierzchni drogi. 
4.1.7. Dno studni betonowych wypełnić betonem i wykonać w nim kinetę. Istniejące przyłącza kanalizacyjne 

włączyć do nowo wybudowanych studni przy pomocy przejść szczelnych. 
4.1.8. W przypadku konieczności wykonania kaskad kanalizacyjnych należy wybudować je na zewnątrz studni 

i odpowiednio  zabezpieczyć przed przesunięciem (rozłączeniem). 
4.2. Parametry studni kanalizacyjnych 1200 z elementów żelbetowych łączonych na uszczelkę: 

a) grubość ścianki min. 120 mm, 
b) parametry techniczne betonu: klasa wytrzymałości min. C45/55, nasiąkliwość max. 5%, 

mrozoodporność F150, wodoszczelność W 8, klasa ekspozycji min XA2, 
c) stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1917 i PN-H-93215:1982, 
d) uszczelki elastomerowe zgodne z PN-EN 681-14, 
e) pokrywa żelbetowa min. C45/55 - PN -EN 206-1 z otworem min 600mm, nośność 

dobrana do obciążenia ruchem kołowym 40T. 
f) właz żeliwny 600mm klasy D400 z zamknięciem zatrzaskowym, 
g) zewnętrzną powierzchnię studni należy pokryć powłoką bitumiczną, po wyschnięciu 

spoin. Obsypanie studni wykonać po wyschnięciu powłoki. Materiałem stosowanym na 
podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający wymogi normy 
PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10cm. Wymagany stopień zagęszczenia obsypki 
studni musi wynosić 95 % do wysokości 60cm od spodu studni. Pozostała część obsypki 
zagęszczenie zgodnie z warunkami zarządców dróg. Obsypkę wykonać materiałem 
identycznym co podsypkę. 

h) połączenia poszczególnych elementów studni należy dodatkowo zabezpieczyć od 
wewnątrz i zewnątrz warstwą zaprawy. 

4.3. Parametry studni PVC/PP DN425 
a) Studnia powinna się składać z prefabrykowanej kinety, rury trzonowej (karbowanej), 

uszczelek, teleskopu DN315 z włazem żeliwnym klasy D400 z zamknięciem ( połączenie 
rury teleskopowej z włazem za pomocą śrub). 

b) Elementy studni muszą być dostosowane do obciążenia ruchem kołowym 40T.  
c) Sztywności obwodowa rury trzonowej min. SN8 
d) Podłączenie przyłączy poprzez włączenie do odpowiednio przystosowanej 

prefabrykowanej kinety zbiorczej lub poprzez przejście szczelne zamontowane w rurze 
trzonowej studni - „in situ” 

e) Studnie montować w obsypce piaskowej. Materiałem stosowanym na obsypkę powinien 
być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający wymogi normy PN-86B-02480.  
Wymagany stopień zagęszczenia obsypki studni musi wynosić 95 % do wysokości 60cm 
od spodu studni. Pozostała część obsypki zagęszczenie zgodnie z warunkami zarządców 
dróg. 

f) Dopuszcza się montaż studzienek DN425 w istniejących studniach 
betonowych/murowanych DN1200 lub 1000x1000 bez ich rozbiórki, pod warunkiem 
wypełnienia przestrzeni miedzy studniami piaskiem z odpowiednim zagęszczeniem  

4.4. Parametry rur przewodowych PVC/PP DN200  
a) Rury lite PVC/PP DN200 o grubości ścianki min 5,9mm 
b) Sztywność obwodowa min. SN8 
c) Rury powinny mieć wydłużone kielichy 
d) Rury układane w wykopie otwartym montować na podsypce piaskowej min 10cm i 

obsypce min 30cm ponad wierzch rury. Na podsypkę i obsypkę stosować piasek drobno 
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lub średnio ziarnisty spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Wymagany stopień 
zagęszczenia obsypki rury musi wynosić 95 %.  

e) Rury układane w istniejącym kanale betonowym DN400 montować metodą wsuwania. 
Pierwszą rurę (czoło rury) należy wyposażyć w płozy, które będą zdemontowane po 
montażu odcinka. Metodę montażu dobrać tak aby nie wystąpiły wysunięcia rury z 
kielichów oraz pęknięcia lub odkształcenia ścianek. Maksymalne długości montowanych 
sztang rur 3m, w środku sztangi zamontować płozy o wysokości równej średnicy 
kielicha.  

4.4.2. Powyższe wymagania należy traktować jako minimalne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych 
materiałów o parametrach nie gorszych niż opisane. Przy wyborze rodzaju i parametrów materiałów należy 
wziąć pod uwagę: 
1) parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo wbudowywanych 
rurociągów dla poszczególnych materiałów i ich parametrów technicznych 
2) charakterystykę gruntu, w którym kanał ma być wybudowany a w tym możliwość zagęszczenia, 
stabilność gruntu; możliwość zastosowania gruntu do zasypania wykopów, 
3) poziom wody gruntowej: możliwość zastosowania technologii poniżej poziomu wód gruntowych 
4) materiał oraz wytrzymałość z uwzględnieniem sił typowych dla danej technologii, 
5) pożądany stopień dokładności budowanego kanału, wartości, odchyleń od planowanej trasy, 
6) możliwość rozmieszczenia komór montażowych, w zależności od trasy przewodu, parametrów 
zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych. 

4.5. Wymagania dodatkowe 
4.5.1. Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być: 

1) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 
Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać 
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 
2) zgodne z postanowieniami Umowy projektem budowlanym, 
3) nowe i nieużywane,  

5. Dokumentacja powykonawcza. 
5.1. Po wykonaniu robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą 

z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi 
przez autora projektu. Po zakończonych próbach szczelności i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi 
osiągnięte wyniki. 

5.2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po 
ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 
geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej 
powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

5.3. Dokumentacja powykonawcza oprócz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej powinna zawierać: 
a) Protokoły odbiorów częściowych – robót ulegających zakryciu 
b) Protokoły z prób szczelności 
c) Protokoły z inspekcji Tv oraz video inspekcję Tv wybudowanych kanałów na płycie CD. 
d) Protokoły z badań zagęszczenia gruntu 
e) Operat powykonawczy drogowy zawierający między innymi: dokumentację 

powykonawczą dotyczącą części drogowej, receptury zastosowanych mieszanek 
wykorzystanych do odtworzenia nawierzchni drogowych, 

f) Protokoły odbioru pasów drogowych 
g) Protokoły odbioru terenów na których prowadzone roboty 
h) Deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty na wbudowane materiały 
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i) Wyliczoną i podpisaną przez Kierownika Budowy powierzchnię rzutu poziomego 
wybudowanej sieci 

j) Oświadczenie Kierownika Budowy 
5.4. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed odbiorem 

końcowym. 
5.5. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego lub procedury zgłoszenia do użytkowania wprowadzone zostaną 

zmiany w zakresie robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich 
zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

5.6. Wykonawca przekaże instytucjom zewnętrznym powykonawczą dokumentację geodezyjno-
kartograficzną zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami 
ośrodka. 

6. Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej. 
6.1. Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być oprawione w segregatory tego samego 

koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 
1) napis „Dokumentacja projektowa", 
2) numer Umowy, 
3) nazwa zadania, 
4) nazwy ulic, 
5) numer egzemplarza, 
6) numer tomu. 
Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja projektowa" powinien znajdować się spis zawartości oraz 
opracowania branżowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla 
danej branży. 

6.2. Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w segregatory 
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 
1) napis „Dokumentacja powykonawcza", 
2) numer Umowy, 
3) nazwa zadania, 
4) nazwy ulic, 
5) numer egzemplarza, 
6) numer tomu. 
Wewnątrz segregatora pt. „Dokumentacja powykonawcza" powinien znajdować się spis zawartości oraz 
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych 
dla danej grupy. 

6.3. Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1" powinny zawierać wszystkie dokumenty 
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

6.4. 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 muszą być potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z 
oryginałem", w dokumentacji powykonawczej -podpisem Kierownika Budowy. 

6.5. Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz 
w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie. 
Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 
1) dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD), 
2) opis techniczny - plik w formacie *.doc, 
3) zestawienia – plik w formacie *.xls, 
4) pliki tekstowe – plik w formacie *.doc, 
5) arkusze kalkulacyjne -  plik w formacie *.xls. 
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Rysunki: 
1) rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.pdf, 
2) pliki map geodezyjnych - w formacie *.dxf (w układzie geodezyjnym 2000 strefa 7, skala opracowania 
1:500, część graficzna w postaci wektorowej obejmować będzie warstwy tematyczne, warstwy winny 
zachować poprawność topologiczną, wewnętrzną oraz względem warstw referencyjnych), rozdzielczość 
obrazów rastrowych: 300 dpi, 
3) paleta barw 24 bit, w przypadku podkładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit, 
4) kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami. 

6.6. Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi 
Zamawiającemu, opracuje w ramach ceny umownej egzemplarze w ilości wynikającej z wymagań 
stawianych w uzgodnieniach. 

7. Pozostałe wymagania. 
7.1. Wymagania formalno-prawne 

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe, inne dokumenty (w tym m.in. wnioski o 
wydanie decyzji administracyjnych lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania, które będą obligatoryjne do uzyskania pozwolenia na 
budowę.  

Jeżeli wystąpi konieczność zmiany którejkolwiek z uzyskanych decyzji, Wykonawca dokona wszelkich 
potrzebnych korekt w celu uzyskania decyzji zmieniających na własny koszt. 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich warunków, uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty administracyjne i za 
zajęcie pasa drogi na czas budowy oraz za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi w pasie 
drogowym do czasu odbioru końcowego) ponosi Wykonawca. 

7.2. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych 

7.2.1. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na własny koszt wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki 
techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia i zakończenia robót oraz użytkowania sieci przez 
Zamawiającego. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, warunków technicznych 
i pozwoleń ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania 
dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów.  

7.2.2. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Umowy. 

7.2.3. W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 
- wystąpienie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego oraz uzyskanie takiej 
decyzji. Opłaty administracyjne związane z tymi czynnościami ponosi Wykonawca. Opłaty te należy 
uwzględnić w ryczałtowej cenie umownej; 
- uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót; 
- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich 
kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym m.in.: uzgodnienie tras na Naradzie 
Koordynacyjnej); 
- uzyskanie zgód, uzgodnień zarządców dróg na umieszczenie i lokalizację (jeśli wymagane) sieci w pasie 
drogowym oraz na prowadzenie robót budowlanych; 
- uzyskanie uzgodnienia w KPWIK Projektu Budowlanego. 

 
7.3. Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które w ramach 
zadania bezpośrednio związane są z robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich 
danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich 
elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli ( dokumentacja fotograficzna).  

7.4. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną inwestycji. 
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Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze 
szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

7.5. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektów i ich 
wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać 
będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. 

Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego terenu, 
obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych. Opis zdjęć musi zawierać 
datę. Dokumentacja taka winna być przekazana Zamawiającemu na nośniku CD lub DVD w formie plików 
graficznych. Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenu i przekaże je wraz z 
dokumentacją powykonawczą. 

 

8. Załączniki 
8.1. Warunki budowy Zarządców dróg, zgody na dysponowanie gruntem 
8.2. Zestawienie studni kanalizacyjnych. 
8.3. Mapa poglądowa.  
8.4. Raport z kamerowania kanału 
 

 

 


