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J. CZĘŚĆ OPISOWA

i. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zadanie „,Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Elbląga”

realizowane będzie w tamach projektu nr POIS.02.01.00-00-0004/17 pn. Systemy gospodarowania

wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków UE

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 — 2020. W ramach zadania

planuje się zaprojektowanie i wykonanie renowacji sieci kanalizacji deszczowej metodą

bezwykopową przy zastosowaniu wykładziny termoutwardzalnej CIPP na terenie miasta Elbląg.

Niniejsze opracowanie służy do przedstawienia zakresu działań inwestycyjnych oraz ustalenia

planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego prac renowacyjnych wraz z uzyskaniem

uzgodnień i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie i przeprowadzenie robót budowlanych,

- wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z renowacją kanalizacji deszczowej,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.1. Zakres robót budowlanych — parametry charakterystyczne

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie renowacji sieci

kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową przy zastosowaniu wykładziny CIPP z włókniny

poliestrowej o strukturze filcowej nasączonej żywicą poliestrową utwardzaną gorącą wodą lub parą

wodną. Do renowacji wybrane zostały kanały będące w złym stanie technicznym.

Renowacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zostanie przeprowadzona w następujących

ulicach:

- ul. Marii Curie - Skłodowskiej,

- ul. Fryderyka Chopina,

- ul. Karola Szymanowskiego,

- ul. Piotra Kłoczowskiego,

- al. Grunwaldzka,

- ul. Mikołaja Kopernika,

- ul. Ogólnej,

- ul. Władysława Broniewskiego,

- ul. Króla Jana III Sobieskiego.

Średnice kanałów przeznaczonych do renowacji mieszczą się w przedziale DN200 do DN600.

Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej poddanej renowacji wynosi ok. 3,37 km.

W ramach zadania należy wykonać kompleksowe roboty mające na celu zmodernizowanie

istniejących sieci kanalizacji deszczowej wraz z uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót
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i uzyskaniu kompletu decyzji koniecznych na etapie rozpoczęcia prac realizacyjnych i ich

zakończenia.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.2.1. Dostępność terenu budowy

Wszelkie roboty wchodzące w zakres niniejszego zamówienia (przygotowawcze, budowlane,

montażowe, tymczasowe, wykończeniowe itp.) będą zrealizowane i wykonane według projektu

budowlanego i wykonawczego opracowanego przez wykonawcę oraz zatwierdzonego przez

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Roboty wykonywane będą w pasach drogowych, parkingach i terenach zielonych.

W związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym roboty na części kanałów

muszą być prowadzone w określonych godzinach.

1.2.2. Kolejność wykonywania Robót

Czas realizacji zamówienia:

Czas realizacji projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji umożliwiającej rozpoczęcie robót

budowlanych (zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę): maksymalnie do 10

grudnia 2018 r.

Czas realizacji zamówienia wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej niezbędnej do

rozpoczęcia użytkowania obiektu po zakończonych robotach budowlanych (zawiadomienie organu

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy pozwalające na przystąpienie do użytkowania obiektu

budowlanego): maksymalnie do 10 stycznia 2020 r.

Wykonawca będzie realizował prace z harmonogramem rzeczowo finansowym, sporządzonym

w ciągu 15 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym i

Inspektorem Nadzoru kolejność wykonywania robót.

Wykonawca wytypuje jeden z dziewięciu opisanych w pkt. 1.4. niniejszego PFU kanałów, który

będzie realizował jako pierwszy. Po zakończeniu robót na tym kanale, Wykonawca przeprowadzi

wymagane pomiary i próby opisane w pkt. 2.3. niniejszego PFU. Wykonawca będzie mógł przystąpić

do renowacji kanałów w pozostałych ulicach jedynie po pomyślnym wyniku przeprowadzonych

pomiarów i prób dla pierwszego odcinka.

Generalnie zakłada się, że roboty będą wykonywane „ulica po ulicy”. Możliwość równoległego

prowadzenia robót na kanałach w kilku ulicach będzie istniała po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

1.2.3. Zapewnienie ciągłości pracy systemu kanalizacyjnego

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy ciągłość odbioru ścieków

na czas trwania robót wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń dla

zapewnienia ciągłości przepływu ścieków przez rurociągi tymczasowe,.

Pompowanie ścieków z kanału musi się odbywać tymczasowymi szczelnymi rurociągami

dostosowanymi do ilości ścieków. Nie dopuszcza się stosowania węży parcianych. Należy zapewnić

niezależny system zasilania pomp w energię elektryczną. W przypadku stosowania pomp
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spalinowych w rejonach istniejącej zabudowy, muszą mieć one obudowę dźwiękochłonną. Należy

uwzględnić zminimalizowanie utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych.

1.2.4. Zajęcie pasa drogowego

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót ponosi Wykonawca.

Wykonawca opracuje konieczne wnioski i/lub inne dokumenty niezbędne do uzyskania

pozwolenia na zajęcie pasa drogowego w okresie realizacji robót.

Warunki prowadzenia prac wyda zarządca drogi na etapie opracowania przez Wykonawcę

Projektu Organizacji Ruchu.

1.2.5. Naprawy miejscowe w wykopie otwartym

Na obecnym etapie nie przewiduje się konieczności wykonywania napraw miejscowych

wymagających odkrywania kanałów, za wyjątkiem zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych

przewidzianych do renowacji.

Po zakończeniu prac związanych z wymianą zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych

zlokalizowanych w drogach, Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni dróg w pasie

wykonywanych robót.

Nawierzchnia drogowa w pasie wykonywanych robót powinna być przywrócona do stanu

użyteczności pierwotnej. Należy odtworzyć wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Wykonawca na etapie przygotowywania projektu budowlanego zobowiązany jest do

uzgodnienia wymagań odnośnie zakresu oraz konstrukcji odtworzenia dróg i chodników z

zarządcami dróg i właścicielami terenów.

Odtworzone nawierzchnie, po skończonych robotach wymagają protokolarnego odbioru

przez zarządców dróg i właścicieli terenów, na których były prowadzone roboty.

Wymaga się, aby roboty odtworzeniowe odpowiadały warunkom i wymaganiom określonym

przez zarządców dróg w pasie, w którym prowadzone będą roboty.

1.2.6. Wycinka drzew

Zadanie będzie realizowane metodami bezwykopowymi i nie zachodzi konieczność wycinki

drzew.

1.2.7. Utylizacja materiałów

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację

odpadów, które będą powstawać w trakcie realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.2.8 Uwarunkowania środowiskowe

Zgodnie z uzyskaną opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział

Spraw Terenowych I w Elblągu (pismo znak WSTE.070.27.2017.GK z dnia 1 7.03.2017 r.)
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planowane zadanie polegające na bezwykopowej renowacji kanałów deszczowych nie wymaga

uzyskania decyzji środowiskowej.

Nie mniej Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego

zobowiązany jest do ponownego uzgodnienia z właściwym organem potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

[zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późń. zm.)].

Na etapie realizacji zadania może nastąpić wzrost niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń

do powietrza, emisji hałasu, spowodowany pracą maszyn budowlanych i środków transportu.

Realizacja zadania może być również źródłem odpadów. W czasie budowy przewiduje się:

ograniczenie czasu pracy maszyn o dużym natężeniu hałasu do pory dziennej, sprawne

prowadzenie robót budowlanych w celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na ludzi

i środowisko, bieżącą kontrolę stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych przy budowie,

zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno — użytkowe.

Zestawienie podstawowych parametrów sieci kanalizacyjnej deszczowej przeznaczonej do

renowacji w ramach niniejszego zamówienia.

Dane przedstawione w tabelach sa danymi przybliżonymi i powinny być zweryfikowane

przez Wykonawcę po przeprowadzeniu lnspekcii Telewizyinei przed rozpoczeciem prac.

Zestawienie sieci:

Średnica Długość
[mm] [m]

DN200 —54

DN300 —1923

DN400 —151

DN500 —961

DN600 —278

E —3367

Renowacja studni z wymianą włazu — 97 szt.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno — użytkowe.

W niniejszym punkcie przedstawiono:

- Parametry kanałów przewidzianych do bezwykopowej renowacji

- Diagnozę kanałów przewidzianych do bezwykopowej renowacji. Diagnoza przeprowadzona

została na podstawie inspekcji TV, która wykonana została w roku 2016 na potrzeby

5



Inra,truktura środowisko

niniejszego opracowania. W diagnozie opisano rodzaje stwierdzonych uszkodzeń kanałów

wraz z podaniem ich ilości.

Klasyfikacji uszkodzeń dokonano z zastosowaniem podziału na grupy z określeniem stopnia

uszkodzenia, co zestawiono w tabeli.

Tabela. Klasyfikacja uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych.

Lp. Grupa uszkodzeń Podgrupy uszkodzeń Oznaczenia

Pęknięcia (podłużne, poprzeczne, promieniste) KL1 KPi KOl

.

Uszkodzenia Klasal, Klasa2 KL2 KP2 K02

konstrukcji Tworzenie skorupy Klasa 3 KS3

Ubytek glazury-betonu Klasa l-4 KUJ-4,KB1-4

Korozja glazury-betonu Klasal -4 SG1 -4,SBJ -4
Korozja erozja Korozja ścianki rury Klasa 2 SK2

2 scianki kanału
Tworzenie otworów w ściance Klasa 2 S03

Inkrustacja ścianki Klasa 3 Sl3

Przesunięcie osi łączenia —Klasy l-4 ZP1 ZP2 ZP3 ZP4

Otwarte złącze Klasy l-3 ZRJ ZR2 ZR3

Wysunięcie uszczelnienia (wypływ lepiku ZLY Zsl ZU1 ZB1
3 Uszkodzenia złączy wystający sznur, wystająca uszczelka, wystający ZL2 Z52 ZU2 ZB2

beton) Klasy l-3 ZLJ Z52 ZU3 ZB3

Korzenie Klasa l-3 ZKJ ZK2 ZK3

Nacieki —Klasa l-3 PRl PR2 PR3

4 Deformacja Klasa l-3 DR1 DR2 DR3

5 Wystająca Klasa 0-3 PXO PX1 PX2 PX3przeszkoda

6 Infiltracja Klasa i-3 INJ 1N2 1N3

7 Zmiana kierunku Klasa i-3 ROJ R02 R03

8 Poziom ścieków Klasa określana, jako procent wypełnienia PS (10 20 ...l00%)

Zestawienie uszkodzeń poszczególnych odcinków kanałów przewidzianych do renowacji:

Kanał deszczowy w ul. Marii Curie - Skłodowskiej

Dane podstawowe:

Przeznaczenie: kanał deszczowy;

Materiał: beton;

Średnica nominalna: DN 300;

Średnia głębokość posadowienia dna kanału: 2,0 m;

Średni spadek: —1,27%;

Ilość odcinków poddanych inspekcji T\J: 4;

Sumaryczna długość inspekcji T\J: —180,00 m

Rok budowy: przed 1945

Długość kanalizacji deszczowej przewidzianej do renowacji: —184,00 m
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Sumaryczne zestawienie uszkodzeń kanału o300 w ulicy Marii Curie - Skłodowskiej w Elblągu
Oznaczenie i kl.

IILp. uszkodzeń wg Opis
uszc1eńtabeli

1 KU Pęknięcie wzdłużne klasa 1 6

2 KPi Pęknięcie poprzeczne klasa 1 2

3 KSJ Tworzenie się skorupy klasa 1 2
4 KBJ Ubytek betonu klasa 1 5
5 PRl Nacieki klasa 1 32

6 KOl Pęknięcie promieniste klasa 1 1
7 KS2 Tworzenie się skorupy klasa 2

8 KB2 Ubytek betonu klasa 2 3
9 PX1 Przeszkoda klasa 1 2

10 PX2 Przeszkoda klasa 2 1
11 SBJ Korozja betonu klasa 1 89
12 SB2 Korozja betonu klasa 2 21
13 ZP4 Przesunięcie osi łączenia klasa 4 2
14 PR2 Nacieki klasa 2 15
15 Ni Infiltracja klasa 1 1
16 KB3 Ubytek betonu klasa 3 1
17 ZRJ Otwarte złącze klasa 1 2

Kanał deszczowy w ul. Karola Szymanowskiego

Dane podstawowe:

Przeznaczenie: kanał deszczowy;

Materiał: beton;

Średnica nominalna: DN 300;

Średnia głębokość posadowienia dna kanału: 3,0 m;

Średni spadek: 0,46%;

Ilość odcinków poddanych inspekcji TV: 5;

Sumaryczna długość inspekcji TV: —281,00 m

Rok budowy: przed 1945

Długość kanalizacji deszczowej przewidzianej do renowacji: —281,00 m

Sumaryczne zestawienie uszkodzeń kanału 300 w ulicy Karola Szymanowskiego w Elblągu
Oznaczenie i kl.

IILp. uszkodzeń. Wg Opis
uszeńtabeli

1 KU Pęknięcie wzdłużne klasa 1 4

2 KPi Pęknięcie poprzeczne klasa 1 4

3 KOJ Pęknięcie promieniste klasa 1 4

4 SB1 Korozja betonu klasa 1 li

5 PRl Naciek klasal 8

6 SOi Tworzenie otworów w ścianie kanału klasa 1 14
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Kanał deszczowy w ul. Piotra Kłoczowskiego

Dane podstawowe:

Przeznaczenie: kanał deszczowy;

Materiał: beton;

Średnica nominalna: DN 500;

Średnia głębokość posadowienia dna kanału: 3,0 m;

Średni spadek: 1,21%;

Ilość odcinków poddanych inspekcji TV: 4;

Sumaryczna długość inspekcji TV: —123,70 m

Rok budowy: 1990

Długość kanalizacji deszczowej przewidzianej do renowacji: —136,0 m

Sumaryczne zestawienie uszkodzeń kanału o500 w ulicy Piotra Kłoczowskieao w Elblaau
Oznaczenie i kl. Ilość

Lp. uszkodzeń. Wg Opis uszkodzeń
tabeli

I KLY Pęknięcie wzdłużne klasa I 13

2 KL2 Pęknięcie wzdłużne klasa 2 15

3 KS1 Tworzenie się skorupy klasa I 4

4 KBJ Ubytek betonu klasa 1 4

5 SB1 Korozja betonu klasal 1

6 KOl Pęknięcie promieniste klasa 1

7 KB2 Ubytek betonu klasa 2 3

8 KB3 Ubytek betonu klasa 3 1

9 PRl Nacieki klasa 1 29

10 PR2 Nacieki klasa 2 3

11 DR1 Deformacja klasa 1 1

12 IN1 Infiltracja klasa 1 3

13 KB4 Ubytek betonu klasa 4 1

14 PXJ Wystająca przeszkoda klasal 1

15 SOl Tworzenie otworów klasal 1

Kanał deszczowy w al. Grunwaldzkiej w Elblągu

Przeznaczenie: kanał deszczowy;

cwcj
7 S02
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Tworzenie otworów w ścianie kanału klasa 2

8 ZK1 Korzenie klasa 1 3

9 ZK2 Korzenie klasa 2 2

10 ZRJ Otwarte złacze klasa 1 7

11 ZR2 Otwarte złącze klasa 2

12 KB1 Ubytki betonu klasa 1 7

13 KB2 Ubytki betonu klasa 2

14 PX1 Wystające przeszkody 9
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Materiał: beton;

Średnica nominalna: DN 600;

Średnia głębokość posadowienia dna kanału: 2,7 m;

Średni spadek: —0,86%;

Ilość odcinków poddanych inspekcji TV: 6;

Sumaryczna długość diagnozowanego przewodu: —278,00 m

Sumaryczna długość inspekcji: —270,00 m

Rok budowy: przed 1945

Długość kanalizacji deszczowej przewidzianej do renowacji: —278,00 m

Sumaryczne zestawienie uszkodzeń kanału 600 w Alei Grunwaldzka w Elblągu

Kanał deszczowy w ul. Mikołaja Kopernika

Dane podstawowe diagnozowanego przewodu:

DN300

Przeznaczenie: kanał deszczowy;

Materiał: beton;

Średnica nominalna: DN 300;

Średnia głębokość posadowienia dna kanału: 2,25 m;

Średni spadek: 0,8%;

Ilość odcinków poddanych inspekcji TV: 2;

Sumaryczna długość diagnozowanego przewodu: —132,00 m

Rok budowy: przed 1945

DN400

Przeznaczenie: kanał deszczowy;

Materiał: beton;

Oznaczenie i kl.Lp. . . Opis llosc uszkodzenuszkodzen wg tabeli

1 KL1 Pęknięcie wzdłużne klasa I 11

2 KPi Pęknięcie poprzeczne klasa 1 1

3 KSJ Tworzenie się skorupy klasa 1 4

4 KB1 Ubytek betonu klasa 1 19

5 KB2 Ubytek betonu klasa 2 2

6 KOl Pęknięcie promieniste klasa 1 3

7 ZB1 Wysunięcie uszczelnienia — beton klasa 1 1

8 ZKJ Korzenie 9

9 PX1 Przeszkoda klasa I 1

10 SOl Tworzenie otworów 3

11 SB1 Korozja betonu klasa I 4

12 PS—10% Poziom wody

13 PRl Nacieki klasa 1 5

14 PXO Wystający beton 3
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Średnica nominalna: DN 400;

Średnia głębokość posadowienia dna kanału: 2,25 m;

Średni spadek: 0,6%;

Ilość odcinków poddanych inspekcji TV: 3;

Sumaryczna długość inspekcji DN400: —146,00 m

Rok budowy: przed 1945

Sumaryczna długość diagnozowanego przewodu: —278,00 m

Długość kanalizacji deszczowej przewidzianej do renowacji: —283,00 m

Sumaryczne zestawienie uszkodzeń kanału ®300 w ulicy Kopernika w Elblqu
Oznaczenie i kl. .Lp. . Opis llosc uszkodzenuszkodzen wg tabeli

1 KU Pęknięcie wzdłużne 5

2 KBJ Ubytek betonu klasa 1 5

3 PXO Przeszkoda 1

4 ZK1 Korzenie klasa 1 3

5 PRl Nacieki klasa 1 5

6 PR2 Nacieki klasa 2 1

7 KB2 Ubytek betonu klasa 2 1

8 S03 Tworzenie otworów w ściance klasa 3 1

Sumaryczne zestawienie uszkodzeń kanału o400 w ulicy Kopernika w Elblągu
Oznaczenie i kl.Lp. . Opis Ilosc uszkodzenuszkodzen wg tabeli

1 PRl Naciek klasa J 16

2 KSJ Tworzenie się skorupy klasa 1 13

3 PX1 Przeszkoda klasa 1 J

4 PX2 Przeszkoda klasa 2 1

5 ZBJ Wysunięcie uszczelnienia-beton 12

6 KU Pęknięcie wzdłużne klasa J 2

7 KPi Pęknięcie poprzeczne 1

Kanał deszczowy w ul. Fryderyka Chopina w Elblągu

Dane podstawowe:

Przeznaczenie: kanał deszczowy;

Materiał: beton;

Średnica nominalna: DN 300;

Średnia głębokość posadowienia dna kanału: 3,0 m;

Średni spadek :0,46%;

Ilość odcinków poddanych inspekcji TV: 9;

Sumaryczna długość inspekcji TV: —288,10;

Rok budowy: przed 1945

Długość kanalizacji deszczowej przewidzianej do renowacji: —312,00 m

Unia Europejska
Fundusz Spćjności
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Sumaryczne zestawienie uszkodzeń kanału o300 w ulicy Fryderyka Chopina w Elblągu
Oznaczenie i kl.Lp. . Opis llosc uszkodzenuszkodzen. Wg tabeli

J KL1 Pęknięcie wzdłużne klasa 1 J

2 KPi Pęknięcie poprzeczne klasa 1 4

3 KOl Pęknięcie promieniste klasa 1 1

4 SB1 Korozja betonu klasa 1 1 1

5 PRl Naciek klasal 15

6 PR2 Naciek klasa 2 1

7 S02 Tworzenie otworów w ścianie kanału klasa 2 1

8 ZKJ Korzenie klasa 1 6

9 ZK2 Korzenie klasa 2 2

10 ZK3 Korzenie klasa 3 I

I I ZP3 Przesunięcie osi łączenia klasa 3 1

12 ZP4 Przesunięcie osi łączenia klasa 4 1

13 PX3 Wystające przeszkody klasa3 1

14 PX4 Wystające przeszkody klasa4 2

15 KB1 Ubytki betonu klasa 1 11

16 KB4 Ubytki betonu klasa 4 1

17 KS1 Tworzenie się skorupy klasal 1

18 SB2 Korozja betonu klasa 2 4

Kanał deszczowy W Ul. Ogólnej w Elblągu

Dane podstawowe diagnozowanego przewodu

Część I inspekcji:

Przeznaczenie: kanał deszczowy;

Materiał: beton, PCV;

Średnica nominalna: DN 300/500;

Średnia głębokość posadowienia dna kanału: 2,42 m;

Średni spadek: —1,96%;

Ilość odcinków poddanych inspekcji TV:18;

Sumaryczna długość diagnozowanego przewodu: —612,00 m

Sumaryczna długość inspekcji: —592,00 m

Rok budowy: 1990

Część 2 inspekcji:

Przeznaczenie: kanał deszczowy;

Materiał: beton;
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Średnica nominalna: DN 300;

Średnia głębokość posadowienia dna kanału: 2,70 m;

Średni spadek: —2,97%;

Ilość odcinków poddanych inspekcji Ty:9;

Sumaryczna długość diagnozowanego przewodu: —347,30m

Sumaryczna długość inspekcji: —333,BOm

Rok budowy: 7990

Część 3 inspekcji:

Przeznaczenie: kanał deszczowy;

Materiał: beton;

Średnica nominalna: DN500;

Średnia głębokość posadowienia dna kanału: —2,83 m;

Średni spadek: —2,43%;

Ilość odcinków poddanych inspekcji TV: 11;

Sumaryczna długość diagnozowanego przewodu: —385,50m

Sumaryczna długość inspekcji: —378,50 m

Rok budowy: 7990

Długość kanalizacji deszczowej przewidzianej do renowacji: —7345 m

Sumaryczne zestawienie uszkodzeń kanału e300/500 w ulicy Ogólnej w Elblągu

[WzICJ
Unia Europejska

Fundusz Spójności

Lp. Oznaczenie i kl. Opis Ilość
uszkodzeń wg tabeli uszkodzeń

1 KU Pęknięcie wzdłużne klasa 1 194

2 KL2 Pęknięcie wzdłużne klasa 2 18

3 KL4 Pęknięcie wzdłużne klasa 4 2

4 KPi Pęknięcie poprzeczne klasa 1 19

5 KOl Pęknięcie promieniste klasa 1 21

5 K03 Pęknięcie promieniste klasa 3 1

7 K04 Pęknięcie promieniste klasa 4 1

8 PXJ Przeszkoda klasa 7 26

9 PX2 Przeszkoda klasa 2 9

10 PX3 Przeszkoda klasa 3 3

11 ZRJ Rozsunięte złącze klasa 1 56

12 ZR2 Rozsunięte złącze klasa 2 3

13 KSJ Tworzenie skowpy klasa I 16

14 KBJ Ubytek betonu klasa 1 177

15 KB2 Ubytek betonu klasa 2 29

16 PRl Nacieki klasa 1 262

17 PR2 Nacieki klasa 2 35

18 SOJ Tworzenie otworów w ścianie kanału klasa J 3

19 KL3 Pęknięcie wzdłużne klasa 3 1
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20 KS2 Tworzenie skorupy klasa 2

27 Ni Infiltracja klasa 1

22 PXO Wystająca przeszkoda

23 K02 Pęknięcie promieniste klasa 2

24 ZU3 Wysunięcie uszczelnienia klasa 3

25 PS Poziomwody(20%)

26 SB1 Korozja betonu klasa 1

27 SB2 Korozja betonu klasa 2

28 KP2 Pęknięcie poprzeczne klasa 2

29 KB3 Ubytek betonu klasa 3

30 DRY Deformacja klasa I

31 ZB1 Wysunięcie uszczelnienia klasa 1

32 ZPJ Przesunięcie osi łączenia klasa 1

33 PR3 Nacieki klasa 3

34 ZR3 Rozsunięte złącze klasa 3

35 ZB3 Wysunięcie uszczelnienia klasa 3

36 KS3 Tworzenie skorupy klasa 3

37 DR2 Deformacja klasa 2

38 ZUY Wysunięcie uszczelnienia klasa 1

39 804 Tworzenie otworóww ścianie kanału klasa 4

40 ZK1 Korzenie klasa I

41 ZP2 Przesunięcie osi łączenia klasa 2

42 ZP3 Przesunięcie osi łączenia klasa 3

Kanał deszczowy w ul. Władysława Broniewskiego

Przeznaczenie: kanał deszczowy;

Materiał: beton;

Średnica nominalna: DN 500;

Średnia głębokość posadowienia dna kanału: 311 m;

Średni spadek: —147%;

Ilość odcinków poddanych inspekcji TV: 5;

Sumaryczna długość diagnozowanego przewodu: —15380mb

Sumaryczna długość inspekcji: —146,60 m

Rok budowy: przed 1990

Długość kanalizacji deszczowej przewidzianej do renowacji: —154,00 m

Sumaryczne zestawienie uszkodzeń kanału 500 w ulicy Władysława Broniewskiego w Elblągu
Oznaczenie i kl.

uszkodzeń wg tabeli Opis llosc uszkodzen

1 KL1 Pęknięcie wzdłużne klasal 12

2 KP2 Pęknięcie poprzeczne klasa 2

3 KOl Pęknięcie promieniste klasa 1

4 KSJ Powstawanie skorupy klasa 1 14

Fundusze
Europejskie
lnfratruktura I środwiko
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5 KS2 Powstawanie skoupy klasa 2 7

6 ZRJ Otwarte złącze klasa 1 5

7 ZR2 Otwarte złącze klasa 2 2

8 PRl Naciek klasa 1 36

9 PR2 Naciek klasa 2 20

10 KBJ Ubytek betonu klasa J 12

11 PXO Przeszkoda klasa O 1

12 PX2 Przeszkoda klasa 2 2

13 ZP2 Przesunięcie osi łączenia 1

14 ZKI Korzenie klasal 1

15 ZR2 Otwarte złącze klasa 2 2

16 SBJ Korozja klasa 1 1

17 KB3 Ubytek betonu klasa 3

18 ZBJ Wysuniecie uszczelnienia klasal 1

19 KB2 Ubytek betonu klasa 2

20 KO3 Pęknięcie promieniste klasa3 2

21 KL2 Pęknięcie wzdłużne klasa 2 1

Kanał deszczowy w ul. Króla Jana III Sobieskiego

Dane podstawowe diagnozowanego przewodu:

Przeznaczenie: kanał deszczowy;

Materiał: beton;

Średnica nominalna: DN200/300/500;

Średnia głębokość posadowienia dna kanału: 3,12m;

Średni spadek: —3,85%;

Ilość odcinków poddanych inspekcji TV: 8;

Sumaryczna długość diagnozowanego przewodu: —391 „40m

Sumaryczna długość inspekcji DN200: — 54,00 m

Sumaryczna długość inspekcji DN300: — 52,50 m

Sumaryczna długość inspekcji DN500: 284,90 m

Rok budowy: przed 1990

Długość kanalizacji deszczowej przewidzianej do renowacji: —394,00 m

Sumaryczne zestawienie uszkodzeń kanału e300 w ulicy Króla Jana III Sobieskie o w Elblągu
Oznaczenie i kl.

uszkodzeń wg tabeli Opis Ilosc uszkodzen

J PRl Naciek klasa 1 13

2 PR2 Naciek klasa 2 7

3 KL1 Pęknięcie wzdłużne klasa I 2

4 KBJ Ubytek betonu klasa 1 J

5 ZRJ Otwarte złącze klasa 1 J

6 ZR2 Otwarte złącze klasa 2 J

7 ZR3 Otwarte złącze klasa 3 J
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Sumaryczne zestawienie uszkodzeń kanału ®500 w ulicy Króla Jana III Sobieskie1 o w Elblągu

Lp. Oznaczenie i kl.
Opis Ilość uszkodzeńuszkodzen wg tabeli

1 PRl Naciek klasa J 37

2 PR2 Naciek klasa 2 2

3 PX1 Przeszkoda klasa 1 1

4 ZK2 Korzenie klasa J 3

5 KU Pęknięcie wzdłużne klasa 1 13

6 KL2 Pęknięcie wzdłużne klasa 2 4

7 KSJ Tworzenie się skorupy klasa 1 6

8 KS2 Tworzenie się skorupy klasa 2 1

9 KB7 Ubytek betonu klasa 1 15

10 ZRI Otwarte złącze klasa 1 9

11 ZR2 Otwarte złącze klasa 2 4

12 ZS3 Wysunięcie uszczelnienia klasa 3 J

13 ZP1 Przesunięcie osi łączenia klasa 1 10

14 ZP2 Przesunięcie osi łączenia klasa 2 3

15 SBJ Korozja betonu klasal 15

16 KOJ Pęknięcie promieniste klasal 1

17 INJ Infiltracja klasal 2

18 ZBJ Wysunięcie uszczelnienia klasal 12

19 ZB2 Wysunięcie uszczelnienia klasa 2 2

20 ZK1 Korzenie klasa 1 1

21 KB2 Ubytek betonu klasa 2 2

22 PXO Wystająca przeszkoda klasa O 1

23 PX2 Wystająca przeszkoda klasa 2 1

24 KPi Pękniecie poprzeczne klasa 1 J

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dokona

kanalizacyjnych zlokalizowanych na kanałach poddawanych renowacji.

renowacji studzienek

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wymaga się, aby technologia prowadzenia robót była zgodna z:

• Wymaganiami Zamawiającego.

• Obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Unia Europejska
Fundusz Sjnod

8 ZPJ Przesunięcie osi łączenia klasa 1 24

9 ZP2 Przesunięcie osi łączenia klasa 2 6

10 ZP4 Przesunięcie osi łączenia klasa 4 1

11 KB 2 Ubytek betonu klasa 2 2

12 ZBJ Wysunięcie uszczelnienia klasal 4

13 PR3 Naciek klasa 3

14 ZP3 Przesunięcie osi łączenia klasa 2
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• Opracowanymi przez Wykonawcę projektami budowlano — wykonawczymi, zatwierdzonymi przez

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, dla których wydano decyzję o pozwoleniu na

budowę/zgłoszeniu.

• Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Wykonawcę zgodnie z Prawem

Budowlanym.

• Instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez ich producentów.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań.

Ze względu na lokalne ograniczenia oraz brak dostępu i dojazdu do kanałów podlegających

renowacji i tym samym trudności z wprowadzaniem ciężkiego sprzętu, renowacja kanalizacji ma być

wykonywana przy pomocy dostępnych technologii bezwykopowych bez ingerencji i niszczenia

istniejącego kanału.

Wykonawca ograniczy do minimum niedogodności powodowane dla ruchu drogowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za informowanie zainteresowanych stron lub instytucji

o utrudnieniach z wyprzedzeniem.

Po wykonanych robotach Wykonawca uzyska protokoły odbioru zarządców dróg oraz

oświadczenia właścicieli terenów, na których były prowadzone roboty o przywróceniu terenu do

stanu pierwotnego oraz o nie wnoszeniu roszczeń w stosunku do Zamawiającego na wskutek

prowadzanych prac.

2.1. Wymagania dotyczące opracowania projektu.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę powinna mieć poziom

szczegółowości uzgodniony z Zamawiającym.

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 0,

poz.462 wraz z późn. zm.),

- Rozporządzeniem 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 (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

Zakres i treść dokumentacji projektowej musi być dostosowany do specyfiki i charakteru

robót będących przedmiotem postępowania.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni sprawowanie Nadzoru

Autorskiego przez projektantów wszystkich branż — autorów dokumentacji projektowej.

W oparciu o dane zawarte w Programie Funkcjonalno — Użytkowym Wykonawca

zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji w taki sposób, aby roboty wykonywane na jej

podstawie w całości spowodowały osiągnięcie celu przyjętego przez Zamawiającego.
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W związku z powyższym roboty budowlane zrealizowane na podstawie zatwierdzonej

dokumentacji projektowej nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z warunków

umowy pomiędzy stronami.

2.2. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na bezwykopowej renowacji kanałów

deszczowych będących w złym stanie technicznym, szczegółowo przedstawionych w punkcie 1 .4

opracowania.

Zakres robót:

1. Instalacja wykładziny CIPP z włókniny poliestrowej o strukturze filcowej nasączonej żywicą

poliestrową utwardzanej termicznie przy pomocy gorącej wody lub pary wodnej i

instalowanej przy pomocy inwersji,

2. Bezwykopowe otwarcie przykanalików, włączonych do kanałów głównych, na trójnik lub

wcinkę wraz z wykonaniem uszczelnienia przestrzeni pomiędzy wykładziną zainstalowaną

w przewodzie głównym a rurociągiem przykanalika metodą tzw.,, kształtki kapeluszowej” o

długości ca 50 cm z wykładziny jak dla kanału głównego,

3. Remont studni kanalizacyjnych na sieci poddawanej renowacji.

Renowację kanałów deszczowych należy wykonać przy pomocy rękawa”

termoutwardzalnego z włókniny poliestrowej o strukturze filcowej nasączonego żywicą poliestrową

o grubości zapewniającej przenoszenie obciążeń popartej obliczeniami konstrukcyjnymi,

instalowanego poprzez odwrócenie.

Na podstawie zestawień uszkodzeń według procedury obowiązującej u Zamawiającego

przedmiotowe odcinki kanału zakwalifikowano jako częściowo uszkodzone w pełni nadające się do

naprawy jedną z metod CIPP. W przypadku kanałów częściowo uszkodzonych zakłada się, że są

one pod kątem konstrukcyjnym w pełni nośne. Mogą występować następujące uszkodzenia:

niewielkie rysy i pęknięcia wzdłużne oraz poprzeczne, wykruszenia i rozsunięcia rur na złączach

niepowodujące migracji gruntu do wnętrza kanału oraz nieznaczne ślady korozji, bez wyraźnej

deformacji konstrukcji. W przypadku takich uszkodzeń zakłada się jedynie możliwość infiltracji wód

gruntowych do wnętrza kanału. Z tego względu projektowana dla kanału w stanie częściowo

uszkodzonym powłoka musi wytrzymywać wywierane na nią ciśnienie wody gruntowej

z odpowiednim współczynnikiem bezpieczeństwa. Cały tok obliczeniowy dla kanału częściowo

uszkodzonego sprowadza się do wyznaczenia minimalnej, wymaganej grubości ścianki powłoki

żywicznej. Minimalne wymagania wytrzymałościowe, jakie musi spełniać wykładzina zainstalowana

w kanale określa PN-EN 13566 (części 1 i 4): 2004.

Wymagania stawiane zainstalowanej wykładzinie:

Rękaw uszczelniający musi spełniać wszystkie z następujących wymagań opisanych

poniżej:
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1. nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne zewnętrzne rękawa powinny być gładkie,

pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być

obcięte równo i prostopadle do osi,

2. nasączanie rękawa przy zastosowaniu podciśnienia, w warunkach kontrolowanych, fabrycznych

(niedopuszczalne jest nasączanie na placu budowy),

3. barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod

względem odcienia i intensywności,

4. moduł sprężystości krótkoterminowy nie mniejszy niż 2IOOMPa wg PN-EN 1S0178,

5. dla kanałów kołowych sztywność obwodowa krótkoterminowa S według PN-EN 1228

powinna być nie mniejsza niż 3kNIm2 oraz sprawdzana na podstawie wzoru:

[12 x ()3j

gdzie:

E — krótkoterminowy moduł sprężystości - wg PN-EN ISO 778 [MPa]

e - grubość ścianki [m]

Um - średnia średnica rękawa [ml

dm=dw+(dz-dw)/2 [m)

dz — średnica zewnętrzna rękawa [m]

dw — średnica wewnętrzna rękawa [m]

6. Maksymalne zmniejszenie średnicy przewodu kołowego po naprawie 10%,

7. odporność chemiczna w zakresie pH i temperatury do 6OC,

8. odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,

9. odporność na ścieranie tzn. brak uszkodzeń powierzchni przy wykonywaniu prób na ścieranie,

10. wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału,

11. przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego

utwardzenia rękawa,

12. szczelność kanału,

73. zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń

eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenia naprawionego przewodu

udokumentowana obliczeniami,

14. wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne do 0,2 MPa — ze względu na możliwe spiętrzanie

w kanalizacji,

15. włączenia przykanalików do kanału (poza studniami kanalizacyjnymi) podlegają uszczelnieniu

przy pomocy kołnierzy połączeń bocznych utwardzanych na miejscu tzw. kształtek

kapeluszowych o przedłużeniu kołnierza do wnętrza przykanalika O długości ca 50cm

z wykładziny jak dla kanału głównego.
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Jakość rękawa przeznaczonego do naprawy i jego własności muszą być udokumentowane

poprzez:

1. dokument identyfikacyjny dostawę, zawierający:

- nazwę znak producenta,

- nazwę materiału,

- średnicę rękawa,

- długość rękawa,

- grubość rękawa,

- datę produkcji i miejsce przeznaczenia.

Badanie rękawa przy dostawie polegać będzie na:

- sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawę,

- sprawdzenie stanu dostawy — opakowania,

- sprawdzenie ogólnego wyglądu.

W przypadku stwierdzenia niezgodności wyników sprawdzenia z wymaganiami, partia

rękawów nie może być dopuszczona do zastosowania naprawy kanałów.

Jako wymaganie podstawowe należy traktować konieczność takiego ułożenia wykładziny,

aby w żadnym miejscu nie nastąpiło pofałdowanie wykładziny. Do podstawowych przyczyn, poza

niedokładnym wyczyszczeniem kanału należy niedostosowanie materiału wykładziny do łuków

i krzywizn zarówno w płaszczyźnie poziomej (prowadzenie przewodu po łuku), jak również

w płaszczyźnie pionowej (ułożenie kanału z wahaniami niwelety dna). Nie dopuszcza się

pofałdowań. Tak ułożone odcinki powinny podlegać wymianie na nowe. Nie zakłada się korekt po

stwardnieniu wykładziny. Dokumentacja projektowa winna podawać rozwiązania sposobów

usuwania takich wad.

Zastosowany materiał musi zapewniać trwałe związania (sklejenia) wykładziny ze ściankami

naprawianego przewodu tak, by uniemożliwić powstawanie szczelin i wolnych przestrzeni między

istniejącym przewodem, a wykładziną renowacyjną.

Zastosowany materiał musi zachować ciągłość bez połączeń pomiędzy studniami w obrębie

jednej instalacji.

Nasączony żywicą rękaw należy transportować do miejsca montażu w izolowanych

pojemnikach, w sposób niepogarszający właściwości rękawa.

Remont studni kanalizacyjnych

Zakres prac renowacyjnych studzienek obejmuje między innymi:

- wymianę elementów uszkodzonych mogących zagrażać konstrukcji studni - należy wymienić górne

elementy studni na głębokość min. I m,

- usunięcie skorodowanego, luźnego betonu do podłoża nośnego,
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- oczyszczenie powierzchni elementów betonowych,

- oczyszczenie zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów zbrojenia przed korozją,

- uszczelnienie przecieków wody,

- uzupełnienie ubytków wyrównanie powierzchni w kręgach,

- pokrycie powierzchni dna studni oraz kręgów betonowych powłoką wodoszczelną odporną na

korozję i oddziaływanie ścieków,

- uszczelnienie końcówek rękawa w studniach,

- demontaż istniejących stopni złazowych,

- montaż nowych stopni złazowych w otulinie z tworzywa sztucznego,

- wymiana włazów studni na włazy żeliwno — betonowe.

Wszystkie materiały użyte do renowacji studni kanalizacyjnych powinny zapewniać

wodoszczelność oraz odporność na korozję.

Po zakończeniu prac związanych z wymianą zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych

zlokalizowanych w drogach, Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni dróg w pasie

wykonywanych robót.

Wymagania odnośnie odtworzeń nawierzchni dróg Wykonawca uzgodni z odpowiednimi

Zarządcami Dróg.

Dla kompleksowej realizacji zadania, oprócz podstawowego zakresu robót (obejmującego:

bezwykopową instalację wykładziny w kanałach, bezwykopowe otwarcie przykanalików

włączonych do kanałów oraz remont studni kanalizacyjnych), Wykonawca zobowiązany jest

do:

1. Wykonania czyszczenia przewodów i studni z utylizacją powstałych w tym procesie osadów,

2. Przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej przedwykonawczej,

3. Wykonania wszelkich prac przygotowawczych do instalacji wykładziny CIPP (usunięcie

wszelkich przeszkód, wykonanie niezbędnych napraw itp.)

4. Obsługi geodezyjnej zadania oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z jej

zarejestrowaniem i wniesieniem do zasobów właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej,

5. Wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i zabezpieczeń w nim przewidzianych,

6. Wykonania robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy,

utrzymania zaplecza budowy, zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz wykonania dróg

tymczasowych,

7. Oznaczenia terenu budowy i innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty

podstawowe i tymczasowe (objazdy),

8. Dokonywania wszelkich bieżących uzgodnień w trakcie prowadzenia robót,

9. Wykonania projektu organizacji ruchu i uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót w obrębie

pasów drogowych wraz z pokryciem kosztów związanych z czasowym zajęciem,
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10. Wykonania elementów zabezpieczających ciągłość ruchu pieszych pojazdów na drogach i

dojazdach (np. drogi tymczasowe),

17. Zabezpieczenia budowy i wykonanych robót,

12. Zorganizowania przepompowania ścieków na czas prowadzonych robót wraz z dostawą

wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń w celu zapewnienia ciągłości przepływu

ścieków przez rurociągi tymczasowe,

13. Wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót zgodnie z obowiązującymi

przepisami o ochronie środowiska,

14. Naprawy uszkodzonych elementów zagospodarowania terenu,

15. Przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej powykonawczej i w razie potrzeby inspekcji

telewizyjnych „śródwykonawczych”,

16. Likwidacji elementów i urządzeń zagospodarowania budowy oraz uporządkowania terenu,

77. Odtworzenia nawierzchni utwardzonych na drogach i ciągach pieszych w obszarze zwieńczeń

studni i na fragmentach uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót,

18. Przeprowadzenia czynności odbiorowych — opisane w punkcie 2.3. niniejszego Programu

Funkcjonalno — Użytkowego,

19. Przygotowania uporządkowanej i zebranej w jedną dokumentacji odbiorowej (2 egz. w wersji

papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD do przekazania Zamawiającemu)

zawierającej: dokumentację powykonawczą projektową (z naniesionymi zmianami) oraz

dokumentację powykonawczą geodezyjną, dokumenty potwierdzające parametry i właściwości

wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów, protokoły z prób, badań „ pomiarów i

sprawdzeń, dziennik budowy,

20. Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy pozwalające

Zamawiającemu na przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego,

21. Wykonania wszystkich innych prac, usług i czynności wymienionych oraz niewymienionych w

programie funkcjonalno — użytkowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania

zgodnie zjego celem i przeznaczeniem.

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie określają rodzaj i zakres robót niezbędny do

wykonania renowacji kanałów kanalizacji deszczowej. Wraz z Programem Funkcjonalno -

Użytkowym Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały z inspekcji telewizyjnej kanałów

przewidzianych do renowacji i posiadane mapy geodezyjne z naniesioną lokalizacją kanałów

przewidzianych do renowacji oraz, w przypadku woli Wykonawcy, umożliwi mu dokonanie wizji

lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz

innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszystkich

niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych opracowań,

uzgodnień, zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej.
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2.3. Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych.

Procedura odbiorowa wykonanej renowacji w technologiach wykładzin utwardzonych na

miejscu powinna obejmować:

1. Inspekcję kamerą TV,

2. Próbę szczelności całego odcinka poddawanego renowacji wraz ze studniami zgodnie z PN

92/B-7 0735,

3. Badania laboratoryjne wykonane przez autoryzowane laboratorium obejmujące sprawdzenie

parametrów i właściwości wykładziny zgodnie PN-EN 13566-4:

a) Struktury ścianki,

b) Grubości ścianki,

c) Początkowej i właściwej sztywności obwodowej,

d) Krótkookresowego modułu sprężystości przy zginaniu,

e) Naprężeń zginających przy pierwszym pęknięciu,

f) Odkształceń zginających przy pierwszym pęknięciu.

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów. Za

minimalną częstotliwość wykonania badań należy przyjąć:

- jedno badanie dla kanału poddanego renowacji w danej ulicy. Przy czym, jeżeli w danej ulicy

występuje kilka średnic kanałów, dla każdej z nich należy wykonać po jednym badaniu.

Miejsca pobrania materiałów wskaże Zamawiający.
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów

Nie są wymagane — zamierzenie budowlane polega na remoncie istniejących kanałów

deszczowych, w ramach którego będą wewnątrz kanału umieszczone metodą bezwykopową

wykładziny renowacyjne.

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością

na cele budowlane

Wejście na teren nieruchomości będzie uzgadniane z jej właścicielem przez Wykonawcę na

etapie prowadzenia prac projektowych.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele

budowlane.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 r. poz. 290),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

ścieków (Dz.U. 2015 nr O poz. 139),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2075 nr O poz. 2164),

- Ustawa z dnia 76 kwietnia 2004r. o wyborach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321),

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy

o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 nr O poz. 898),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz Dz.U.

2015 poz. 1554),

- Rozporządzenie 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 (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25, poz. 133),

23



kie Unia Europejska
nfratruktura t środowiko

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci

kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993 nr96 poz. 437),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263),

- 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. 2016 poz. 1966),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr

195 poz. 2011),

- 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. 2003 nr 120 poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów:

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy

i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146),

- Rozporządzenie 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. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.),

- 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. 2003 nr 720 poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 769, poz.

1650),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2072 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

(Dz.U. 2012 poz. 463),

- PN-EN 1 3566-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych

bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej sanitarnej Część 1: postanowienia ogólne,
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- PN-EN 73566-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych

bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej sanitarnej Część 4: Wykładzina z rur

utwardzanych na miejscu,

- PN-92/B-10673 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-91 IB-1 0729 Studzienki kanalizacyjne,

- PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych,

- PN-EN 7610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,

- PN-EN 13689 Zalecenia dotyczące klasyfikacji i projektowania systemów rurowych z tworzyw

sztucznych stosowanych do renowacji,

- PN-EN ISO 178 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie właściwości przy zginaniu.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

Załączniki nr 10 — Plan sytuacyjny — Karola Szymanowskiego

Załączniki nr 17 — Filmy z inspekcji W istniejącej kanalizacji deszczowej

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Załączniki nr 1 —

Załączniki nr 2 —

Załączniki nr 3 —

Załączniki nr4—

Załączniki nr 5 —

Załączniki nr 6 —

Załączniki nr 7 —

Załączniki nr 8 —

Załączniki nr 9 —

Plan sytuacyjny — ul. Władysława Broniewskiego

Plan sytuacyjny — ul. Fryderyka Chopina

Plan sytuacyjny — aleja Grunwaldzka

Plan sytuacyjny — ul. Piotra Kłoczowskiego

Plan sytuacyjny — ul. Mikołaja Kopernika

Plan sytuacyjny — ul. Ogólna (od ul. Broniewskiego do ul. Lubelskiej)

Plan sytuacyjny — ul. Ogólna (od ul. Fromborskiej do ul. Broniewskiego)

Plan sytuacyjny — ul. Marii Curie - Skłodowskiej

Plan sytuacyjny — ul. Króla Jana III Sobieskiego
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