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Nazwy i kody robót wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
 
71220000-6 

 
Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych,  z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei 

podziemnej 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233140-2 Roboty drogowe 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112710-5 
 

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. WPROWADZENIE 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowania oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej                 

z odgałęzieniami i przyłączami w ciągu ul. Kolejowej w Oleśniee gm. Olesno, powiat oleski, województwo 

opolskie. Roboty objęte niniejszym zadaniem należy  zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu                    

o następujące dokumenty: 

 warunki Umowy (Kontraktu), 

 umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE, 

 wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej, 

 wymogi Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – Załącznik nr 6, 

 inne dokumenty wymienione w niniejszym PFU.  

Inwestorem – Zamawiającym jest Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. 

Zgodnie z art.  31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015r, poz. 2164) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-

użytkowego jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 

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

1.2. ZAKRES I SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
W ramach niniejszego Zadania należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 

w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie) 

oraz zrealizować Roboty budowlane niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym PFU. 

Zakres Robót objętych niniejszym PFU stanowi: 

1) zaprojektowanie: 

 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji przy ul. Kolejowej                      

w Oleśnie o łącznej długości ok. 1450m i minimalnej średnicy DN200, 

 przyłączy od granic nieruchomości do lica budynków przy ul. Kolejowej w Oleśnie o łącznej długości                     

ok. 90m, i minimalnej średnicy DN160, 

 sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Kolejowej w Oleśnie o łącznej długości ok. 210m,                             

i minimalnej średnicy De90, 

 pompowni ścieków w rejonie ul. Kolejowej w Oleśnie wraz z niezbędną armaturą i doprowadzeniem energii 

elektrycznej,  

oraz wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji niniejszej inwestycji, między 

innymi: dokumentacji geologicznej, projektu odtworzenia nawierzchni, projektu organizacji ruchu, projektu 

usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień (w tym z 

jednostkami PKP S.A.), pozwoleń, decyzji niezbędnych do realizacji niniejszego Zadania. 

cp
Wiersz

cp
Wiersz

x
Przekreślenie
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2) wybudowanie wyżej wymienionych sieci i przepompowni ścieków wraz z likwidacją istniejących 

zbiorników bezodpływowych (szamb) w rejonie ul. Kolejowej, odtworzeniem istniejących nawierzchni                    

i przywróceniem terenu do stanu przed rozpoczęciem Robót budowlanych. 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie wydzielenie z całej inwestycji zakresów stanowiących koszty 

niekwalifikowane - w myśl obowiązujących wytycznych i przepisów prawnych, w zakresie kwalifikowania 

wydatków z wyraźnym wyszczególnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej                  

i fakturowaniu Robót. Ponadto, Wykonawca deklaruje, że  

 zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

obejmującej Program Funkcjonalno-Użytkowy, Warunkami Umowy oraz uzyskał wiarygodne 

informacje o wszystkich warunkach   i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na 

wartość, czy charakter Oferty lub wykonanie Robót, 

 zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, 

 ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót  

i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując 

dostawy Urządzeń, 

 nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień  lub interpretacji. 

UWAGA:  

Dokument niniejszy zawiera informacje i opis wymagań niezbędnych do zrealizowania Inwestycji. 

Wykonawca bez względu na zapisy SIWZ i ewentualnie znajdujące się w niej pomyłki, opuszczenia i błędy 

ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność oraz funkcjonalność zrealizowanego Zadania. 

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci kanalizacyjnej muszą zapewnić zachowanie wszystkich 

wymaganych parametrów funkcjonalno – użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU –                                        

a w szczególności: 

 trwałości Robót, 

 braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 

 zapewnienia szczelności sieci, 

 zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów.  

1.3. GŁÓWNE CELE I EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU 
Realizacja przedmiotu zamówienia powinna pozwolić na wypełnienie obowiązków, określonych przez 

prawo Unii Europejskiej w sprawie gospodarki wodno – ściekowej, obowiązków wynikających z prawa 

polskiego (w aktualnym stanie prawnym) przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla 

środowiska oraz wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik (BAT).  

Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Kolejowej spowoduje uporządkowanie gospodarki ściekowej 

na terenie objętym niniejszą Inwestycją poprzez eliminację zbiorników bezodpływowych, będących często                 

cp
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w złym stanie technicznym i posiadającym nieszczelności. Pozwoli to ograniczyć niekontrolowane zrzuty 

nieczystości ciekłych, oraz ich przenikanie do środowiska gruntowo – wodnego.  

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES 

WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I MONTAŻOWYCH 
 Podstawą czynności, zmierzających do zaprojektowania i wykonania zadania opisanego w niniejszym 

PFU będzie Umowa, zawarta przez Zamawiającego –  Gminę Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno,                           

z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonawcą.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zainteresowany złożeniem Oferty dokonał wizji lokalnej na 

terenie Inwestycji przy ul. Kolejowej w Oleśnie oraz zapoznał się ze stanem istniejącym terenu, dokonał  

analizy dostępności  miejsca oraz zebrał niezbędne dodatkowe informacje i przy ich uwzględnieniu 

przygotował Ofertę. Zgłaszanie zastrzeżeń, co do możliwości wykonania na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej będzie obciążało wyłącznie Wykonawcę. 

Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia technicznych możliwości realizacji danych Robót przed 

przystąpieniem do wykonywania dokumentacji projektowej, wszelkie zmiany zgłaszane przez Wykonawcę 

muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.4.1. Cel i zakres Zamówienia 

Celem realizacji inwestycji jest umożliwienie Zamawiającemu osiągnięcia celów strategicznych, celów 

głównych  i oczekiwanych rezultatów. 

Zakres realizacji inwestycji obejmuje: 

Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami w ciągu                         

ul. Kolejowej w Oleśnie.  

 Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do zrealizowania 

inwestycji. Sugerowana trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej pokazana została w Załączniku nr 5 w Części 

Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej obsługiwać będzie nieruchomości zlokalizowane przy                     

ul. Kolejowej w Oleśnie.  Kolejność realizacji przy niniejszym Zadaniu jest następująca: 

a) roboty przygotowawcze: inwentaryzacja obiektów na terenie inwestycji, inwentaryzacja zieleni, 

inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, rozbiórki elementów kolidujących z trasą kanalizacji sanitarnej, 

b) rozbiórka nawierzchni ul. Kolejowej, 

c) roboty ziemne, 

d) roboty sanitarne – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą (przyłącza do 

nieruchomości, studnie kanalizacyjne, pompownie ścieków), likwidacja zbiorników bezodpływowych – 

szamb (odpompowanie i wywiezienie ścieków z szamb), rozbiórka elementów konstrukcyjnych szamb – 

Uwaga – podczas wykonywania wyżej wymienionych robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do 

zachowania ciągłości odbioru ścieków od mieszkańców. 

e) roboty elektryczne – podłączenie pompowni ścieków do sieci elektroenergetycznej, 

f) roboty drogowe – odtworzenie uszkodzonej nawierzchni ul. Kolejowej, 
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g) roboty porządkowe w terenie – odtworzenie terenu do stanu sprzed realizacji robót, na terenie posesji oraz 

ul. Kolejowej – odtworzenie nawierzchni, 

h) roboty wykończeniowe. 

Przy projektowaniu i wykonawstwie niniejszych obiektów należy uwzględnić specyfikę i środowisko 

eksploatacji obiektów i urządzeń, charakteryzujące się korozyjnymi i agresywnymi warunkami związanymi              

z ściekami bytowo – gospodarczymi.  

Uwaga:  

Ilekroć w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań 

równoważnych. 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że określone 

przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Wymaga się, aby wszystkie zastosowane przy realizacji Zamówienia materiały i urządzenia były 

fabrycznie nowe i spełniały wymagania ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst 

jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1570). 

Zakres wykonawstwa obejmuje, w szczególności: 

− opracowanie mapy do celów projektowych, 

− opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy) 

poprzedzonej sporządzeniem ostatecznej koncepcji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

zaakceptowanej przez Zamawiającego, 

− uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących rozpoczęcie                                     

i prowadzenie prac budowlanych, 

− opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego,  

− opracowanie programu zapewnienia jakości, 

− opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

− wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiałów, sprzętu, 

wyposażenia oraz na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i posiadających stosowne 

uprawnienia zasobów ludzkich, 

− wybudowanie, dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia obiektów i instalacji, 

− dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji                       

i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji stanowiskowych, BHP i ppoż., 

− przeszkolenie personelu Zamawiającego, w zakresie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji ich 

konserwacji oraz napraw, 

− uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa oraz wynikających z wymogów 

niniejszego PFU, umożliwiających eksploatację obiektów i urządzeń, 
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− zapewnienie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń, stref i innych elementów 

instalacji wymagających oznakowania, także w zakresie wykorzystania środków unijnych do realizacji 

przedsięwzięcia, 

− przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania. 

Dokument niniejszy zawiera informacje i opis wymagań niezbędnych do zrealizowania inwestycji.  

Sugerowane zagospodarowanie terenu pokazano na Załączniku nr 5 do Części informacyjnej 

niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). W przypadku wniesienia zmian w stosunku do 

propozycji Zamawiającego, Wykonawca na etapie projektowania musi wykazać, że zaproponowane zmiany są 

dla Zamawiającego korzystniejsze pod względem użytkowym. W przypadku stwierdzenia, że propozycja zmian 

nie poprawia cech użytkowych, o których mowa powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia 

propozycji zmian.   

1.4.2. Bilans ścieków bytowo – gospodarczych z rejonu ul. Kolejowej. 

Ilości ścieków bytowo – gospodarczych obliczono wg wzoru:  
Qść max  = Mk x qj x Nd x η  [l/s], gdzie: 

Mk – liczba mieszkańców;  
qj – jednostkowy wskaźnik zużycia wody [dm3/ Mk x doba];  
Nd – współczynnik nierównomierności dobowej; 
η – współczynnik korygujący, przyjęto że odpływ ścieków jest mniejszy od poboru wody wodociągowej.  

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:  

 liczba mieszkańców Mk = 70 osób, 

 jednostkowy wskaźnik zużycia wody qj = 100,0 [dm3/ Mk x doba] (jednostkowy wskaźnik zużycia wody 
przyjęto zgodnie z Tabelą 1, poz. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r.                     
w/s określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002, nr  8, poz. 70);  

 współczynnik nierównomierności dobowej przyjęto Nd = 1,5; 

 przyjęto współczynnik η = 0,95 dla mieszkalnictwa i usług ogólnomiejskich. 
Ilość ścieków bytowo - gospodarczych wynosi:  

Qść max = 70 [Mk] x 100,0 [dm3/ Mk x doba]  x 1,5 x 0,95 = 9975 [dm3/dobę] = 10,0 [m3/dobę]. 

Całkowita ilość ścieków bytowo – gospodarczych z nieruchomości objętych opracowaniem wynosi                                
ok. Qść max= 10,0 m3/dobę. 

Powyżej przedstawiona ilość ścieków bytowo – gospodarczych jest daną szacunkową. Wykonawca we 

własnym zakresie wykona bilans ścieków bytowo - gospodarczych dla projektowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej, który będzie stanowił podstawę dalszych prac projektowych. 

1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1.5.1. Lokalizacja – położenie administracyjne, stan formalno-prawny 

Olesno położone jest w południowo-zachodniej części Polski, w północno-wschodnim skraju 

województwa opolskiego, w powiecie oleskim. Teren inwestycji znajduje się ok. 1 km od centrum miasta,                       

w kierunku północnym. Po stronie wschodniej ul. Kolejowej znajduje się zabudowa mieszkaniowa domów 
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jednorodzinnych, a po stronie zachodniej tereny linii kolejowej nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów. W rejonie 

ul. Gorzowskiej zlokalizowane są tereny działalności gospodarczej. 

Teren niniejszej inwestycji częściowo objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, z którego wypis i wyrys przedstawiono w Załączniku nr 3. Dla wyżej wyminionego obszaru 

obowiązuje: 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Gorzowskiej, 

Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie, zatwierdozny uchwałą nr LII/349/2010 Rady Miejskiej w Oleśnie                

z dn. 28.04.2010r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2010r., nr 76, poz. 935), 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w Oleśnie w rejonie ulic: Leśnej, Rolniczej, 

Targowej, Sienkiewicza, Gorzowskiej i Sosnowej w Oleśnie, zatwierdzonego przez Radę Miejską 

Uchwałą nr XXVII/196/16 z dn. 28.09.2016r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 

18.10.2016r., poz. 2143). 

Zgodnie z wypisem i wyrysem (Załacznik nr 3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dotyczy działek oznaczonych następujacymi numerami: 5639, 5370, 5369, 664, 667, 669/2, 669/1, 669/3, 669/4, 

669/5, 669/6, 670, 674, 673, 671/2, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 683, 5424/1, 686, 707.  Dla pozostałych 

działek położonych przy ul. Kolejowej, tj.: 712, 713, 726, 729, 728, 731, 734, 735  nie ma obowiązujacego 

miejscowego planu zagospodarowania terenu. Dla powyższych działek uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji 

celu publicznego znak nr Z.III.6733.42.2016 z dn. 30.01.2017r. (Załacznik nr 8). Dla całego zakresu 

planowanego zamierzenia budowlanego uzyskano także decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia znak nr  6220.24.2016 z dn. 21.02.2017r. (Załacznik nr 9). 

Powyższe decyzje (o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz o środowiskowych uwarunkowaniach 

realziacji przedsięwziecia) opracowano w oparciu o zakres działek i trasę sieci kanalizacji sanitarnej 

przedstawionej w niniejszym PFU. Zmiany działek oraz trasy sieci kanalizacji sanitarnej wymagać będą zmiany 

uzyskanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwziecia.  

W poniższej tabeli zestawiono działki objęte niniejszą inwestycją: 
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Tabela 1 Zestawienie działek objętych inwestycją  

Nr działki Obręb Właściciel 
5370 Olesno Skarb Państwa PKP S.A. 
5369 Olesno Skarb Państwa PKP S.A. 
664 Olesno działka prywatna 
667 Olesno działka prywatna 
669/6 Olesno działka prywatna 
669/5 Olesno działka prywatna 
669/4 Olesno działka prywatna 
669/3 Olesno działka prywatna 
669/2 Olesno Gmina Olesno 
669/1 Olesno działka prywatna 
670 Olesno działka prywatna 
674 Olesno działka prywatna 
673 Olesno działka prywatna 
671/2 Olesno działka prywatna 
675 Olesno działka prywatna 
676 Olesno Gmina Olesno 
677 Olesno działka prywatna 
678 Olesno działka prywatna 
679 Olesno działka prywatna 
680 Olesno działka prywatna 
681 Olesno działka prywatna 
683 Olesno Miasto Olesno 
5424/1 Olesno Parafia Rzymsko – Katolicka PW Bożego Ciała w Oleśnie 
686 Olesno działka prywatna 
707 Olesno działka prywatna 
712 Olesno działka prywatna 
713 Olesno działka prywatna 
726 Olesno działka prywatna 
729 Olesno działka prywatna 
728 Olesno działka prywatna 
731 Olesno działka prywatna 
734 Olesno działka prywatna 
735 Olesno działka prywatna 
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Rys. 1 Lokalizacja przedsięwzięcia na tle miasta Olesno  
 

 

https://www.olesno.pl/ 

1.5.2. Obszary i obiekty podlegające ochronie, zabytki, uwarunkowania środowiskowe 

Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami przyrodniczymi objętymi ochroną na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Najbliższym jest Zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

„Pradolina i źródliska rzeki Stobrawa”, oddalony od Rynku w Oleśnie ok. 1,7km w kierunku południowo-

zachodnim. Zespół obejmuje źródlisko i górny odcinek rzeki Stobrawa z dobrze wykształconymi zbiorowiskami 

łąkowymi i leśnymi wraz ze stanowiskami chronionych gatunków roślin i zwierząt. Na terenie miasta Olesna                        

w rejonie ulic Krasickiego i Dębowej (koło Urzędu Miasta) zlokalizowane są trzy drzewa pomnikowe.  

W obrębie terenu oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obiekty oraz obszary zabytkowe, 

nie ma również stwierdzonych obszarów archeologicznych. 

teren inwestycji 
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1.5.3. Budowa geologiczna rejonu inwestycji, morfologia, warunki wodne 

Obszar gminy Olesno leży w zasięgu dużej jednostki strukturalnej – monokliny przedsudeckiej                        

i monokliny śląsko-krakowskiej [Kozłowski, 1979; Mapa geologiczna]. Na zachód od linii Łomnica - Olesno – 

Kluczbork pod utworami czwartorzędowymi zalegają utwory górnego triasu. Głębokość występowania stropu 

utworów triasu jest zróżnicowana od 10 - 30m poniżej poziomu terenu. Bezpośrednio na utworach górnego 

triasu i jury dolnej lub środkowej na omawianym obszarze leżą osady kenozoiczne – czwartorzędowe,                           

o miąższościach od kilku do kilkudziesięciu metrów (60 m w okolicy Olesna). 

Zgodnie z dokumentacją geologiczną - Załącznik nr 4, kanalizacja sanitarna przebiegać będzie                        

w obrębie występowania osadów czwartorzędu zalegających na jurajskim względnie triasowym podłożu. 

Czwartorzęd wykształcony jest w postaci piasków akumulacji lodowcowej z głazami, piasków i żwirów 

wodnolodowcowych na glinach zwałowych, gliny zwałowe miejscami na piaskach, piaskowcach i mułowcach 

dolnojurajskich, piasków gliniastych oraz iłów mułków i piasków zastoiskowych. Piaski i żwiry 

wodnolodowcowe występują w obrębie NW części miasta (ulica: Gorzowska, Siedem Źródeł, Sosnowa, 

Młyńska, cześć ulicy Sienkiewicza i Kolejowej). 

 Zgodnie z dokumentacją geologiczną - Załącznik nr 4, warstwy wodonośne rozpoznano w otworach 

położonych w obniżeniu terenu w pobliżu dolin rzecznych. Budują je piaski różnoziarniste niekiedy z dodatkiem 

żwirów i otoczaków - w pobliżu dolin rzecznych piaski zawierają wkładki pylaste. Zwierciadło wody ma 

charakter swobodny, w niektórych otworach lekko napięty, stabilizuje się na głębokości 1,0-2,5m.  

 Teren inwestycji położony jest poza obszarami ochronnymi dla Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych GZWP (ONO i OWO). Najbliższe zbiorniki to: 

 GZWP nr 324 „Dolina kopalna Kluczbork” porowy (Q), położony ok. 9km w kierunku północno-

zachodnim od planowanej inwestycji, 

 GZWP nr 325 „Zbiornik Częstochowa” porowo-szczelinowy (J2), położony ok. 9km w kierunku 

północno-wschodnim od planowanej inwestycji. 

 Teren przedsięwzięcia znajduje się w granicach jednolitej części wód podziemnych PLGW600097, wg 

nowego podziału na 172 części obowiązującego od 2016 roku. Cecha szczególna JCWPd – obszar jednostki 

stanowi część monokliny o układzie NE. Powoduje to zmienną głębokość zalegania poszczególnych poziomów 

wodonośnych. 

1.5.4. Dostępność mediów i placu budowy 

Koncepcję sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. Kolejowej w Oleśnie przedstawiono w Załączniku 

nr 5.  

Uwaga!  

Wykonawca ma obowiązek pozyskać i zweryfikować wszelkie niezbędne do realizacji zamówienia 

informacje. Ponadto Wykonawca, w przypadku takiej konieczności, uzgodni z lokalnymi operatorami 

warunki wpięcia do sieci: energetycznej, kanalizacyjnej niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej 

inwestycji. 

W przypadku, gdy istniejące uzbrojenie terenu, mimo przyjętych szczegółowych rozwiązań projektowych 

przez Wykonawcę będzie stanowiło kolizję z Inwestycją lub innymi zinwentaryzowanymi bądź 
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niezinwentaryzowanymi elementami uzbrojenia technicznego, Wykonawca zobowiązany będzie, na swój 

koszt, usunąć zaistniałe kolizje.  

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Oferty Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

informacje o dostępie do Placu Budowy oraz że zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji. 

 
1.5.5. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego 

oraz poszukiwanie objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niejasne bądź niezrozumiałe. Składając Ofertę Wykonawca 

deklaruje, że: 

 z należytą starannością i dokładnością zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

obejmującej Program Funkcjonalno–Użytkowy, projektem Umowy oraz pozyskał sprawdzone i wiarygodne 

informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na 

wartość lub charakter Oferty, bądź wykonanie Robót, 

 bez zastrzeżeń zaakceptował w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

 dokonał wizji i inspekcji przyszłego Placu Budowy oraz jego otoczenia, w celu oszacowania na własną 

odpowiedzialność, kosztów oraz ryzyka wszelkich danych niezbędnych do projektowania i wykonania 

Robót, 

 ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót, które 

niezbędne są przy planowaniu budowy, realizacji Robót bądź dostawy kompletu urządzeń. W takim 

wypadku Wykonawca na własny koszt wykona wyżej wymienione Roboty i dostarczy komplet urządzeń, 

 nie będzie wykorzystywał błędów lub braków w niniejszym PFU. W przypadku wykrycia błędów lub 

braków w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca powiadomi niezwłocznie 

Zamawiającego, po stronie którego leży dokonanie poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

W zakresie obowiązków Wykonawcy leży zaznajomienie się z ogólną sytuacją prawną, fizyczną, 

środowiskową itp. uwarunkowań związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, opisanego w niniejszym 

PFU. W obowiązkach Wykonawcy leży także zapoznanie się ze wszystkimi przepisami, wytycznymi i normami, 

które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami. Podczas prowadzenia Robót Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, wytycznych i norm. 

1.6. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALO – UŻYTKOWE  
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami i przyłączami                          

w ciągu ul. Kolejowej w Oleśnie. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz                    

z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń, wykonanie robót 

budowlanych wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń. Przeprowadzenie szkolenia personelu 

obsługującego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla niniejszej Inwestycji.  

1.6.1. Podstawowe wymagania techniczne i technologiczne dla sieci kanalizacji sanitarnej 

1. Za podstawę opracowania projektów i wykonania robót budowlanych należy przyjąć założenia i wymagania 

przedstawione w niniejszym PFU.  

cp
Wiersz
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2. Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały, jakość wykonanych robót powinny zapewnić wysoką 

trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość 

bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie 

projektowania i robót budowlanych.  

3. Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 

rzeczywistych warunków pracy. 

4. Zastosowane do zabudowy materiały powinny być wysokiej jakości, trwałe, odporne na korozję                            

w środowisku panującym w sieci kanalizacyjnej. 

5. Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim 

standardem wykonania.  

6. W zakres zamówienia wchodzi także dostawa i montaż niezbędnych urządzeń dla prawidłowego działania 

niniejszej Inwestycji, wraz z szkoleniem pracowników i obsługą serwisową.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do dotrzymania wymagań obowiązujących przepisów prawnych. 

8. Wymaga się integracji projektowanych obiektów/urządzeń/sieci z istniejącym zagospodarowaniem terenu 

przy ul. Kolejowej oraz istniejącym systemem kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Olesno. 

9. Wymaga się minimalizacji kosztów inwestycji.  

10. Należy ograniczyć ewentualne uciążliwości związane z funkcjonowaniem niniejszej Inwestycji. 

11. Należy zminimalizować energochłonność projektowanej Inwestycji w celu obniżenia kosztów eksploatacji. 

12. Należy zapewnić trwałość, niezawodność i funkcjonalność niniejszej Inwestycji. 

1.6.2. Ogólne wymogi dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej  

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał zakres robót objętych niniejszym PFU zgodnie                           

z aktualnym stanem prawnym, aktualnymi normami i wytycznymi, stosując najnowsze i sprawdzone 

praktyki inżynierskie. 

2. Obiekty, urządzenia i wszystkie instalacje powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów art. 5 

ust. 1 prawa budowlanego, a szczególnie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

użytkowania, wymagań zdrowotnych, ochrony środowiska, ochrony przed drganiami, hałasem, niezbędnych 

wymagań energetycznych. 

3. Urządzenia i obiekty budowlane powinny zostać zaprojektowane jako obiekty o możliwie niskich 

współczynnikach energochłonności. 

4. Wszystkie urządzenia, ich otoczenie i eksploatacja powinny być bezpieczne dla osób je obsługujących. 

Obsługa powinna zostać przeszkolona we wszystkich zakresach związanych z pracą obsługiwanych przez 

nią urządzeń. 

5. Wszystkie obiekty oraz urządzenia i instalacje powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję. 

6. Wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia materiały, maszyny, urządzenia muszą być fabrycznie 

nowe, oraz spełniać wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016r., poz. 1570). 

7. Projektowana inwestycja powinna spełniać aktualnie obowiązujące przepisy i normy, zarówno polskie, jak                 

i europejskie, podczas realizacji niniejszego zamówienia należy zastosować rozwiązania technologiczne 

sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej, Wykonawca nie może zaproponować w ofercie rozwiązań nie 

sprawdzonych w działaniu i urządzeń z prototypowymi rozwiązaniami. 
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1.7. SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALO – UŻYTKOWE DLA SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI I PRZYŁĄCZAMI  
Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki są to wartości przewidywane i orientacyjne,                       

a ostateczne będą określone przez Wykonawcę, w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do 

projektowania, w sposób zasadniczo zgodny z Wymaganiami Zamawiającego. 

Na zakres przedsięwzięcia opisanego w niniejszym PFU powinny składać się następujące elementy, 

które powinny cechować się wymienionymi poniżej właściwościami funkcjonalno – użytkowymi. 

1.7.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych niezbędnych do realizacji niniejszego zadania 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wykonanie wszystkich robót budowlanych  niezbędnych do 

wykonania niniejszego zadania a wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych. 

Przewiduje się konieczność wykonania m.in. robót w zakresie: 

 przygotowania terenu pod budowę, 

 rozbiórki i likwidacji zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie posesji prywatnych, 

będących w zakresie niniejszego zadania,  

 rozbiórki części nawierzchni ul. Kolejowej,  

 robót ziemnych i rozbiórki/przebudowy obiektów/sieci uzbrojenia terenu kolidujących                               

z projektowanym zagospodarowaniem terenu, 

 budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości, i niezbędnymi 

urządzeniami kanalizacyjnymi (pompownie ścieków, studnie kanalizacyjne, studnie rozprężne, itp.) 

 dostawy i montażu pompowni ścieków wraz z niezbędną armaturą i wyposażeniem, 

 budowy przyłączy elektroenergetycznych na potrzeby pompowni ścieków, 

 robót związanych z porządkowaniem terenu, nasadzeniem zielni, 

 robót związanych z odtworzeniem ternu posesji prywatnych mieszkańców, do stanu sprzed 

realizacji robót, 

 robót związanych z  odtworzeniem nawierzchni dróg w zakresie niniejszego zadania (odtworzenie 

nawierzchni m.in. ul. Kolejowej). 

1.7.2. Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektów budowlanych i zakres robót 

budowlanych dla sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami.  

1.7.2.1. Roboty rozbiórkowe, przygotowanie terenu 

Przewidywane główne roboty rozbiórkowe związane z niniejszym zamierzeniem budowlanym to: 

 rozbiórka części ul. Kolejowej o nawierzchni bitumicznej, w zakresie objętym niniejszym zadaniem 

(Zamawiający nie dysponuje informacjami na temat konstrukcji nawierzchni ul. Kolejowej, Wykonawca 

wykona odkrywkę nawierzchni celem ustalenia warstw konstrukcyjnych ul. Kolejowej), 

 rozbiórka nawierzchni, elementów zagospodarowania terenu, itp. na posesjach mieszkańców objętych 

niniejszym zadaniem, 

 rozbiórka i likwidacja szamb zlokalizowanych na prywatnych posesjach, wraz z odpompowaniem ścieków                       

i ich wywiezieniem na oczyszczalnię ścieków, oraz utylizacją elementów konstrukcyjnych szamb, 
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 likwidacja i przebudowa sieci uzbrojenia terenu będących w kolizji z projektowaną Inwestycją, 

 roboty ziemne. 

UWAGA: 

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji wszystkich sieci uzbrojenia terenu znajdujących się na terenie 

inwestycji. W związku z powyższym konieczne jest sporządzenie inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu na 

etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Mapę zasadniczą obejmującą teren Inwestycji, 

planowane zagospodarowanie terenu przedstawiono odpowiednio w Załączniku nr 1 oraz 5. Wykonawca 

przed złożeniem Oferty zobligowany jest do zapoznania się z wszelkimi dostępnymi dokumentami 

zawartymi w niniejszym PFU oraz do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy, celem rozpoznania 

warunków wykonania prac opisanych w niniejszym PFU. 

1.7.2.2. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami – kanały grawitacyjne  

W celu odprowadzenia ścieków bytowo – gospodarczych  z rejonu ul. Kolejowej (teren Inwestycji) 

należy wykonać system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z o odgałęzieniami. Wymaga się aby odcinek 

objęty niniejszym zadaniem włączyć do istniejącej sieci w ul. Gorzowskiej, zgodnie z warunkami technicznymi 

wydanymi przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (Załącznik nr 6).  

Parametry techniczne w zakresie średnic kanałów zostały określone na podstawie Załącznika nr 6. 

Zgodnie z powyższym sieć kanalizacji układanej w wykopach otwartych należy zaprojektować z rur PVC – U,         

o średnicy min. DN200 i minimalnych parametrach wytrzymałościowych: SDR 34, SN8. Przyłącza 

kanalizacyjne do nieruchomości należy wykonać z rur PVC – U o średnicy min. DN160 i spadku min. 1,5% 

Wykonanie sieci kanalizacji w rejonie działek 671/2, 674, 670, 669/6 ze względu na ukształtowanie 

terenu przewidziano w technologii bezwykopowej. W przypadku zastosowania metody bezwykopowej rurociągi 

należy wykonać z rur kamionkowych, przewiertowych ((Załącznik nr 6). Parametry oraz rozmieszczenie 

komór: startowej oraz odbiorczej określi Wykonawca po doborze technologii prowadzenia prac.  

Minimalny spadek rurociągów sieci to 0,5%. Zastosowanie mniejszego spadku wymaga każdorazowo 

szczegółowego uzasadnienia oraz zgody odbiorcy ścieków. Rurociągi kanalizacyjne należy układać na 

podsypce. Długość planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 1450m.  

Trasę prowadzenia kanalizacji zaznaczyć taśmą ostrzegawczą oraz tabliczkami emaliowanymi na 

murze/słupku. Rzeczywistą średnicę i spadki kanałów należy dobrać w oparciu o wykonane na etapie 

projektowania obliczenia hydrauliczne.  

Trasę sieci kanalizacyjnej należy zlokalizować w istniejącym pasie drogowym ul. Kolejowej i na 

działkach prywatnych wskazanych przez Zamawiającego (Tabela nr 1). Usytuowanie kanału powinno 

zabezpieczać przed możliwością osuwania się gruntu spod fundamentów pobliskich obiektów budowlanych 

podczas wykonywania prac ziemnych w otwartym wykopie. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po 

trasie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania przy 

udziale Zamawiającego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska na etapie 

sporządzania dokumentacji projektowej stosowne zgody właścicieli nieruchomości. W przypadku konieczności 

zmiany lokalizacji trasy na inną niż proponowana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania nowej decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, a także niezbędnych uzgodnień z właścicielami działek.  
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1.7.2.3. Obiekty inżynierskie na rurociągach grawitacyjnych – studzienki kanalizacyjne 

Kanały grawitacyjne będą wyposażone w studzienki kanalizacyjne – połączeniowe oraz rewizyjne. 

Należy zastosować odpowiednie średnice studzienek kanalizacyjnych w zależności od głębokości ułożenia 

kanałów:  

 dla głębokości większej niż 1,5m – studnie kanalizacyjne o średnicy min. DN1200, 

 dla głębokości mniejszej niż 1,5m – studnie kanalizacyjne o średnicy min. DN1000, 

 na przyłączach do nieruchomości zastosować należy studzienki DN425 wykonane z PEHD/PVC-U zgodnie 

z Załącznikiem nr 6. 

Studzienki kanalizacyjne powinny spełniać wymagania normy PN-B-10729. Studzienki kanalizacyjne 

należy wykonać z betonu hydroszczelnego min. kl. C35/45. Studzienki kanalizacyjne powinny 

posiadać fabrycznie wykonane przejścia szczelne do montażu rur kanalizacyjnych oraz stopnie złazowe. 

Prefabrykowane elementy studzienek uszczelnić należy uszczelkami gumowymi, z zachowaniem szczelności 

studzienki. Dno studzienne powinno posiadać fabrycznie wykonaną kinetę z betonu hydroszczelnego, której 

niweleta powinna być dostosowana do spadków kanałów.  

Dopuszcza się w przypadkach braku miejsca zastosowanie studni o średnicy DN800, z wyjątkiem 

studni na rozwidleniach kanałów sieciowych. Należy unikać lokalizowania studzienek kanalizacji sanitarnej                               

w zagłębieniach terenu i innych miejscach narażonych na gromadzenie się wód opadowych.  

Klasa odporności włazów kanałowych dostosowana do przewidywanych obciążeń: na terenach 

zielonych – nie najazdowych, co najmniej C250, natomiast na terenach utwardzonych-najazdowych, co najmniej 

D400.  

1.7.2.4. Sieć kanalizacji sanitarnej – rurociągi tłoczne  

Z powodu ukształtowania terenu Inwestor wymaga aby ścieki sanitarne częściowo odprowadzać za 

pomocą systemu tłocznego (opartego o przepompownie ścieków) – zgodnie z Załącznikiem nr 5. Sieć 

kanalizacji tłocznej wykonać należy z rur PEHD o średnicy min. De90 zgodnie z PN-EN 13244, oraz 

Załącznikiem nr 6, łączonych za pomocą zgrzewania. Projektując rurociągi tłoczne należy się starać, aby 

odprowadzenie ścieków mogło się odbywać najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci kanalizacji 

ciśnieniowej powinny być szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Sieć 

kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych  przepisach prawa.  

Dobrane na etapie projektowania średnice rurociągów tłocznych muszą wynikać z obliczeń 

hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków i prędkość tłoczenia.  

Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno – budowlane przejść przewodów kanalizacyjnych pod i nad 

przewodami wymagają uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają. Uzgodnienia, o których mowa należy 

uzyskać przed przedłożeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia w odpowiednich instytucjach.  

Przy projektowaniu tras rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej należy się kierować następującymi 

zasadami: 

 rurociągi tłoczne powinny po jak najkrótszej drodze odprowadzać ścieki od odbiornika, 

 należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, elementami 

zagospodarowania terenu, zielenią, infrastrukturą podziemną, 

 należy minimalizować ilość załamań na rurociągu tłocznym.  
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Przebieg kanałów tłocznych powinien opierać się na załączonej do niniejszego PFU koncepcji – 

Załącznik nr 5. Zaleca się, aby trasa przebiegu kanałów była równoległa do linii regulacyjnej ulicy. Przewody 

kanalizacyjne powinny być układane w odległości od przebiegających równolegle innych przewodów, co 

najmniej:  

 1,5 m od przewodów gazowych i wodociągowych,  

 1,0 m od kabli elektrycznych, 

 1,5 m od kabli telekomunikacyjnych.  

Rurociągi powinny być układane w gruncie na głębokości zapewniającej minimalne przykrycie kanału - 1,0 m, 

poniżej strefy przemarzania, zgodnie z normą PN-B-03020:1981. W sytuacjach, w których powyższe 

wymagania odnośnie głębokości ułożenia nie mogą być spełnione, rurociągi należy zabezpieczyć przed 

zamarzaniem. Usytuowanie kanału powinno zabezpieczać przed możliwością osuwania się gruntu spod 

fundamentów pobliskich obiektów budowlanych podczas wykonywania prac ziemnych w otwartym wykopie.  

1.7.2.5. Obiekty inżynierskie na rurociągach tłocznych 

Rurociągi tłoczne będą wyposażone w studzienki i komory kanalizacyjne. Studzienki rozprężne 

(komory) kanalizacyjne należy stosować przed każdym włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do odbiornika tak, 

aby ścieki do odbiornika wpływały grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny spełniać wymagania normy 

PN-B-10729. Głębokości posadowienia i średnice studzienek zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 

przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  – Załącznik nr 6. 

W najwyższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki odpowietrzające z kompletem armatury– 

dotyczy rurociągów z przepompowni sieciowych. W najniższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki 

odwadniające z kompletem armatury – dotyczy rurociągów z przepompowni sieciowych. Studzienki i komory 

kanalizacyjne należy lokalizować, zapewniając możliwość dojazdu w celu wykonywania niezbędnych czynności 

eksploatacyjnych. Należy unikać lokalizowania studzienek kanalizacji sanitarnej w zagłębieniach terenu i innych 

miejscach narażonych na gromadzenie się wód opadowych.  

1.7.2.6. Pompownie ścieków  

Przedstawiona koncepcja kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym (Załącznik nr 5) 

zakłada odprowadzenie ścieków z ul. Kolejowej przy wykorzystaniu trzech pompowni zlokalizowanych na 

następujących działkach: 

 pompownia ścieków PŚ1 – dz. 5369, 

 pompownia ścieków PŚ2 – dz. 669/2, 

 pompownia ścieków PŚ3 – dz. 5370. 

 Projektowane przepompownie ścieków winne spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz 

odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać ciągły i niezawodny odbiór ścieków. 

Parametry techniczne przepompowni ścieków należy dobrać na etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej, po ostatecznym ustaleniu trasy kanalizacji sanitarnej. Przedstawiona na Załączniku nr 5 trasa ma 

charakter koncepcyjny i poglądowy. Pompownie ścieków sanitarnych należy dobrać po przeprowadzeniu 

obliczeń hydraulicznych uwzgledniających ilość ścieków oraz dobowe różnice w przepływie.  

W przypadku konieczności zmiany lokalizacji i ilości przepompowni na inne niż proponowane przez 

Zamawiającego, Wykonawca uzyska nową decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz o 
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środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwziecia. Wymaga się aby przepompownie ścieków 

zaprojektować tak aby zapewnić jak najmniejsze zużycie energii elektrycznej. Wykonawca ma obowiązek 

zweryfikowania przedstawionych w Załączniku nr 5 ilości i lokalizacji przepompowni ścieków, w oparciu o 

rozwiązania przedstawione w dokumentacji projektowej, tak aby zminimalizować ilość przepompowni ścieków.  

Zbiornik przepompowni ścieków wykonać należy z kręgów betonowych, wykonanych z betonu 

hydroszczelnego, kręgi betonowe łączone na uszczelkę. Zgodnie z Załącznikiem nr 6 minimalna średnica 

przepompowni i komory zasuw – DN1500. Minimalne wymiary włazu 850 x 650mm. Komora pompowni winna 

być wyposażona w wentylację grawitacyjną oraz posiadać wentylacje mechaniczną włączaną na min. 15 min. 

przed wejściem obsługi. Teren należy ogrodzić, wyposażyć w bramę wjazdową, oświetlenie i odrębną szafką 

elektryczną i sterowniczą 

Do każdej pompowni należy zaprojektować i wykonać drogę dojazdową. Pompownie należy w miarę 

możliwości lokalizować na terenie będącym własnością Zamawiającego (nie dopuszcza się stosowania 

przepompowni przejazdowych). Usytuowanie pompowni powinno wynikać z rozwiązań zaproponowanych                    

w dokumentacji projektowej. Każda proponowana lokalizacja pompowni winna uzyskać zgodę Zamawiającego. 

Zagłębienie pompowni winno wynikać z rozwiązań projektowych zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Ponadto, zgodnie z Załącznikiem nr 6 wymaga się wyposażenia przepompowni ścieków w: 

 łańcuchy do pomp wykonane ze stali nierdzewnej, 

 śruby, złącza w przepompowni (za wyjątkiem zaczepu pompy) wykonane ze stali nierdzewnej lub 

kwasoodpornej, 

 podest roboczy wykonany z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, 

 drabina do dna aluminiowa, lub wykonana ze stali nierdzewnej, 

 w komorze zasuw – należy tak umieścić zasuwy, aby mieć możliwość otwarcia i zamknięcia zasuw bez 

potrzeby wchodzenia do komory przepompowni, 

 wlot ścieków do przepompowni nie może zakłócać pracy sond, 

 wlot nie może powodować rozbryzgów na pracowników wchodzących do przepompowni, 

 zawór odcinający na rurociągu wlotowym, 

 złącza armatury wykonać jako kołnierzowe, 

 pompownia oraz komory zasuw wyposażone w wentylację nawiewną i wywiewną, 

 do pompowni ścieków należy zapewnić drogi dojazdowe o nośności ok. 20t, 

 odcinki kabli sterujących, zasilających, sond, łączące skrzynkę sterowniczą z przepompownią powinny 

być jak najkrótsze i proste, prowadzone w rurach osłonowych, osobnę dla pomp i osobne dla sond, 

 miejsce montażu żurawika powinno zapewnić dogodny dostęp do przepompowni, komory zasuw oraz 

drogi wyjazdowej, 

 oświetlenie powinno umożliwiać wygodną pracę na przepompowni, 

 każda przepompownia wyposażona w 1 pracującą pompę + 1 pompę rezerwowo, pompy 

szybkoobrotowe (min. 2800 obr/min.), pompy zatapialne, armatura zlokalizowana w pompowni, 

(dopuszcza się w przypadku braku miejsca lokalizację armatury pompowni w odrębnej komorze 

zasuw), 

 do każdej przepompowni należy doprowadzić przyłącze wodne, 

 zasilanie pompowni dwustronne lub złącze do agregatu prądotwórczego, 
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 gniazda elektryczne serwisowe 230V wewnątrz rozdzielni i jedno na zewnątrz, wyłączane w rozdzielni, 

 kratka odpływowa z placu do przepompowni obok żurawika i przepompowni, 

 armatura – wykonana z stali nierdzewnej, odporna na ścieranie, 

 system sterowania pompownią musi być kompatybilny z istniejącym systemem monitoringu 

zarządzanym przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 

 ogrodzenie przepompowni ścieków należy wykonać z paneli ogrodzeniowych o wymiarach                       

min. 1800 x 2500mm, oczka min. 50 x 200mm, ocynkowanych o gr. min 5 mm malowanych 

proszkowo RAL6005,  

Wszystkie obiekty i urządzenia powinny być wyposażone w wymagane instrukcje, m.in. ppoż., 

eksploatacyjno-ruchowe i stanowiskowe.  

Ponadto, jeżeli zajdzie taka konieczność, należy wykonać odprowadzenie wód deszczowych z terenu 

działki, na której znajduje się pompownia, zabezpieczające ją przed napływem wód z przyległych terenów.                     

W przypadku usytuowania pompowni w obrębie strefy zalewowej, obiekt należy zabezpieczyć przed 

zatopieniem poprzez:  

 uszczelnienie przepustów kablowych,  

 ogrzewanie, które zapewni odporność części elektrycznych w szafce na zawilgocenie w wyniku 

intensywnego parowania,  

 lokalizację szafki zasilająco-sterowniczej na wysokości zabezpieczającej przed zalaniem.  

Do terenu pompowni i urządzeń z nią związanych należy zapewnić dojazd manewrowy od drogi 

publicznej o nawierzchni utwardzonej z warstwą bitumiczną lub betonowej kostki brukowej dla pojazdów                    

o nośności ok. 20 t. Promienie łuków drogi dojazdowej należy dostosować do pojazdów o wymiarach 

gabarytowych min. 8 x 2,5m. Należy wykonać oświetlenie terenu przepompowni sterowane przekaźnikiem 

fotokomórkowym lub za pomocą sterowalnego zegara. Brama wjazdowa na teren przepompowni powinna 

umożliwiać manewrowanie wozami asenizacyjnymi. 

1.7.2.7. Sieć elektroenergetyczna – doprowadzenie energii elektrycznej do pompowni 

Do pompowni ścieków należy doprowadzić energię elektryczną, zgodnie z Załącznikiem nr 7. 

Dokładne zużycie energii elektrycznej przez pompownie ścieków podane będzie przez Wykonawcę, po 

ostatecznym doborze parametrów przepompowni. Wykonawca w ramach niniejszego zadania będzie 

zobowiązany pozyskać odpowiednie dokumenty, uzgodnienia i warunkami przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej. Pobór energii musi zostać całkowicie dostosowany do przyjętych rozwiązań budowlanych.   

1.7.2.8. Sieć wodociągowa na potrzeby pompowni ścieków 

Do pompowni ścieków należy wykonać przyłącza wodne, zgodnie z warunkami technicznymi - 

Załącznik nr 6. Wykonawca w ramach niniejszego zadania będzie zobowiązany pozyskać odpowiednie 

dokumenty, uzgodnienia i warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej. Przyłącza wodne należy wykonać               

z rur PEHD SDR17 o średnicy min. De32. Technologia wykonania przyłączy wodnych – tożsama jak kanałów 

tłocznych (p. 1.7.2.4). 

1.7.2.9. Odtworzenie nawierzchni  

Zakres odtworzeń w sensie technicznym to pełne odtworzenie konstrukcji jezdni (głównie jezdnia                     

o nawierzchni bitumicznej, a w części końcowej ul. Kolejowej  - szutrowo - gruntowa) i innych powierzchni na 
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trasie kanalizacji sanitarnej. Terytorialnie - to cała długość zajęta pod roboty podstawowe i tymczasowe oraz 

towarzyszące. Długość odtwarzanych pasów będzie uzależniona od rzeczywistego zajęcia terenu (jezdni) przez 

kanalizację. Istotne będzie zdanie zarządcy drogi, któremu należy przedstawić planowane obszary zajęć wraz                     

z propozycją organizacji robót i ruchu. Zarządcą ul. Kolejowej jest Gmina Olesno. Zarządca drogi będzie 

oczekiwał odtworzenia konstrukcji jezdni – ul. Kolejowej, w zakresie podbudowy i pierwszej warstwy w pasie         

o szerokości większej od szerokości wykopu po 0,5m z obydwu jego stron. Natomiast warstwa ścieralna winna 

być odtworzona w pasie równym całej szerokości jezdni, na obszarze długości danego wykopu                                           

z uwzględnieniem wyżej określonych poszerzeń. 

Ze względu na to, że większa część trasy kanalizacji objętej niniejszym PFU ulokowana jest w jezdni 

drogi gminnej, część w pasie drogowym, stąd konieczność uzyskania przez Wykonawcę odpowiednich 

uzgodnień z zarządcą drogi, oraz przygotowania odpowiednich dokumentów dotyczących organizacji robót                    

i ruchu drogowego. W zakresie Wykonawcy leży konieczność odpowiednich uzgodnień z zarządcą drogi                                

i odpowiedniej organizacji robót i ruchu drogowego. Mogą być konieczne naruszenia terenów we władaniu osób 

fizycznych – posesji położonych wzdłuż ul. Kolejowej. Należy na ten aspekt zwrócić uwagę, szczególnie, że 

zajęcie (zablokowanie) może dotyczyć wjazdów na posesje. W zakresie opisanych robót mieszczą się także 

roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące – wszystkie roboty konieczne do skutecznego odtworzenia 

nawierzchni o parametrach wskazanych przez zarządcę drogi, właściciela terenu. O szczegółach będzie 

decydował Zarządca drogi, a także, w odpowiedniej części (zakresie), właściciel terenu. 

Główne uwarunkowania, w tym określenie wielkości „terenu pasa drogowego” winien określić 

Wykonawca bezpośrednio z zarządcą drogi. Również projekt organizacji ruchu, do opracowania którego jest 

zobowiązany Wykonawca, będzie precyzował warunki realizacji i odtworzenia nawierzchni. Projekt organizacji 

ruchu powinien zostać przedstawiony Zamawiającemu i zarządcy drogi do uzgodnienia. Wszelkie koszty 

związane z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym, oraz za zajęcie pasa drogowego 

poniesie Wykonawca. 

Ustalając warunki wejścia w obszar drogi i realizacji robót oraz warunki i terminy odtwarzania 

nawierzchni Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na możliwość etapowania robót. Etapowanie                

w prowadzeniu robót zminimalizuje obciążenia i utrudnienia komunikacyjne dla całego otoczenia terenu 

inwestycji. Możliwość dysponowania terenem, a dokładniej jezdnią jest czynnikiem wiodącym dla kwestii 

organizacyjnych terenu robót. Wykonawca winien dokonać rozpoznania na tyle szczegółowego, terenu 

prowadzenia robót, aby opracowana oferta wystarczająco precyzyjnie ujmowała cały zakres robót oczekiwany 

przez Zarządcę drogi oraz przez właścicieli terenu.   

1.7.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki są to wartości przewidywane i orientacyjne,                      

a ostateczne będą określone przez Wykonawcę w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym                              

i wykonawczym. Wykonawca winien kierować się zapisami niniejszego PFU oraz kompletnością, celowością                                 

i funkcjonalnością proponowanych rozwiązań.  

Wykaz robót i obiektów budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zadania, 

zestawiono w poniższej w tabeli: 
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Tabela 2 Wykaz robót i obiektów budowlanych,  instalacji wchodzących w zakres zadania   

Lp. OBIEKT JEDN. ILOŚĆ JEDN. 

1. 
Przygotowanie terenu – roboty rozbiórkowe związane z wykonaniem sieci 
kanalizacji sanitarnej w pasie ul. Kolejowej (część ulicy o nawierzchni 
bitumicznej) 

m2 5000 

2. Przygotowanie terenu – pozostałe nieutwardzone drogi (m.in. część                     
ul. Kolejowej), drogi dojazdowe do posesji, tereny posesji prywatnych m2 4400 

3. Likwidacja istniejących zbiorników bezodpływowych/szamb kpl. 17 
4. Sieć kanalizacji sanitarnej – odcinki grawitacyjne mb 1450 
5. Sieć kanalizacji sanitarnej – rurociągi tłoczne mb 210 
6. Przyłącza kanalizacji sanitarnej mb 90 
7. Przyłącza wodne dla pompowni ścieków mb 50 

8. Pompownie ścieków wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej oraz 
pełnym wyposażeniem kpl. 3 

9. Studnie rozprężne kpl. 3 

10. 
Odtworzenie nawierzchni części ul. Kolejowej (nawierzchnia bitumiczna – 
warstwa ścieralna) m2 5000 

11. Odtworzenie pozostałych nawierzchni – nieutwardzonych dróg (m. in. części 
ul. Kolejowej), dróg dojazdowych do posesji, terenów posesji prywatnych m2 4400 

 

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni, 

długości lub wskaźników, należy dokonywać wg wymogów przepisów i norm dotyczących określanych 

parametrów. Zamawiający dopuszcza następujące tolerancje długości, powierzchni  wskazanych w niniejszym 

PFU, jednak w zakresach zgodnych z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami oraz zapewnieniem 

funkcjonalności rozwiązań: -10% /+10% oraz  -2kpl./+2kpl. 

UWAGA: 

Przedstawiona w niniejszym PFU ilość pompowni ścieków wynika z koncepcji kanalizacji sanitarnej                  

w układzie grawitacyjno – tłocznym (Załącznik nr 5), która zakłada odprowadzenie ścieków                                 

z ul. Kolejowej przy wykorzystaniu trzech pompowni ścieków. Wykonawca ma obowiązek 

zweryfikowania przedstawionych w niniejszym PFU  (m. in. na Załączniku nr 5) ilości i lokalizacji 

przepompowni ścieków, w oparciu o rozwiązania przedstawione w dokumentacji projektowej, tak aby 

zminimalizować ilość przepompowni ścieków. 

Przedstawione w tabeli powyżej ilości nawierzchni do odtworzenia mogą ulec zmianie w zależności od 

przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych. Wymaga się aby Wykonawca w przedstawionej 

do akceptacji Zamawiającego dokumentacji projektowej tak zoptymalizował trasę kanalizacji aby 

ograniczyć rozbiórki i odtworzenia istniejących utwardzonych nawierzchni (np. ulicy, dróg dojazdowych 

do posesji, nieruchomości, itp.).   

1.7.4. Szczegółowy opis wyposażenia pompowni ścieków 

1.7.4.1. Dobór pomp 

Pompy zamontowane w pompowni powinny być konstrukcyjnie przystosowane do pompowania 

ścieków bytowo – gospodarczych. Pompy powinny być przystosowane do pracy ciągłej. Doboru pomp należy 

dokonać w taki sposób, aby spełniać następujące wymagania:  
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a) układ pompowy winien pracować w układzie 1+1 (pompa pracująca + pompa rezerwowa), 

b) wydajność pomp i wysokość podnoszenia należy dobrać tak, aby dla pompowni ilość załączeń pomp w ciągu 

doby wynosiła maksymalnie 15 a czas pracy na dobę ok. 8 godzin,  

c) sprawność zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu maksymalnej sprawności,  

d) sprawność każdej pompy winna wynosić min. 70%,  

e) typoszereg pomp należy dobrać tak aby miały zastosowanie pompy jednego producenta.  

1.7.4.2. Wymagania w stosunku do pomp 

W pompowniach należy stosować pompy zatapialne. Pompy ściekowe powinny być przewidziane do 

pompowania surowych ścieków zawierających odpadki tkanin, materiał włóknisty i odpady, takie jak piasek                          

i inne substancje o właściwościach ściernych, tzn. wirniki i obudowa powinny być wykonane z materiału                       

o podwyższonej klasie ścieralności. Korpusy pomp powinny być wykonane z blachy nierdzewnej lub                               

z materiałów odpornych na korozję. Silniki powinny mieć stopień ochrony min. IP68 wg EN 60 529/1EC 529 

oraz zabezpieczenie przed dostaniem się wody do wnętrza pompy (wyłącznik wilgotnościowy). Silniki pomp 

powinny w standardzie posiadać zabezpieczenie termiczne. Kable zasilające powinny być w osłonie 

neoprenowej niewrażliwej na ścieki. Wszystkie śruby przy korpusie pompy muszą być wykonane ze stali 

nierdzewnej Aby możliwe było zaczepienie łańcuchów do podnoszenia, obudowa pompy powinna posiadać 

odpowiednie uchwyty oczkowe i ramy. Wymagany czas reakcji serwisu - do 48h od zgłoszenia usterki. 

Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno – ruchową w języku polskim. Części zamienne do danego 

typoszeregu pomp dostępne minimum przez 5 lat od daty zakończenia gwarancji. Wykonawca na zamontowane 

pompy udzieli 24 - miesięcznej gwarancji od daty zakończenia robót potwierdzonej w Świadectwie Przejęcia 

Robót lub Odcinka.  

Pompa powinna spełniać minimum następujące wymagania: 

 znajdujące się na zewnątrz i posiadające możliwość regulacji narzędzie tnące wykonane ze stali 

nierdzewnej, hartowanej, składające się z noża i płytki tnącej z rowkami spiralnymi do samooczyszczenia,  

 narzędzie tnące posiada głowicę zabezpieczającą przed dostaniem się do niego ciał stałych, 

 zabezpieczenie przed pracą na sucho,  

 możliwość podłączenia czujnika szczelności komory olejowej- czujnik powinien znajdować się w zakresie 

dostawy,  

 samoodpowietrząjaca się.  

1.7.4.3. Armatura pompowni ścieków 

Armaturę pomp należy umieścić wewnątrz zbiornika pompowni. Dopuszcza się ze względów np. braku 

miejsca na zlokalizowanie komory zasuw w wydzielonej studni (komorze). Na przewodzie tłocznym każdej 

pompy należy instalować: zawór zwrotny oraz zasuwę odcinającą nożowa. Armatura powinna się cechować 

poniższymi parametrami: 

Zasuwa nożowa:  

 miękkouszczelniona zasuwa odcinająca, krótka wg PN-EN 558-1, z niewznoszącym wrzecionem, wykonana 

według normy EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2, 

 połączenia kołnierzowe i owiercenie  PN-EN 1092-2, ciśnienie  PN10 lub gwintowane, gwint rurowy 
calowy  PN-ISO-7-1 :1995, 

 korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub z żeliwa sferoidalnego, 
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 prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia, 

 ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 
30677, 

 śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. 
Zawór napowietrzająco – odpowietrzający do ścieków: 

 ciśnienie robocze 0-16 bar,  

 działający samoczynnie i bezstopniowo,  

 maksymalna wydajność odpowietrzania min. 200 m3/h,  

 korpus wykonany ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą 

epoksydową,  

 wszystkie części mechaniczne wykonane z materiałów odpornych na korozję, króćce z zaworem kulowym 

umożliwiający płukanie zaworu,  

 należy zapewnić możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury, 

 zawory napowietrzająco-odwadniające należy lokalizować w najwyższych i najniższych punktach trasy 

odpowiednio a także na długich wznoszących się odcinkach rurociągu (min. co ok. 300m – jeżeli wystąpi 

taka konieczność).  

Zawór zwrotny  

 zawór zwrotny kulowy, 

 wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002,  

 połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie PN10 lub gwintowane - gwint rurowy 

calowy wg PN-ISO -7-1:1995, 

 długość zabudowy wg szereg. 48, PN-EN 558-1:2001, 

 korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego, 

 prosty i pełny przelot, 

 ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 

30677, 

 śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masą zalewową. 

Komory zasuw 

Podczas projektowania oraz budowy komór zasuw należy się kierować wymaganiami podanymi                    

w niniejszym PFU dotyczącymi studzienek rewizyjnych i kanalizacyjnych. 

1.7.4.4. Wyposażenie pompowni 

Wyposażenie pompowni powinno być wykonane wyłącznie ze stali kwasoodpornej i nierdzewnej.  

Wewnętrzne rurociągi tłoczne  

Rurociągi tłoczne w pompowni należy projektować wyłącznie z rur i kształtek wykonanych ze stali 

kwasoodpornej i nierdzewnej o średnicach wewnętrznych równych lub większych od swobodnego przelotu 

zastosowanych pomp.  

Łańcuchy / prowadnice  

Łańcuchy do podnoszenia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Łańcuchy powinny mieć 

długość, co najmniej o 1,5 m większą od wysokości pompowni. Prowadnice pomp powinny być wykonane ze 
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stali nierdzewnej pozwalające na kompensację tolerancji budowlanych. W przypadku nie centrycznego 

umiejscowienia włazu pompowni prowadnice powinny mieć możliwość odchylenia od pionu o ± 5cm.  

Drabinka  

Wewnątrz zbiornika należy zainstalować drabinę złazową wraz z podestem roboczym wykonaną ze stali 

nierdzewnej.  

Konstrukcje przeznaczone do demontażu pomp  

Pompownie ścieków należy wyposażyć w żurawiki do wyciągania pomp ze zbiornika pompowni. 

Dopuszcza się unifikację żurawika dla wielu przepompowni. Żurawik w wykonaniu ze stali nierdzewnej. 

Żurawiki mają być trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. Dla lokalnych punktów tłocznych 

dopuszcza się stosowanie przenośnych żurawików, z tym że na każdej pompowni musi być zamontowana na 

stałe stopa do zamocowania żurawika. W przypadku braku możliwości demontażu pomp przy pomocy żurawika 

na pompowni należy wykonać stałą konstrukcję umożliwiającą demontaż pomp. Konstrukcję należy wykonać ze 

stali nierdzewnej.  

1.7.4.5. Układ zasilania elektroenergetycznego 

Wszystkie przepompownie należy wyposażać w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu. Układ 

pomiarowy energii elektrycznej powinien być przystosowany do transmisji danych (z wyjściem impulsowym 

energii).  

1.7.4.6. Układ sterowania 

Układ sterowania winien być oparty na sterowniku sterującym pracą przepompowni ścieków w oparciu 

o wskazania przetwornika poziomu. Układ sterowania i sygnalizacji powinien zapewniać następujace minimalne 

parametry i cechy:  

 utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku pompowni przez odpowiednie załączanie pomp 

w zależności od napływu ścieków. 

 włączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana jest zawsze ta pompa, dla której 

czas postoju/pracy jest najdłuższy. W czasie skrajnie dużego napływu ścieków powinna istnieć możliwość 

pracy dwóch pomp jednocześnie.  

 przełączanie pomp w czasie małych napływów ścieków (w celu zapewnienia równomiernego zużycia 

agregatów pompowych).  

 blokowanie możliwości natychmiastowego wyłączenia/włączenia pompy po wyłączeniu/włączeniu 

poprzedniej.  

 zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem.  

 zabezpieczenie pomp przed ich przeciążeniem realizowane przez: urządzenia umieszczone w obwodzie 

zasilania pomp, urządzeniu umieszczonym wewnątrz pompy i generowane przez sterownik na podstawie 

analizy parametrów pracy pompy.  

 ręczne sterowanie pracą pomp.  

 sygnalizację stanów awaryjnych (nie zależną od stanu zasilania) w szczególności: brak zasilania, awaria 

pompy, wysoki poziom ścieków, suchobieg, otwarcie pokrywy włazu zbiornika pompowni, otwarcie szafki 

sterowniczej, otwarcie szafki zasilającej). 

  układy sterowania i sygnalizacji powinny być zasilane z zasilacza pracującego w układzie buforowym                  

z baterią akumulatorów.  
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Wszystkie dostarczone szafy sterujące mają być wykonane według jednolitego standardu jakościowego 

i wyposażenia (zasada zachowania jednolitości systemu sterowania i zasilania dla wszystkich przepompowni). 

Urządzenia sterujące powinny być umieszczone w szafce sterowniczej, wykonanej z materiałów zapewniających 

jej trwałość w miejscu zamontowania. Szafa sterownicza i pomiarowa powinny być zabezpieczone przed 

zniszczeniem przez osoby trzecie. Szafka sterownicza powinna być zamknięta na zamek oraz wyposażona w 

urządzenie alarmowe uruchamiane w czasie włamania do szafy, zbiornika pompowni. Stopień szczelności szafki 

min. IP65. 

1.7.4.7. Urządzenia pomiarowe 

Każda przepompownia powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowe – sondę hydrostatyczną 

poziomu ścieków, wykonaną w stopniu szczelności min. IP65. Wykonawca winien zapewnić transmisję danych 

z każdej pompowni do systemu wizualizacji i monitoringu użytkowanego przez Oleskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  Co najmniej następujące parametry powinny być przekazywane w celu 

monitoringu:  

 praca każdej pompy, 

 poziom ścieków w zbiorniku, 

 napięcie na każdej pompie, 

 wskaźnik załączonego alarmu oraz alarmy sygnalizowane dźwiękiem i równolegle sygnalizowane we 

właściwym oknie na schemacie obiektu oraz równolegle wyświetlone w oknie alarmów,  

 alarm przekroczenia dopuszczalnego poziomu w zbiorniku, 

 blokada pompy generowana przez sterownik, 

 alarm przekroczenia minimalnego poziomu w zbiorniku, 

 alarm awarii pompy - wyłączenie zasilania pompy przez jeno z zabezpieczeń znajdujące się w obwodzie 

zasilania pompy, 

 alarm awarii pompy generowany przez sterownik, 

 alarm awarii pompy - wyłączenie zasilania pompy przez jedno z zabezpieczeń znajdujące się                            

w obwodzie zasilania pompy, 

 alarm włamania, 

 alarm zaniku napięcia lub asymetrii faz, 

 alarm braku transmisji, 

 alarm awarii ogrzewania szafy, 

 parametry wyświetlane w oknie informującym o stanie napędów, 

 stany i czasy pracy pomp zliczane w sterowniku, 

 parametry wyświetlane w oknie informującym o „historii", 

 poziom ścieków w zbiorniku, 

 status pracy pomp, 

 stan zasilania, 

 stężenie metanu tam gdzie to jest wymagane przepisami szczególnymi, 

 stężenie siarkowodoru tam gdzie jest to wymagane przepisami szczególnymi. 

Z pompowni ścieków powinny być transmitowane następujące dane:  



PROGRAM FUNKCJONALNO–UŻYTKOWY 
Sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami i przyłączami w ciągu ul. Kolejowej w Oleśnie 

    
 

   
  

 
proGEO sp. z o.o.                                                                                                                                 28 
 

1. Rozkazy załączania, wyłączania i blokowania pomp.  

2. Sygnały synchronizujące sterowniki (jednolity czas systemowy).  

3. Zmiany nastaw stanów alarmowych poziomu ścieków w zbiornikach.  

4. Polecenie załączenia oświetlenia terenu pompowni.  

1.7.4.8. Zbiornik przepompowni 

Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna być projektowana indywidualnie w zależności od 

warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni powinien być wykonany                              

z materiałów nieulegających korozji w środowisku wód gruntowych i ścieków a pozostałe elementy 

konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny być wykonane z materiałów nieulegających korozji                      

w środowisku ścieków. Dno zbiornika powinno być wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko odkładania 

się w zbiorniku zanieczyszczeń zawartych w ściekach. W przepompowniach, w których armatura będzie 

montowana wewnątrz zbiornika przepompowni należy zainstalować przymocowany na zawiasach opuszczany 

podest ułatwiający naprawy armatury. Przepompownie winny być wyposażone w zawory zwrotne 

uniemożliwiające powrót ścieków z sieci oraz w zawory umożliwiające podłączenie urządzeń dla 

odpompowania ścieków z pompowni, dla przepłukania kanałów odprowadzających ścieki do kolektora 

zbiorczego. Pompownie winny być również wyposażone w kompletny układ sterowniczo - sygnalizacyjny 

umożliwiający automatyczną bezobsługową pracę pompowni i świetlną oraz akustyczną sygnalizację awarii. 

Układy automatyki winny umożliwiać włączenie przepompowni w układ zdalnego sterowania i sygnalizacji. 

Dobór przepompowni winien uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne w tym zakresie. Pojemność 

zbiornika przepompowni winna zapewnić podczas pompowania w czasie jednego cyklu wymianę ścieków                        

w rurociągu tłocznym lub należy zapewnić prędkość przepływu > 1 m/s.  

Wykonanie zbiornika:  

 beton, 

 żelbeton, 

 przy małym zagłębieniu zbiornika dopuszcza się PEHD. 

Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań, po uprzednim uzyskaniu zgody Inżyniera i Zamawiającego. 

Sposób połączenia części zbiornika przepompowni winien zapewnić jego szczelność. Minimalna średnica 

zbiornika przepompowni DN1500. 

1.7.4.9. Wymagania w zakresie wibracji i hałasu 

Wszystkie oferowane przez Wykonawcę urządzenia powinny być ciche w działaniu i bez wibracji, które 

mogą niszczyć urządzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji. Dopuszczalne poziomy hałasu powinny być 

zgodne z: Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia                        

14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014r.                

nr 0, poz. 112). Urządzenie, które nie spełnia limitów hałasu podlega wycofaniu chyba, że zostanie odpowiednio 

zmodyfikowane na koszt Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

cp
Wiersz



PROGRAM FUNKCJONALNO–UŻYTKOWY 
Sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami i przyłączami w ciągu ul. Kolejowej w Oleśnie 

    
 

   
  

 
proGEO sp. z o.o.                                                                                                                                 29 
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1. WSTĘP 

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) 

są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe” i jako takie stanowią 

uzupełnienie i uszczegółowienie. Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie 

muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane 

w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Kontraktu/Umowy w rozumieniu 

opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym 

przypadku, uzyska akceptację Inspektora dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach 

technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny 

Kontraktowej/Umownej.  

2.2. PODSTAWOWE DEFINICJE 
Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 

aprobat technicznych. 

Armatura -  różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, których 

zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków.  

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.  

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, linie 

kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane                     

z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, 

jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową(drogę) 

albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, 

węzeł).  

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 

normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu                              

i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), certyfikat zgodności 

wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną(w wypadku wyrobów, dla których nie 

ustalono PN). 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych                               

i odpowiednio utwardzony.  



PROGRAM FUNKCJONALNO–UŻYTKOWY 
Sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami i przyłączami w ciągu ul. Kolejowej w Oleśnie 

    
 

   
  

 
proGEO sp. z o.o.                                                                                                                                 30 
 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  

Dokumentacja projektowa– oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków Kontraktu/Umowy. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz                           

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  

Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz                      

z późniejszymi zmianami).  

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 

zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi.  

Inspektor – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

Kontraktem/Umową.  

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu/Umowy.  

Kolektor - rurociąg zbierający ścieki z całej zlewni.  

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym 

sposobu ich wykonania.  

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi 

jezdnie.  

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 

że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną. 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.  

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań                 

i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, które można je otrzymać w powiatowym 

ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Może służyć jedynie do celów informacyjnych, jest to 

bowiem mapa archiwalna i może nie zawierać wszystkich obiektów znajdujących się w terenie. 

Mapa do celów projektowych – jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa do celów 

projektowych potrzebna jest do sporządzenia dokumentacji projektowej.  
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami Zamawiającego                          

i opracowaną Dokumentacją Projektową, zaakceptowane przez Inspektora.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.  

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy.  

Odgałęzienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowiący odejście boczne od przewodu 

kanalizacyjnego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyjnego 

głównego do połączenia z istniejącym przyłączem kanalizacyjnym przed granicą posesji)  

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.  

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 

oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi                             

i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do 

Kontraktu/Umowy, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z 

późn. zm.)., specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program 

Funkcjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu 

występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno-

Użytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do „Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego”.  

Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120, poz. 1126).  

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych.  

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 

ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 

mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią.  
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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.  

Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia 

powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, 

następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.  

Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną elektrooporowo 

a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny 

umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie 

powierzchni rury z kształtką.  

Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki 

zawierającej element zaciskowy.  

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych.  

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego 

przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych.  

Projekt Budowlany - dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę którego 

zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                       

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                        

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 

1129).  

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robót 

budowlanych.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

Przepompownia – urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub dolnego źródła pompowanej 

cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej 

niezbędnej do przetransportowania cieczy z poziomu niższego na wyższy lub ze układu o niższym ciśnieniu do 

układu o wyższym ciśnieniu.  

Reper - punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowego, 

głowicy w ścianie budowli, itp.  

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego. 

Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. geodezyjne, sanitarne, 

drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.  

Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu uzyskanemu 

mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników.  

Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody są 

projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.  
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Sieć kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są 

ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.  

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) – element uzbrojenia sieci 

kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia.  

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy.  

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki.  

Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania 

ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.  

Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do ochrony przed 

zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym dostępem.  

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych.  

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni.  

Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do ich 

właściwości. 

Wspólny Słownik Zamówień(CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony 

na potrzeby zamówień publicznych. 

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. 

Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje, zieleń                       

i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.  

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne                        

z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

2.3. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE TRWAŁOŚCI ELEMENTÓW I OBIEKTÓW 
Zamawiający wymaga, aby projektowana minimalna trwałość stałych elementów i obiektów powinna 

być zgodna z niżej wymienionymi okresami:  

 konstrukcje budowlane i rurociągi  - 50 lat 

cp
Wiersz
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 urządzenia mechaniczne i elektryczne   - 15 lat. 

Projekt powinien uwzględniać ekstremalne warunki, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji 

projektowanej sieci, a także podczas wykonywania robót budowlanych. Przewidziane w projekcie rozwiązania 

techniczne budowli, wyposażenia technologicznego i pomocniczego winny być dostosowane do miejscowych 

warunków klimatycznych i optymalne z punktu widzenia przyjętych metod pracy. 

2.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH I INNYCH NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z Umową                       

i postanowieniami aktualnie obowiązującego Prawa Krajowego. Dokumentacja projektowa powinna zostać 

opracowana przez wykfalifikowanych projektantów zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską. Roboty powinny 

być zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i aktualnie obowiązującymi polskimi normami. 

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację projektowanej sieci kanalizacyjnej                      

w długim okresie czasu, po najniższych kosztach eksploatacji.  

2.4.1. Zakres prac projektowych  

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmuje: 

 wykonanie mapy do celów projektowych poświadczonej przez właściwy organ, 

 w przypadku koniecznym, wykonanie uzupełniających badań podłoża gruntowego, 

 uzyskanie niezbędnych warunków przyłączenia projektowanych pompowni ścieków do sieci 

elektroenergetycznej, 

 uzyskanie niezbędnych warunków przyłączenia projektowanych pompowni ścieków do sieci wodociągowej 

(na potrzeby wykonania przyłączy wodnych dla pompowni), 

 w przypadku koniecznym uzyskanie warunków przyłączenia projektowanej sieci do sieci kanalizacji 

sanitarnej, 

 w przypadku koniecznym, opracowanie dokumentacji niezbędnej do zmiany decyzji środowiskowej wraz                         

z uzyskaniem decyzji środowiskowej, 

 w przypadku koniecznym, opracowanie dokumentacji niezbędnej do zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,  

 opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu będącej przedmiotem akceptacji Zamawiającego oraz 

przedstawiającej rozwiązania projektowe, 

 opracowanie dokumentacji projektowej kompletnej w zakresie wszystkich branż, i wymaganych uzgodnień 

wraz  z uzyskaniem odpowiednich decyzji i zgód zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego, 

 opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich niezbędnych branż, spełniających wymagania 

polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska                              

i ochrony pożarowej oraz posiadających wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia,  

 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

 opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB),  

 opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni oraz organizacji ruchu przy ul. Kolejowej na czas 

wykonywania robót, 

 opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 
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Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych                               

z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę, Wykonawca winien wliczyć 

do ceny opracowania dokumentacji projektowej.  

2.4.2. Szata graficzna, skład i forma dokumentacji 

Dokumentację projektową oraz dokumentację powykonawczą należy opracować w języku polskim 

stosując zasady, wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach. 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w 5-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej 

technice graficznej, oprawiony w okładkę formatu A-4 w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) 

oraz edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe powinny zostać zapisane w formacie PDF. 

Podstawę do wykorzystania projektów do celów budowlanych będą stanowić jedynie wydruki tekstów          

i rysunków w formacie papierowym. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych winna być wykonana w 5-ciu 

egzemplarzach w edycji papierowej (oprawiona w okładkę formatu A-4 w sposób uniemożliwiający 

zdekompletowanie opracowania) oraz  w  egz. edycji cyfrowej.  

2.4.3. Mapa do celów projektowych  

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych należy do obowiązków 

Wykonawcy. 

2.4.4. Uzgodnienie prac projektowych z Zamawiającym 

Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu w celu zaopiniowania: ostatecznej 

koncepcji zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowej (np. projektu budowlanego), projektów 

wykonawczych, informacji BIOZ, specyfikacji STWIORB. Zamawiający przedstawi swoją opinię w okresie do 

10 dni roboczych. W ciągu maksymalnie 2 tygodni Wykonawca wprowadzi zmiany w opiniowanych 

dokumentach i przedstawi je ponownie Zamawiającemu do akceptacji. 

2.4.5. Instrukcja eksploatacji  

Instrukcja eksploatacji powinna zawierać: 

a) zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji, 

b) opis i przebieg poszczególnych procesów technologicznych,  

c) pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami 

eksploatacyjnymi, 

d) schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i rysunki przedstawiające rozmieszczenie 

głównych urządzeń wraz z instrukcjami montażu i demontażu oraz instrukcją ruchową, 

e) wykaz  dostarczonych  maszyn,  sprzętu  i  urządzeń  wraz  z  nazwą  producenta, właściwym modelem 

i numerem każdej maszyny, sprzętu lub urządzenia oraz numerem katalogowym, 

f) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania instalacji, 

g) specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas prób 

końcowych, 

h) harmonogram okresowej konserwacji każdej dostarczonej maszyny, sprzętu i urządzenia, 

i) opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, usuwanie 
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skutków awarii, 

j) wykaz części zamiennych i zużywających się, zapewniających ciągłą eksploatację w okresie objętym 

gwarancją, 

k) wykaz narzędzi, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych, 

l) certyfikaty prób dla elementów ich wymagających, 

m) dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urządzeń, 

n) wykaz załogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi. 

2.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA 

TERENU BUDOWY 
Ustalenia, zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, dotyczą projektowania i wykonania 

robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, 

zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia), roboty rozbiórkowe infrastruktury, wraz z pracami towarzyszącymi, 

związane z realizacją niniejszego Zadania.   

W zakresie prac projektowych, dotyczących niniejszych Wymagań Zamawiającego, Wykonawca 

opracuje, w zależności od potrzeb: projekty wykonawcze, uzupełniające projekt budowlany, w zakresie 

niezbędnym do realizacji robót: 

 projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy, 

 projekt odwodnienia i zabezpieczenia wykopów (jeśli zajdzie taka konieczność), 

 projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas realizacji robót,  

 projekt organizacji i technologii wykonania robót. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w szczególności do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu 

drogowego na czas budowy. 

2.5.1. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przyjętych rozwiązań technicznych  

Szczegółowe warunki wykonania Robót w przedmiotowym zakresie zostały przedstawione we w 

rozdziale 3 niniejszego PFU. Dodatkowo przyjęte rozwiązania techniczne winny spełniać następujące 

wymagania:  

1. Wykonawca jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia istniejących obiektów budowlanych 

oraz fragmentów sieci, stanowiących istniejące uzbrojenie terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je, 

przez uszkodzeniem w czasie wykonywania tak robót ziemnych, jak i budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz związanej z nią odbudowy nawierzchni drogowej.  

2. Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robót sporządzi i przedłoży do zatwierdzenia 

Zamawiającemu koncepcję zagospodarowania terenu budowy, która będzie zawierać m.in. informacje 

nt.: 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia istniejących obiektów, urządzeń, instalacji i sieci uzbrojenia na Terenie Budowy,   

 warunki bezpieczeństwa pracy, 

 warunki dotyczące organizacji ruchu, 

 zaplecze dla potrzeb budowy, 
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 wykonanie robót ziemnych, 

 organizację ratowniczych robót archeologicznych (jeśli wystąpi taka konieczność). 

3. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona: 

 tymczasowe ogrodzenia terenu budowy, 

 tablice informacyjne budowy. 

  wytyczy tymczasowe drogi manewrowe i montażowe (jeśli wystąpi taka konieczność),  

 tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek, gruntu z wykopu i 

kruszyw mineralnych,  

 tymczasowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilające teren budowy 

(wymagania standardowe), 

 tymczasowe obiekty magazynowe, i socjalno-biurowe (wymagane obiekty prefabrykowane 

systemowe nie wymagające fundamentowania). 

4. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze oraz niezbędne 

badania i opracowania geotechniczne.  

5. W czasie prowadzenia prac należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie istniejących w pasie 

roboczym obiektów naziemnych (nieruchomości, zabudowań, budowli, zieleni, itp.), nawierzchni dróg, 

oraz obiektów podziemnych, stanowiących uzbrojenie terenu (sieci i instalacje sanitarne, elektryczne, 

telekomunikacyjne, gazowe itp.).  

6. Roboty ziemne wymagają stałej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (szczególnie zasypy wykopów). 

Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej wydajności. Wykop w 

pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. 

Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, po 

konsultacji z geologiem, wymianie. 

7. Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. Grunty 

przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności. 

8. Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane należy zabezpieczyć przez destrukcyjnym działaniem 

wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji 

odwodnień wgłębnych tymczasowych. Celem umocnienia ścian wykopów i ich zabezpieczenia przed 

dopływem wód gruntowych należy wykonywać ścianki szczelne lub ażurowe o charakterze 

tymczasowym. System oraz potrzebę zastosowania ewentualnego odwodnienia wykopów należy dobrać 

i zweryfikować na postawie przeprowadzonych przed przystąpieniem do robót ziemnych niezbędnych 

badań i opracowań geotechnicznych terenu inwestycji.  

9. Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych wykonywanych ręcznie lub 

mechanicznie. W miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanałów i 

rurociągów, wykopy należy wykopywać ręcznie z dużą ostrożnością. Należy dążyć do układania 

przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną strukturą. Przewód należy układać na podsypce o 

grubości co najmniej 0,15m, która ma być wykonana z piasku lub piasku ze żwirem 8/16 o 

odpowiednim zagęszczeniu. Zagęszczenie podsypki, obsypki i zasypki wykonywanego uzbrojenia 

powinno odbywać się warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia według Proctora min. IS=0,96. 
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Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz umocnienia 

wykopów. 

2.5.2. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do wykonania i odbioru robót budowlanych  

Szczegółowe wymagania co do wykonania i odbioru robót zostały przedstawione w rozdziale 3. Roboty 

opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, wymagają odbiorów ze strony Inspektora Nadzoru. Celem 

odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy, przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia, dokumentację powykonawczą robót. Odbiór bez uwag, jest 

potwierdzeniem wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi Wymaganiami 

Zamawiającego oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. Proces odbioru powinien obejmować w 

szczególności: 

 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 

laboratoryjnych oraz pomiarów i badań kontrolnych, 

 sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

 sprawdzenie wykonania robót ziemnych i inżynieryjnych pod względem wymaganych parametrów 

technicznych. 

2.6. WYMAGNIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO SIECI I INSTALACJI 
Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, zakwalifikowano następująco: 

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego dotyczą wykonania i odbioru robót polegających 

na przebudowie lub przyłączeniu, w odniesieniu do: 

 sieci kanalizacji sanitarnej, 

 przyłączy wodnych na potrzeby pompowni ścieków, 

 sieci elektrycznej (m. in. na potrzeby zasilania pompowni ścieków), 

oraz dotyczą wykonania i odbioru: 

 sieci kanalizacji sanitarnej, 

 sieci elektrycznej, 

Teren wokół inwestycji jest uzbrojony w sieci: 

 wodociągową, 

 elektroenergetyczną, 

 teletechniczną. 

W przypadku kolizji planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, z innym istniejącym uzbrojeniem, niż 

przewidywany przez Zamawiającego zakres robót, Wykonawca zaprojektuje i wykona uzbrojenie w sposób 

rozwiązujący w/w kolizje, dostosowując je do nowych rozwiązań. Przebudowę istniejącego uzbrojenia, należy 

wykonać, w oparciu o obowiązujące przepisy. Wykonawca uzyska wszelkie warunki, pozwolenia, opinie jak                    

i uzgodnienia w celu właściwego wykonania zakresu umowy. Wszelkie prace dot. sieci i przyłączy, nie będą 

podlegać dodatkowej wycenie.  
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2.6.1. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przyjętych rozwiązań technicznych  

Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej 

Ścieki bytowo – gospodarcze z nieruchomości znajdujących się na terenie Inwestycji odprowadzane 

będą siecią przewodów z rur i kształtek PVC (zgodnie z warunkami technicznymi – Załącznik 6). Przewody 

kanalizacji sanitarnej prowadzić na podsypce. Na załamaniach stosować studnie rewizyjne betonowe lub                          

z tworzyw sztucznych. Kinety studni powinny być szczelne, kręgi betonowe łączone na uszczelkę. Wpięcie do 

studni wykonać w sposób zapewniający odpowiednią szczelność.  

Przyłącze wodne na potrzeby pompowni ścieków  

Konieczność wykonania przyłączy wodnych na potrzeby pompowni ścieków wynika z Załącznika 6. 

Przyłącza wodne, o min. średnicy 32 mm, PEHD, należy wykonać z istniejącej sieci wodociągowej na                          

ul. Kolejowej. 

Sieć elektryczna (m. in. na potrzeby zasilania pompowni ścieków) 

 Trasowanie sieci elektrycznej należy wykonać  zapewniając bezkolizyjność z sieciami. Trasa instalacji 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa 

przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Układanie kabli: 

 zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne, 

 podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie, 

 przewodów nie należy układać jeżeli temperatura przewodu jest niższa 00, 

 dopuszcza się układanie przewodu w temperaturze niższej niż -100 pod warunkiem uprzedniego ogrzewania 

przewodu na całej jego długości do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie układania temperatura 

przewodu nie była niższa od najniższej dopuszczalnej, 

 w gruntach piaszczystych kable należy układać na dnie wykopu i zasypywać do wypełnienia wykopu 

gruntem rodzimym, 

 w gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1m, umieszczonej na 

dnie wykopu i zasypywać warstwą piasku, tak aby grubość tej warstwy nad kablem wynosiła 0,1m,                                   

a pozostałą część wykopu należy wypełniać gruntem rodzimym. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie                  

(np. za pomocą wibratorów), 

 głębokość ułożenia kabla mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla powinna wynosić co 

najmniej 0,7m dla kabli o napięciu znamionowym do 1kV, 

 kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem wystarczającym do skompensowania 

możliwych przesunięć gruntu, nie mniejszym niż 1% długości wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca się 

pozostawienie zapasów kabla (np. półpętla), łącznie nie mniejszych niż 3m, 

 zaleca się układać kable niezwłocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzać do szybkiego odbioru robót 

ulegających zakryciu i możliwie szybko zasypywać wykop. 

Trasowanie linii kablowych powinno być dokonane metodami geodezyjnymi przez fachową jednostkę 

geodezyjną lub osobę posiadającą uprawnienia geodezyjne.  

Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,5m. Zmianę kierunku rowu należy 

wykonywać po łuku, z tym, że minimalne promienie łuków nie powinny być mniejsze niż minimalne promienie 

zgięcia kabla układanego w rowie zgodne z wyżej podanymi wymaganiami. Jednocześnie wymaga się by 
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minimalne promienie łuków nie były mniejsze niż o 0,5m dla kabla o izolacji i powłoce z PVC o napięciu do 

1kV. Głębokość rowu powinna być taka, aby uwzględnienia ewentualnej warstwy piasku (0,1m) oraz średnicy 

kabla, odległość górnej powierzchni kabla do powierzchni kabla do powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 

0,7m.  

Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą i z innymi urządzeniami podziemnymi 

 przy skrzyżowaniach kabli z drogami innych kabli oraz urządzeniami podziemnymi zaleca się 

zachowanie zasady krzyżowania pod kątem zbliżonym do 900 w stosunku do osi urządzenia bądź 

przewodu z którym się kabel krzyżuje, w miarę możliwości w największym jego miejscu, 

 przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. Jeśli          

z przyczyn technicznych kabel będzie ułożony pod rurociągiem, to miejsce skrzyżowania należy 

oznakować, np. przez ułożenie nieprzerwanego ciągu cegieł  lub folii ochronnej z tworzywa sztucznego 

nad rurociągiem na długości po 0,5m w obie strony od miejsca skrzyżowania, 

 przy skrzyżowaniu kabli z drogami kable należy chronić mechanicznie rurami osłonowymi                                

o odpowiedniej wytrzymałości, blokami betonowymi lub układać w specjalnych kanałach, 

 Próby montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu kabli i przewodów, a przed ich 

zgłoszeniem do odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych prób 

wchodzą następujące czynności: 

 sprawdzenie tras kablowych, 

 sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz, 

 pomiar rezystancji izolacji napięciem nie mniejszym niż 2,5kV. 

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

 aktualną dokumentację powykonawczą, 

 protokoły prób montażowych, 

 oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości glz-tów i wlz-tów do eksploatacji. 

2.6.2. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do wykonania i odbioru robót budowlanych 

Sieci sanitarne 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego; 

materiały muszą być nowe i nieużywane. Sieci sanitarne Wykonawca powinien wykonać, z zachowaniem 

następujących wymagań: 

 zachować najwyższą szczelność i trwałość sieci sanitarnych, 

 zapewnić posiadanie odpowiednich aprobat  technicznych  i dopuszczeń do  stosowania (deklarację 

zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. Wymagane jest 

trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii 

dostawy, 

 stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadające aprobaty techniczne, wydane przez 

odpowiednie Instytuty Badawcze, 

Do budowy sieci sanitarnych wchodzących w zakres niniejszego PFU należy zastosować następujące 

materiały: 

 rury i kształtki ciśnieniowe wodociągowe/kanalizacyjne z PEHD PE 100 SDR17 PN10, 
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 rury i kształtki kanalizacyjne PVC-U,  

 rury i kształtki kamionkowe dla fragmentu kanałów układanych metodą bezwykopową, 

 betonowe prefabrykowane elementy studni kanalizacyjnych, rozprężnych i zbiorników pompowni, 

 rury wywiewne PVC, 

 żeliwne włazy kanałowe 

 armaturę (niezbędne zawory, zasuwy, itp.) i wyposażenie pompowni, 

 inne materiały wymagane przy wykonywaniu robót dotyczących sieci sanitarnych.  

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną, Deklaracje zgodności 

Producenta z Normą lub Aprobatą Techniczną. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

producentów. 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z umową, 

Wymaganiami Zamawiającego i Dokumentacją Projektową. Kontroli podlega: 

 szczelność przyłączy wodnych wraz z zamontowaną armaturą na ciśnienie, 

 szczelność sieci kanalizacyjnej, 

 szczelność połączeń kanalizacyjnych, 

 elementy kompensacji, 

 użycie właściwych materiałów, 

 prawidłowość wykonania połączeń, 

 jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 

 wielkość spadków przewodów i rurociągów, 

 odległości przewodów względem siebie i od obiektów budowlanych,  

 prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 

 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

 prawidłowość ustawienia armatury. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji, należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych.  

Sieć elektryczna  

Odbiór frontu robót 

 Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych oraz montażu urządzeń, Wykonawca ma zgłosić do odbioru 

roboty budowlane. Po zgłoszeniu robót budowlanych Zamawiający dokona sprawdzenia, czy roboty budowlane 

wykonane zostały zgodnie z wymaganiami. Należy sprawdzić zgodność wymiarów oraz zakres wykonanych 

robót z dokumentacja projektową.  
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Odbiór końcowy robót 

  Należy sprawdzić, czy roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacja projektową oraz 

wymaganiami producentów. Sprawdzenia należy dokonać przez oględziny, w szczególności: 

 zastosowanych materiałów, 

 ułożenia ciągów, 

 wykonania mocowań, 

 wykonania połączeń, 

 oraz przez dokonanie pomiarów odległości skrzyżowań i zbliżeń instalacji, 

 należy sprawdzić, czy próby montażowe wykonane próby montażowe dały zadowalające wyniki oraz 

czy zostały wykonane zlecenia i usunięte ewentualne usterki wymieniane w protokołach z tych prób, 

 Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić dokumentację powykonawczą. 

2.7. WYMAGANIA SZCZEGÓLOWE W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 
Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, dotyczą realizacji robót, zgodnie                            

z dokumentacją projektową, związanych z: 

 zagospodarowaniem terenu,  

 przebudową i odbudową istniejących nawierzchni w rejonie ul. Kolejowej, zlokalizowanych nad planowaną 

siecią kanalizacji sanitarnej.  

2.7.1. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przyjętych rozwiązań technicznych  

1. Roboty drogowe przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego Zadania obejmują rozbiórkę 

nawierzchni bitumicznej ul. Kolejowej, w miejscach prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej, rozbiórkę 

utwardzonych nawierzchni na posesjach mieszkańców oraz innych elementów zagospodarowania terenu, 

które będą w kolizji  z projektowaną siecią kanalizacją sanitarną. W ramach niniejszego Zadania, 

Wykonawca zobowiązany jest także do odtworzenia nawierzchni, terenu do stanu sprzed realizacji robót  

2. Parametry odbudowywanych nawierzchni powinny spełniać minimum takie same parametry, jak przed 

rozpoczęciem robót. Wszystkie realizowane nawierzchnie winny posiadać spadki i urządzenia 

umożliwiające ich skuteczne odwodnienie. Lokalizacja nawierzchni, ich konstrukcja oraz niwelety 

powierzchni winny być odtworzone do stanu sprzed realizacji robót.  

3. Plan zagospodarowania terenu podlegać będzie akceptacji Zamawiającego na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej.   

2.7.2. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do wykonania i odbioru robót budowlanych  

W zakresie prac związanych z zagospodarowaniem terenu, Wykonawca opracuje i przedłoży 

Zamawiającemu, do zatwierdzenia, nw. Projekty Wykonawcze, uzupełniające Projekt Budowlany, w zakresie 

niezbędnym do realizacji robót budowlanych: 

 projekt organizacji ruchu drogowego zastępczego, 

 projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu, istniejących obiektów budowlanych, oraz zieleni na 

czas robót, 

 projekt organizacji i technologii wykonania robót. 

x
Przekreślenie

x
Przekreślenie

x
Przekreślenie
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Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań laboratoryjnych wyrobów budowlanych 

stosowanych do wykonania Robót zgodnie z wymogami niniejszych WZ oraz dokumentów odniesienia. 

Materiały użyte do budowy, w zakresie zagospodarowania terenu, powinny spełniać warunki określone 

w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny odpowiadać warunkom 

technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Do 

wykonania robót zagospodarowania terenu należy stosować materiały określone w dokumentacji projektowej. 

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

3.1. STOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  
Obowiązkiem Wykonawcy jest znać wszystkie prawa,  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek 

sposób związane z projektowaniem i wykonywanymi robotami. Ponadto Wykonawca będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas sporządzania dokumentacji 

projektowej i prowadzenia Robót. W trakcie projektowania, prowadzenia i ukończenia robót Wykonawca jest 

zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego. Wykonawca powinien zapoznać się oraz 

stosować wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i prowadzeniem robót. Istotnym elementem tych wytycznych 

są uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji. 

3.1.1. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia (BiOZ) 

Wykonawca będzie miał obowiązek wyznaczyć kierownika ds. BHP i podjąć wszelkie środki, żeby 

zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 

utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia 

socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników.  

Wykonawca zapewni i zmontuje zatwierdzone podpory, umocnienia, itp./, które mają chronić 

konstrukcje lub prace wymagające podpór, umocnień, itp. i usunie je po zakończeniu prac. 

Za każdym razem, kiedy będzie to wymagane lub zarządzone przez Zamawiającego, Wykonawca 

zakryje i zabezpieczy roboty przed czynnikami pogodowymi  i uszkodzeniami, które mogą zostać spowodowane 

przez jego własnych lub innych pracowników wykonujących kolejne operacje. Wykonawca zapewni wszelkie 

niezbędne osłony przeciwpyłowe, odeskowanie, zapory i balustrady itd. i usunie je wszystkie po zakończeniu 

robót. 

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione i właściwe kroki dla ochrony wszystkich miejsc na terenie 

budowy lub w okolicy terenu budowy, które mogą być niebezpieczne dla jego pracowników lub innych osób czy 

też ruchu komunikacyjnego. Wykonawca  zapewni  i  utrzyma  we  właściwym  stanie  znaki  ostrzegawcze,  

lampki ostrzegawcze i płoty niezbędne na terenie budowy. Wykonawca utrzyma drogi w sąsiedztwie robót                      

w czystym stanie. 

Kierownik BHP będzie przechowywał Księgę Bezpieczeństwa zawierającą: 

 nazwisko pracownika pełniącego funkcję kierownika BHP, 

 program robót, 

 harmonogram robót z podanymi godzinami pracy i odpoczynku, 

 podjęte środki dotyczące ryzyka, 
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 wykaz nazwisk, adresów i numerów telefonów osób zatrudnionych na terenie budowy.  

Należy odnotowywać następujące informacje w rozbiciu czasowym: 

 markę, rodzaj, rok budowy i numer seryjny maszyn wraz z podaną datą ostatniej kontroli i nazwą instytucji 

prowadzącej kontrolę lub prowadzącej obsługę okresową, 

 warunki pogodowe, 

 miejsce, czas i wyniki podjętych kontroli bezpieczeństwa, 

 środki podjęte w wyniku wskazań lub instrukcji kierownika BHP, 

 czas i przyczynę zatrzymania działalności na budowie, 

 czas i przyczynę przypadku nagłego, 

 środki podjęte w wyniku nagłego przypadku, 

 przypadki udzielenia pierwszej pomocy. 

3.1.2. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie podejmował odpowiednie środki ostrożności na wypadek pożaru przez cały okres realizacji inwestycji. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane w ilości minimalnej; jeśli będą konieczne, należy je właściwie 

przechowywać i ostrożnie się z nimi obchodzić. Benzyna i inne płyny łatwopalne oraz zbiorniki na gaz pod 

ciśnieniem będą magazynowane w sposób bezpieczny. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej 

dokumentacji Wykonawca nie zezwoli na rozpalanie ognia lub wykorzystywanie otwartych urządzeń 

grzewczych z otwartym ogniem. 

Praktyki budowlane, włącznie z cięciem i spawaniem, oraz ochrona przechowywanych materiałów                           

w czasie budowy powinny być zgodne z Normami i przepisami, które stosuje się przy takich robotach. 

Wykonawca dostarczy i będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na terenie budowy 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Wykonawca zarządzi okresowe kontrole przeprowadzane przez miejscowe władze straży pożarnej                       

i będzie z tymi władzami współpracować w celu szybkiej realizacji ich zaleceń. 

3.1.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko na terenie 

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, 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. 

3.1.4. Ochrona przed hałasem 

Wykonawca podejmie środki ostrożności dla zminimalizowania hałasu, pyłu itd. Wykonawca 

wykorzystywać będzie silniki spalinowe ze skutecznymi wyciszaczami, które nie muszą być konieczne 
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urządzeniami, w jakie zostały one wyposażone przez producentów sprzętu, i w miarę potrzeb wprowadzi ekrany 

z materiałów akustycznych. 

Może być wymagane używanie przez Wykonawcę sprzętu napędzanego energią elektryczną. Sprzęt                   

i narzędzia z powietrzem sprężonym powinny być skutecznie wytłumione i powinny mieć urządzenia 

zapewniające niską częstotliwość hałasu. 

3.1.5. Gospodarka odpadami 

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów bez 

pisemnego zezwolenia Zamawiającego. Wykonawca usunie wszelkie odpady z terenu budowy i zagospodaruje 

je zgodnie  z obowiązującymi przepisami przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia. 

Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą                      

w Polsce Ustawą o odpadach Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za prawidłowe 

gospodarowanie odpadami, a także musi spełnić wszystkie wymagania Ustawy i idące za tym formalności 

związane z wytwarzanymi odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, 

odzysk i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami. 

Materiały odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, powinny być przetransportowane na 

składowisko odpadów. Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być przetransportowane na składowisko 

odpadów, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie 

unieszkodliwianiu odpadów tego typu. Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być 

przeprowadzony przez firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów powinno być 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów powstałych                  

w związku z realizacją Kontraktu zostaną poniesione przez Wykonawcę i tym samym uwzględnione w cenie. 

3.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM I WYMAGANIAMI ZAMAWIAJACEGO   
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz poleceniami Zamawiającego. 

W razie wystąpienia rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Umowie. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty oraz dostarczane urządzenia                    

i materiały powinny być zgodne z Umową oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. 

Właściwości i cechy urządzeń i materiałów powinny być jednorodne oraz wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy urządzenia, materiały i Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami 

Zamawiającego i będzie miało to wpływ na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie urządzenia                         

i materiały należy niezwłocznie zastąpić innymi, spełniającymi Wymagania Zamawiającego, a Roboty należy 

rozebrać na koszt Wykonawcy i wykonać na nowo, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca nie 

może wykorzystać błędów lub opuszczeń w wymienionych dokumentach, a w przypadku ich wykrycia 

zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawność przyjętych rozwiązań. Przed rozpoczęciem prac 

projektowych Wykonawca przeprowadzi analizy i weryfikację danych do projektowania oraz wykona na własny 

koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające wymagane do prawidłowego wykonania dokumentacji 

projektowej. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy zostały 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie organy administracji 
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publicznej, to przeprowadzenie weryfikacji lub/oraz uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Dokonanie weryfikacji lub/oraz uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który 

może odmówić zatwierdzenia w przypadku, gdy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 

Umowy. Wykonawca w szczególności jest zobowiązany do uzyskania wymaganych, zgodnych z prawem 

polskim uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania, wybudowania oraz 

oddania do użytkowania obiektów stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia. 

3.3. ZGODNOŚĆ PROJEKTU I ROBÓT Z NORMAMI  
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Polskich i Europejskich Norm, lub odpowiednich 

norm krajów UE, które mają związek z projektowaniem i realizacją Robót. Stosowanie postanowień tychże 

norm jest na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w niniejszym PFU. Zakłada się, że 

Wykonawca dokładnie zapoznał się z treścią tychże Norm oraz zawartymi w nich wymaganiami. 

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten 

fakt przed Zamawiającym oraz uzyska pisemną zgodę od Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm jest 

dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/). 

3.4. TEREN BUDOWY 
3.4.1. Teren budowy, dostęp i przekazanie terenu budowy  

Zamawiający/właściciel posesji protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 

uzgodnionym przez obie strony. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ogrodzenie terenu budowy (o ile zajdzie 

taka konieczność) i jego ochronę wraz z wszystkimi materiałami i elementami wyposażenia użytymi do 

realizacji robót, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 

elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, 

jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki. Wykonawca będzie także odpowiedzialny 

do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na 

terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Nie dotyczy to reperów 

i innych znaków geodezyjnych podlegających likwidacji ze względu na realizację inwestycji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie terenu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Wykonawca spowoduje 

żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych i innych 

w granicach terenu budowy, Wykonawca ma obowiązek uzgodnić zamiar takiego działania z Zamawiającym. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego/właściciela posesji o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu urządzeń, instalacji, elementów ogrodzenia lub innych elementów zainwestowania będącego 

własnością Zamawiającego/właściciela posesji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, 

spowodowane przez jego działania oraz dokona ich naprawy na własny koszt, zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego/właściciela posesji lub pokryje koszty naprawy tych szkód. 

http://www.pkn.com.pl/
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Wykonawca dokona stosownych uzgodnień z Zamawiającym i/lub z właścicielami gruntów 

znajdujących się w pobliżu Terenu Budowy odnośnie terenu, który zamierza wykorzystać jako dojazd lub 

powierzchnię magazynową. Wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. 

3.4.2. Tablica informacyjna budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  26 czerwca 2002r. 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.) zobowiązany jest do 

oznakowania miejsca budowy poprzez wstawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z w/w 

rozporządzeniem. 

3.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, 

aż do jej ukończenia i przejęcia przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni maksymalną ochronę wszystkich 

składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Umowy.  

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 zarówno terenu budowy, jak i przyległych do budowy terenów, lokalnej 

społeczności i innych zainteresowanych osób. 

3.5. ZAPLECZE BUDOWY I ZABEZPIECZENIE W MEDIA  
W zakresie Wykonawcy leży organizacja zaplecza budowy. Zaplecze budowy powinno spełniać 

wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizacja zaplecza budowy powinna być uzgodniona                               

z Zamawiającym. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania go przez cały czas 

trwania Robót oraz rozbiórki i usunięcia zaplecza i obiektów z nim związanych. 

Zaplecze budowy powinno być wyposażone w odpowiednią część socjalno-bytową zawierającą szatnie 

dla pracowników Wykonawcy, węzeł sanitarny i socjalny oraz ewentualne pomieszczenie biurowe. Wykonawca 

winien również zapewnić miejsca parkingowe na własne potrzeby.   

Wykonawca uzyska warunki włączenia do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej na potrzeby 

zaplecza budowy i wykona na własny koszt przyłącza tymczasowe wody i energii elektrycznej z urządzeniami 

pomiarowymi dla potrzeb prowadzenia Robót i celów socjalnych.  

 Dla potrzeb budowy i celów socjalnych Wykonawca wyposaży zaplecze budowy w tymczasowy 

zbiornik bezodpływowy ścieków i system przenośnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich 

utrzymanie we właściwym stanie czystości oraz regularny wywóz nieczystości. Obowiązkiem Wykonawcy po 

wykonaniu wszystkich Robót jest demontaż tymczasowych przyłączy i w/w zbiornika ścieków.  

3.6. OCHRONA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, sieci, instalacji i urządzeń podziemnych i naziemnych, 

znajdujących się na terenie prowadzenia Robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za właściwie  zabezpieczenie 

przed uszkodzeniami i oznaczenie w/w mienia na czas prowadzenia robót. W przypadku naruszenia lub 

uszkodzenia budowli, urządzeń, sieci, bądź instalacji w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, 



PROGRAM FUNKCJONALNO–UŻYTKOWY 
Sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami i przyłączami w ciągu ul. Kolejowej w Oleśnie 

    
 

   
  

 
proGEO sp. z o.o.                                                                                                                                 48 
 

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. Przystąpienie do usuwania 

ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien ustalić lokalizację wszystkich sieci i instalacji 

doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robót. Niezależnie od 

sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń, konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badań w celu 

wyjaśnienia stanu głównych instalacji, które mogą kolidować z elementami Robót objętych niniejszym PFU.                       

W razie powstania ewentualnych kolizji, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym rozważy możliwość 

wprowadzenia zmian do projektu, lub przemieszczenia trasy istniejącej instalacji doprowadzającej media. 

Wczesne sprawdzenie i zinwentaryzowanie sieci i instalacji doprowadzających media jest istotne ze względu na 

umożliwienie wykonania ewentualnych przemieszczeń w trakcie prac budowlanych. W miejscach, gdzie 

doprowadzenia mediów kolidują z elementami Robót, przemieszczenie trasy powinno zostać uzgodnione przy 

napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robót. Koszty zmian trasy instalacji doprowadzających media obciążają 

Wykonawcę. 

Wykonawca powinien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie 

uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media i ich podłączeń do budynków. Należy 

zapewnić tymczasową ochronę wszystkich istniejących instalacji doprowadzających media oraz ich miejsca 

podłączenia do budynków, a także tych, które zostaną całkowicie lub częściowo odsłonięte albo będą w inny 

sposób narażone w związku z wykonywaniem wykopów. Wykonawca powinien przedsięwziąć wszystkie 

niezbędne środki ostrożności, tak aby zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów.                       

W razie wystąpienia szkody wykonawca winien dokonać naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca powinien 

przedsięwziąć wszystkie niezbędne środki ostrożności, tak aby zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny                       

i sprzęt rurociągów.  

3.7. UTRZYMANIE RUCHU NA TERENIE BUDOWY 
Roboty budowlane objęte zakresem niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego będą prowadzone 

na obszarze ul. Kolejowej w Oleśnie i na terenie posesji prywatnych przy ul. Kolejowej. Wykonawca będzie 

współpracował z Zamawiającym oraz właścicielami posesji przy ul. Kolejowej, tak aby zapewnić w czasie 

trwania robót dostęp właścicielom, mieszkańcom do posesji. W zakresie obowiązków Wykonawcy leży 

uzgodnienie z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym swojego programu i metod wykonania 

poszczególnych Robót.  

Rozbiórka bądź usuwanie istniejących urządzeń, elementów, rurociągów lub instalacji będących                               

w eksploatacji jest niedopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego alternatywnego 

rozwiązania zaakceptowanego przez Właściciela/Użytkownika. Akceptacji Właściciela/Użytkownika podlegają 

roboty trwałe i tymczasowe, które będą miały wpływ na normlany tryb eksploatacji istniejących budynków, 

instalacji i urządzeń. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia przez Wykonawcę części istniejących urządzeń lub instalacji, 

które mogą na danym etapie wykonywania prac nie działać, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

usunięcia takiego uszkodzenia. Jeżeli Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w ciągu 24 godzin, 

Właściciel/Użytkownik obciąży kosztami takiej naprawy Wykonawcę. 
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3.8. NADZÓR ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia Zamawiającego i właściwego wojewódzkiego 

konserwatora zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami        

(t.j. Dz. U. 2014, poz. 1446). 

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. Koszt prowadzonych badań i nadzoru archeologicznego leży po stronie Wykonawcy. 

3.9. UBEZPIECZENIA I GWARANCJE 
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Umową gwarancje. Wykonawca ponosi również wszelkie 

koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami Umowy. 

3.10. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
3.10.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie wyroby budowlane (materiały, elementy i urządzenia) przeznaczone do robót muszą: 

 spełniać wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawę o wyrobach 

budowlanych z 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 1570) i posiadać wymagane prawem 

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

 być zgodne z postanowieniami Umowy i dokumentacją projektową, 

 być nowe i nieużywane. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 

stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje producentów 

urządzeń oraz dostarczenia Zamawiającemu specjalistycznych narzędzi do ich obsługi i naprawy. 

Podane w niniejszym PFU wymagania dot. Materiałów i Urządzeń są wymaganiami minimalnymi. 

Dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań o wyższym standardzie. Zastosowanie takich 

urządzeń i/lub materiałów o wyższym standardzie nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia umownego.  

Materiały, urządzenia i elementy gotowe wykorzystywane przy robotach stałych powinny być nowe, 

pierwszej klasy jakości oraz solidnego wykonania. Wymienione wyżej materiały, urządzenia i elementy gotowe 

należy nabyć wyłącznie od dostawców, którzy powinni wykazać jakość swoich produktów. Dostawca powinien 

przedstawić referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami lub poświadczone wyniki 

testów bądź prób swoich wyrobów. Wyroby budowlane i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie 

środowiska powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio 

zabezpieczone przed korozją. Materiały oraz wykonanie materiałowe Urządzeń powinno zapewniać 

wyeliminowanie ryzyka wystąpienia korozji galwanicznej. Należy dobrać tak materiały, urządzenia i elementy 
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gotowe, aby wytrzymały wpływ niekorzystnych i korozyjnych warunków pracy, jakie mogą panować w sieciach 

kanalizacyjnych. Materiały, urządzenia i elementy gotowe powinny spełniać następujące wymagania: 

 materiały i wyroby narażone na kontakt z ściekami, itp. nie mogą być biodegradowalne, 

 części zużywające powinny być łatwo dostępne. 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 

realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 

urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

3.10.2. Kwalifikacja Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów i urządzenia na potrzeby wykonania Robót objętych Umową muszą zostać 

zatwierdzone przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem 

zamówienia na urządzenia i materiały przedłożyć Zamawiającemu wniosek o ich zatwierdzenie (w dwóch 

kopiach). Na zatwierdzenie w/w wniosku Wykonawca powinien przewidzieć dwa tygodnie. Potwierdzeniem 

w/w jest otrzymanie przez Wykonawcę jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datą Zamawiającego. 

We wniosku o zatwierdzenie materiału/urządzenia winny znaleźć się następujące informacje: 

 nazwa i adres proponowanego dostawcy bądź producenta, 

 numery oraz tytuły odnośnie wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji 

normalizacyjnej, jakie powinny spełniać materiały lub wyroby, wraz z kopiami niezbędnych 

dokumentów, których wymaga Zamawiający, 

 dokumenty producentów dotyczące wytwarzanych materiałów i wyrobów, 

 informacja potwierdzająca jakość wyrobów i materiałów żądaną przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy proponowane bądź dostarczone urządzenia i materiały oraz ich montaż nie spełnia 

zatwierdzonego Projektu Budowlanego i Wykonawczego lub Wymagań Zamawiającego, a przez to wpływa 

negatywnie na jakość Robót, Zamawiający może odrzucić wyżej wymienione urządzenia i materiały. Odrzucone 

urządzenia i materiały będą niezwłocznie zdemontowane i zastąpione innymi, na koszt Wykonawcy. Zmiana 

dostawcy urządzeń lub materiałów w stosunku do wykazu dostawców wchodzącego w skład Oferty Wykonawcy 

wymaga akceptacji Zamawiającego. Wszystkie związane z tym koszty pokryje Wykonawca. 

Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły                                  

z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych materiałów i Urządzeń i przekaże kopię 

atestów Zamawiającemu. Atesty takie mają stwierdzić, iż dane  Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom 

według wymagań zawartych w wymaganiach Zamawiającego oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, 

jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia 

dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. Inspektor Nadzoru może 

polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren 

Budowy oraz może 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. Ewentualne badania i testy dodatkowe wykonane będą 

na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca powinien wywieźć z terenu Budowy materiały nie odpowiadające wymaganiom lub złożyć 

je w miejscu wytyczonym przez Zamawiającego. Roboty w których znajdują się materiały i urządzenia inne niż 

wskazane w Dokumentacji Projektowej są wykonywane na własne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może nie 

dostać zapłaty za takie Roboty i musi się liczyć z ich nie przyjęciem. Jeśli materiały lub części Robót nie będą 

zgodne z zatwierdzonym Projektem Budowlanym lub Wymaganiami Zamawiającego, a będzie miało to 

negatywny wpływ na jakość Robót, to należy takie materiały zastąpić niezwłocznie innymi, a Roboty muszą 

zostać rozebrane na koszt Wykonawcy.  

3.10.3. Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń 

Tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, należy 

zabezpieczyć przez zanieczyszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości. Tymczasowo 

składowane urządzenia i materiały powinny być dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Wykonawca 

powinien przewidzieć zlokalizowanie miejsca tymczasowego składowania w obrębie terenu Budowy, bądź na 

terenach przyległych. Miejsce pod tymczasowe składowanie powinno być uzgodnione z Zamawiającym. Miejsca 

składowania materiałów poza terenem Budowy powinno być zorganizowane przez Wykonawcę.   

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie 

dostaw, zgodnie z harmonogramem prowadzenia robót. Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie                 

z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty związane z  przechowywanie i zabezpieczeniem Materiałów                         

i Urządzeń będą ujęte w ofercie Wykonawcy. 

3.10.4. Znakowanie Materiałów i Urządzeń 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli, rurociągów, itp. ma być  

wykonane w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każde urządzenie musi być 

wyposażone w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i 

dane identyfikacyjne producenta. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie i zamontowanie grawerowanych tabliczek 

identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urządzeniach. Numery identyfikacyjne 

każdego oznakowanego elementu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach, których 

dostarczenie jest obowiązkiem Wykonawcy. Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie 

zaznaczyć możliwe położenia zaworu i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne). 

Wykonawca oznakuje w sposób umożliwiający łatwą identyfikację wszystkie rurociągi. Wszystkie 

opisy mają być wykonane na tworzywie sztucznym bądź metalu i muszą umożliwiać ich odczytanie. Tło 

powinno być jasne, a litery ciemne. Tabliczki powinny być przymocowane w sposób trwały. Naklejki i tabliczki 

przyklejane lub też taśma do oznaczania nie będą akceptowane. 

3.10.5. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe Urządzeń (DTR) 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim i dodatkowo w języku 

angielskim, jeśli dane Urządzenie zostało wyprodukowane za granicą Polski. DTR będą zawierać: 

a. Część rysunkową obejmującą: 

 schematy procesu i instalacji, 

 kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 
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 rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz                             

z ciężarem Urządzenia, 

 opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części, 

 założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów, 

 certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.), 

 obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

 schemat połączeń elektrycznych, 

 specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem; 

b. Część instalacyjną obejmującą opis: 

 wymagań dotyczących instalacji, 

 wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

 zalecenia dotyczące magazynowania i montażu; 

c. Część obsługową obejmującą opis: 

 obsługi, 

 konserwacji, 

 naprawy. 

Wykonawca przedłoży DTR poszczególnych urządzeń Zamawiającemu przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń. 

Wykonawca poprawi na własny koszt ostateczną wersję DTR, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji 

lub rozruchu Urządzeń. 

3.11. SPRZĘT WYKONAWCY ORAZ TRANSPORT NA TERENIE BUDOWY 
3.11.1. Sprzęt 

Wykonawca ma obowiązek do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Używany sprzęt do wykonywania robót powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, lub w projekcie 

organizacji Robót, który powinien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń                   

w takich dokumentach, sprzęt powinien zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Przeprowadzenie Robót powinno zostać zagwarantowane liczbą i wydajnością sprzętu, zgodnie                       

z zasadami określonymi w Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową.  

Sprzęt i narzędzia muszą posiadać ważne niezbędne atesty i świadectwa, jeżeli takie są wymagane,                   

a sprzętem mogą się posługiwać wyłącznie osoby do tego uprawnione i przeszkolone, posiadające stosowne 

zaświadczenia. Wykonawca wykorzysta sprzęt w pełni sprawny, w pełni funkcjonujący i utrzymany                               

w doskonałym stanie mechanicznym, nadającym się do robót i w takim stanie operacyjnym, żeby Wykonawca 

mógł realizować roboty w sposób bezpieczny, terminowy i oszczędny zgodnie z wymaganiami kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać w dobrym stanie 

i gotowości do pracy cały swój sprzęt, oraz sprzęt wynajęty do wykonywania Robót. Obowiązkiem Wykonawcy 

jest dostarczenie Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

jeżeli takie są wymagane przepisami. Zamawiający ma prawo zdyskwalifikować i nie dopuścić do Robót 

sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi nie gwarantujących zachowania warunków Umowy.  
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Zamawiający może przez cały czas, kiedy będzie to uważał za stosowne, kontrolować cały sprzęt 

Wykonawcy, który ma być użyty do robót. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do Robót. Wykonawca będzie obsługiwać, utrzymywać i eksploatować cały sprzęt na terenie 

budowy od daty rozpoczęcia robót, aż do końca okresu konserwacji robót lub w krótszym terminie za zgodą 

Zamawiającego. Po ukończeniu umowy Wykonawca usunie sprzęt Wykonawcy z terenu budowy. 

3.11.2. Transport 

Wykonawca ma obowiązek do stosowania takich środków transportu, które nie będą miały 

negatywnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, właściwości i jakość transportowanych materiałów oraz 

stan dróg. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót w zgodności z zasadami 

określonymi w Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. Pojazdy poruszające się po 

drogach publicznych powinny spełniać wymagania określone w przepisach ruchu drogowego. Na polecenie 

Zamawiającego, Wykonawca powinien wycofać z terenu Budowy środki transportu nie spełniające warunków 

określonych w Umowie. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami użytymi do realizacji Robót na 

drogach publicznych oraz dojazdach na teren Budowy powinny być usuwane na bieżąco i na koszt własny 

Wykonawcy. Ewentualne szkody na drogach dojazdowych do terenu Robót spowodowane pojazdami 

Wykonawcy powinny zostać naprawione na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca starannie załaduje, przetransportuje, rozładuje i będzie magazynował materiały lub 

produkty w sposób zatwierdzony oraz będzie je chronił przed wszelkimi uszkodzeniami i przed narażeniem na 

niekorzystne warunki pogodowe lub wilgotność w czasie transportu i po dostawie na teren budowy. W czasie 

transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

dopuszczalnych obciążeń od pojazdów dla poszczególnych klas dróg. W przypadku konieczności transportu 

ładunków o ponadnormatywnym obciążeniu, Wykonawca uzyska na to zgodę od instytucji zarządzającej drogą                

i powiadomi o tym Zamawiającego. Wykonawca wg wskazań Zamawiającego usunie wszelkie uszkodzenia dróg 

wynikłe z nadmiernego obciążenia środkami transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, 

tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń 

na oś przy transporcie materiałów/ sprzętu na i z terenu robót.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                           

w Dokumentacji Projektowej, Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym umową. 

3.12. HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY (HRF) 
W ciągu 2 tygodni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia 

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zadania. Szczegółowy opis do harmonogramu powinien 

obejmować przynajmniej następujące aspekty: 

 metodę realizacji robót, 

 sprzęt pomocniczy do wykonania robót, 

 porządek robót przedstawiony w harmonogramie robót i dla każdej kategorii robót, włącznie z liczbą 

zatrudnionych pracowników. 
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Szczegółowe opisy i harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zadania będą obowiązujące dla 

Wykonawcy. Zmiany w planie robót lub w harmonogramie zostaną zaakceptowane po pisemnym zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. Wykonawca uwzględni wymagania branżowe dotyczące prowadzenia prac przy budowie 

Zadania. W harmonogramie rzeczowo-finansowym należy przyjąć i uwzględnić pożądane terminy realizacji 

robót dla Zadania wynikających z obowiązujących przepisów prawa, szczególnie Ustawy – Prawo budowlane. 

Jeżeli Wykonawca spóźni się z zatwierdzonym harmonogramem, ma  on obowiązek podjąć wszelkie 

środki, żeby uzupełnić braki w terminie. 

3.13. WYKONANIE ROBÓT 
Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie Robót zgodnie z warunkami określonymi w Wymaganiach 

Zamawiającego oraz w Umowie. Jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót powinna być 

zgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacji 

projektowej oraz opracowanym przez Wykonawcę Projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie oraz wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót, w zgodzie z wymiarami oraz rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek poprawić na 

własny koszt, jeśli będzie wymagać tego Zamawiający, skutki błędów spowodowanych przez Wykonawcę                       

w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót. Sprawdzenie wytyczenia Robót bądź wyznaczenie ich wysokości przez 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby 

wykwalifikowanych inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, 

narzędzi i oprzyrządowania niezbędnych do realizacji Robót. 

Na wymaganiach określonych w Umowie, rysunkach, normach, wytycznych i w PFU oparte będą 

decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, urządzeń i elementów Robót. Podczas 

podejmowania decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych i inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Ewentualne skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca ściśle przestrzegał danych z zatwierdzonego Projektu Budowlanego                                          

i Wykonawczego. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wnioskować o zmiany                                   

w dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany są konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Przedmiotem 

zatwierdzenia przez Zamawiającego będzie także dokumentacja powykonawcza.  

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zatwierdzony terminarz prac. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

przedstawienie Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu Robót, który w razie konieczności może zostać 

zmieniony, dostarczony harmonogram powinien być zgodny  z warunkami określonymi w Umowie.  

3.14. KONTROLA REALIZACJI ROBÓT 
1. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę realizacji inwestycji. Kontroli Zamawiającego, w formie 

pisemnego zatwierdzania przez Zamawiającego, będą w szczególności poddane: 

 rozwiązania projektowe zawarte w Projekcie Budowlanym – przed złożeniem wniosku Wykonawcy                  

o wykonanie robót budowlanych oraz przed wykonaniem projektów wykonawczych – w aspekcie ich 
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zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Wymaganiami Zamawiającego oraz warunkami 

Umowy, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności, z danymi zawartymi w projektach wykonawczych                                

i specyfikacjach technicznych, 

 dostawy urządzeń i instalacji - w aspekcie zgodności ich z ofertą Wykonawcy, dokumentacją 

projektową,  Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Umową,  

 sposób wykonania robót budowlanych i instalacyjnych - w aspekcie zgodności ich wykonania                         

z projektem budowlanym i wykonawczym, Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Umową,  

 odbiór robót wykonanych. 

2. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i potwierdzenia kontroli wykonanych robót 

budowlanych i instalacyjnych oraz dokonania odbiorów, Zamawiający może ustanowić branżowych 

Inspektorów Nadzoru, w zakresach wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień Umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o postępie prac budowlanych poprzez raporty 

miesięczne. Na żądanie Zamawiającego, w uzasadnionych przypadkach Wykonawca winien przestawić 

raport specjalny w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie materiały należy opracować                          

w postaci elektronicznej i pisemnej. Zamawiający ma obowiązek przed rozpoczęciem Robót zatwierdzić 

formularz raportu potrzebny do prowadzenia dokumentacji Robót. Podstawą do komunikacji                            

i korespondencji między Zamawiającym oraz Wykonawcą będzie w/w raport. 

4. Zamawiający wymaga prowadzenia narad koordynacyjnych w trakcie prowadzenia Robót objętych niniejszą 

umową. Narady koordynacyjne odbywać się będą regularnie (jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc)                                     

i przeprowadzane będą w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, Zamawiający 

może zwiększyć częstotliwość spotkań.  Zastrzega się również możliwość organizacji innych spotkań, w 

przypadku takiej potrzeby. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, w przypadku takiej konieczności 

obecności na naradach projektanta, podwykonawców, producentów urządzeń i innych zainteresowanych 

stron.  

3.14.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli na terenie budowy i poza terenem budowy, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań  w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i Wymaganiach Zamawiającego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie                           

z wymaganiami dokumentów odniesienia przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w Wymaganiach Zamawiającego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 



PROGRAM FUNKCJONALNO–UŻYTKOWY 
Sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami i przyłączami w ciągu ul. Kolejowej w Oleśnie 

    
 

   
  

 
proGEO sp. z o.o.                                                                                                                                 56 
 

zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

Robót zgodnie z Umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

3.14.2. Pobieranie próbek 

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. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych  materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane. 

3.14.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach Zamawiającego, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

3.14.4. Raporty z badań 

Wykonawca  będzie  przekazywać  Zamawiającemu  kopie  raportów  z  wynikami badań  jak 

najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

3.14.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Zapewniona mu także będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów                   

i Robót z Wymaganiami Zamawiającego na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić własne badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający 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 Projektową i Wymaganiami Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 
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3.15. DOKUMENTY BUDOWY 
3.15.1. Dziennik budowy 

Przebieg robót budowlanych, zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót należy 

zapisywać w Dzienniku Budowy wydanym dla danego zakresu robót zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                                

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Kierowniku Budowy. Dziennik Budowy, należy prowadzić zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2002r., nr 108, poz. 

953 z późn. zm.), 

3.15.2. Dokumentacja powykonawcza 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych zgodnie z Prawem Budowlanym Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, oraz dokumentację powykonawczą 

ujmującą m.in. zmiany wprowadzone do zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca przygotuje 2 kpl. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz 2 kpl. kopii rysunków 

ze zmianami wprowadzonymi w czasie budowy dla danego zakresu robót. Dokumentacja powykonawcza musi 

być wykonana zgodnie z Prawem Budowlanym. Dokumentacja powykonawcza będzie wykonana także w wersji 

elektronicznej i przekazana na CD. Obowiązującym rozszerzeniem plików jest DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, 

DWG. Dokumentacja powykonawcza winna być przygotowana przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu 

w toku procedur przejęcia/odbioru Robót. 

3.15.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 

a) umowę wraz z załącznikami, 

b) dokumentację projektową, 

c) pozwolenie na budowę, 

d) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

f) protokoły odbioru Robót, 

g) protokoły z narad i ustaleń, 

h) korespondencję na budowie. 

3.15.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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3.16. ODBIÓR ROBÓT 
Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokonuje następujących odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy Robót, 

 odbiór końcowy Robót (całość robót objętych Umową) – wystawienie Protokołu odbioru końcowego 

dla obiektów, 

 odbiór pogwarancyjny potwierdzony protokołem odbioru pogwarancyjnego. 

3.16.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót zanikających                                  

i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                                 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z Dokumentacją Projektową, Wymaganiami Zamawiającego i uprzednimi ustaleniami. 

3.16.2. Odbiór częściowy Robót  

Odbiorom częściowym podlegają zakończone etapy prac określone zgodnie z Harmonogramem                            

i Wykazem Cen. Zamawiający przeprowadza kontrolę wykonanych Robót. Podpisany oraz zatwierdzony 

protokół odbioru częściowego Robót Wykonawca ma obowiązek dołączyć do faktury o płatność. 

3.16.2.1. Odbiory obiektów 

Przy odbiorach obiektowych sprawdzona będzie m.in.: 

 lokalizacja w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji, 

 podłoże, na którym posadowiony jest obiekt, 

 stan  przejść szczelnych w studniach,  

 stan połączeń elementów studni, zbiorników, pompowni itp., 

 montaż instalacji elektrycznej zasilającej, badania i próby instalacji elektrycznych, w tym badania izolacji, 

sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiary oporności uziemień, 

 montaż systemu kontroli pracy, itp. 

Odbiory mechaniczne, technologiczne i monitoringu będą przeprowadzone dla prac objętych zakresem 

kontraktu. 

3.16.2.2. Odbiory robót drogowych  

Przy odbiorach prac związanych z budową /odbudową  dróg, zieleni, nawierzchni itp. sprawdzone będą: 
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a) prace pomiarowe, 

b) przemieszczenie gruntu na miejscu bądź transport na nasyp lub odkład, 

c) w przypadku transportu na odkład: rozplantowanie gruntu z nadaniem odpowiedniej formy, 

d) wyprofilowanie nasypów, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

e) wykonanie odwodnienia na czas budowy, 

f) prawidłowość zagęszczenia, 

g) przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

h) prawidłowość ułożonych lub odtworzonych warstw (grubość, jakość materiału, pielęgnacja), 

i) wyrównanie i uporządkowanie terenu. 

3.16.2.3. Odbiór sieci uzbrojenia terenu 

Odbiór sieci uzbrojenia terenu należy przeprowadzić w stanie odkrytym odcinków od węzła do węzła, 

składający się z następujących czynności: 

 sprawdzenie prawidłowego wykonania robót i zgodnego z dokumentacją projektową ułożenia przewodu, 

 sprawdzenie prawidłowego zamontowania armatury oraz rzędnych posadowienia na podstawie pomiaru 

wykonanego przez geodetę, 

 sprawdzenie, czy zastosowane materiały do budowy przewodu są zgodne z materiałami ujętymi                                

w dokumentacji projektowej, 

 sprawdzenie jakościowe robót montażowych wykonania rurociągów, 

 wykonanie prób ciśnieniowych/szczelności rurociągów, sprawdzenie wykonanej izolacji, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania przecisków i przepustów. 

Po dokonaniu powyższych czynności odbioru z wynikiem pozytywnym należy wykonać: 

 zasypanie wykopu, 

 zagęszczenie wykopu, 

 uporządkowanie terenu. 

Wyniki przeprowadzonych czynności odbiorczych należy zapisać w formie protokołu, wpisać do 

dziennika budowy, oraz uzyskać ich akceptację przez Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny uznaje się za 

wykonany, jeżeli wszystkie czynności odbiorowe zakończone są wynikiem dodatnim. 

3.16.3. Odbiór końcowy Robót  

Odbiór końcowy Robót dokonany zostanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym PFU oraz 

zgodnie z postanowieniami Umowy. Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru powinna być zgłoszona 

przez Wykonawcę dokonaniem wpisu do dziennika budowy i niezwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 

Zamawiającego. Do odbioru Robót Zamawiający powinien wyznaczyć komisję odbiorową. Komisja odbiorowa 

ma za zadanie dokonanie oceny jakościowej Robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, 

pomiarów i prób, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową i PFU. Wraz z 

wnioskiem Wykonawcy zgłaszającym gotowość do odbioru końcowego Robót, Wykonawca ma obowiązek 

przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego, 
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 powykonawczą dokumentację geodezyjną, szkice polowe z naniesionymi współrzędnymi 

geodezyjnymi, 

 wykaz współrzędnych w wersji elektronicznej (plik tekstowy, nagrany na CD), 

 sprawozdanie techniczne zawierające zakres i lokalizację Robót, 

 dziennik budowy, 

 protokoły wraz z wynikami pomiarów kontrolnych, badań oraz prób, 

 dokumenty dotyczące stosowanych materiałów – a więc niezbędne atesty, aprobaty techniczne, 

certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, deklaracje zgodności producenta wyrobu                     

z PN lub aprobatą techniczną, znaki budowlane (zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych                                 

z 16 kwietnia 2004r., tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1570), 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót wraz z datą rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

 dokumentacje techniczno – ruchowe urządzeń, wykonane w języku polskim, zawierające informacje 

dotyczące obsługi i konserwacji, wraz z wykazem części zamiennych, akcesoriów, niezbędnych 

materiałów oraz narzędzi oraz książki eksploatacji, 

 inne dokumenty– np. oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania Robót z dokumentacją 

projektową, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi normami i przepisami, oświadczenie 

Wykonawcy do doprowadzeniu do należytego porządku placu budowy, itp. 

Komisja odbiorowa może wyznaczyć ponowny termin odbioru końcowego Robót, w przypadku gdy według 

oceny komisji odbiorowej przygotowane dokumenty będą niekompletne. 

3.17. WYMAGANE GWARANCJE  
3.17.1. Warunki gwarancji i serwisu  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu następujących gwarancji wykonania, 

licząc od daty wydania Świadectwa Przejęcia: 

 24 miesiące na wszystkie urządzenia itp,. 

 36 miesięcy na sieci i instalacje. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował Zamawiającemu następujące warunki serwisu: 

 maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii wyniesie 2 dni robocze, 

 części zamienne do danych urządzeń powinny być dostępne na rynku przez minimum 5 lat od daty 

zakończenia gwarancji. 

3.17.2. Gwarancje  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakościowych w zakresie sprawności 

technologicznej i wymaganych efektów dla sieci kanalizacyjnej. 

Dostarczane urządzenia (np. pompy, itp.) winny odpowiadać obowiązującym normom, posiadać 

właściwe atesty, świadectwa, dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie urządzenia muszą posiadać wymagane 

certyfikaty i dopuszczenia odpowiednich urzędów. Wszystkie urządzenia należy dostarczyć wraz                                  

z Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia, dla wszystkich dostarczonych przez siebie                             

urządzeń gwarancji obejmującej: 

 naprawy w przypadku zgłoszenia awarii przez użytkownika, 

cp
Prostokąt
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 przeglądów okresowych w terminach zabezpieczających utrzymanie sprzętu we właściwym stanie 

technicznym oraz zgodnie z gwarancją, 

Kosztem Wykonawcy w okresie gwarancyjnym będzie: 

 naprawa urządzeń wynikająca z udzielonej gwarancji (praca pracowników wraz z częściami 

zamiennymi i szybkozużywającymi się i materiałami eksploatacyjnymi), 

 przeglądy okresowe w siedzibie Zamawiającego/Użytkownika (praca pracowników wraz z częściami 

szybkozużywającymi się  i materiałami eksploatacyjnymi). 

Oczekuje się, że w sytuacjach awaryjnych rozpoczęcie czynności wynikających z gwarancji 

(rozpoznanie awarii) nastąpi w czasie nie dłuższym niż dwa dni od momentu skutecznego powiadomienia 

Wykonawcy o awarii w dniu roboczym, w godzinach od 7:00 do 15:00. Za skuteczne powiadomienie uważa się 

potwierdzone przez Wykonawcę pisemne lub e-mailowe zgłoszenie awarii, w którym określone zostanie: 

 urządzenie lub lista urządzeń wykazujących nieprawidłowe działanie, 

 treść komunikatów zgłaszanych przez urządzenia sterujące, 

 czas wystąpienia awarii, 

 stan pracy instalacji w momencie wystąpienia zdarzenia. 

Naprawa winna być rozpoczęta w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Sprzęt i wyposażenie dostarczone przez 

Wykonawcę będzie nowe, bez wad i będzie posiadać odpowiednie gwarancje producentów. W stosunku do 

technicznej jakości instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na ich bezawaryjne działanie. Wykonawca zapewnia 

w okresie minimum 5 lat od zakończenia okresu gwarancyjnego dostępność części zamiennych                                          

i szybkozużywających się oraz możliwość korzystania z autoryzowanych serwisów. 

3.17.3. Szkolenie personelu 

Szczegółowy zakres wymaganych uprawnień dla personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca 

i przedłoży do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem Prób. Fakt 

przeprowadzenia szkolenia winien być potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Szkolenie należy 

przeprowadzić w języku polskim.  

3.18. ROZLICZENIE ROBÓT 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. Przedmiar robót pełni przy 

tej formie wynagrodzenia jedynie funkcję pomocniczą i orientacyjną. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym 

podstawowymi dokumentami określającymi rodzaj i zakres prac objętych zamówieniem są: projekt budowlany, 

projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. To one stanowią podstawę i punkt 

odniesienia do wyceny prac. 

 

4. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich prac projektowych oraz budowlano -

montażowych zgodnie z: 

 przepisami polskiego Prawa Budowlanego według stanu na dzień realizacji prac, w brzmieniu wynikającym 

z publikacji aktów prawnych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim, 

cp
Prostokąt

cp
Prostokąt
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 Polskich Norm według stanu obowiązującego na dzień realizacji prac według listy Polskich Norm 

opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny, 

 norm branżowych. 

Wszelkie roboty budowlane realizowane w ramach Robót należy wykonywać według: 

 „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” - Instytut Techniki Budowlanej, 

 „Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL” - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej Instal, 

 Wymagań technicznych zalecanych przez inne organizacje branżowe, stosownie do rodzaju robót. 

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA/ZAŁĄCZNIKI 

5. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI                                  

Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Teren niniejszej inwestycji częściowo objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, z którego wypis i wyrys przedstawiono w Załączniku nr 3. Dla wyżej wyminionego obszaru 

obowiązuje: 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Gorzowskiej, 

Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie, zatwierdozny uchwałą nr LII/349/2010 Rady Miejskiej w Oleśnie                    

z dn. 28.04.2010r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2010r., nr 76, poz. 935), 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w Oleśnie w rejonie ulic: Leśnej, Rolniczej, 

Targowej, Sienkiewicza, Gorzowskiej i Sosnowej w Oleśnie, zatwierdzonego przez Radę Miejską 

Uchwałą nr XXVII/196/16 z dn. 28.09.2016r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 

18.10.2016r., poz. 2143). 

Zgodnie z wypisem i wyrysem (Załacznik nr 3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dotyczy działek oznaczonych następujacymi numerami: 5639, 5370, 5369, 664, 667, 669/2, 669/1, 669/3, 669/4, 

669/5, 669/6, 670, 674, 673, 671/2, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 683, 5424/1, 686, 707.  Dla pozostałych 

działek położonych przy ul. Kolejowej, tj.: 712, 713, 726, 729, 728, 731, 734, 735  nie ma obowiązujacego 

miejscowego planu zagospodarowania terenu. Dla powyższych działek uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji 

celu publicznego znak nr Z.III.6733.42.2016 z dn. 30.01.2017r. (Załacznik nr 8). Dla całego zakresu 

planowanego zamierzenia budowlanego uzyskano także decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia znak nr  6220.24.2016 z dn. 21.02.2017r. (Załacznik nr 9). 

6. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO 

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 

BUDOWLANE  
Inwestor przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę przekaże oświadczenie o prawie 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
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7. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.), 

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.                     

z 2016r., poz.778), 

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 

1629), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1422), 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu       

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                   

i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2002r., nr 108, poz. 953 z późn. zm.), 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

(Dz.U. z  2001r., nr 138, poz. 1554), 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu                              

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.), 

8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie (Dz.U. z 1995r., nr 25, poz. 133), 

9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity Dz.U. z 2003r., nr 169, poz. 1650), 

10) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 

z 2016r., poz. 353), 

11) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 672), 

12) Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z  2015r., poz. 1651 z późn. 

zm.) 

13) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. .21 z późn. zm.), 

14) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa                  

i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r., nr 26, poz. 313 z późn. zm.), 

15) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z późn. 

zm.), 

16) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.), 

17) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1570                 

z późn. zm.), 

18) Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz. 719), 

19) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.191), 

20) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1440), 
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21) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012r., poz. 1468). 

22) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.                       

z 2014r., poz. 1446 z późn. zm.), 

23) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

(Dz.U. z 2006r., nr 136, poz. 964 z późn. zm.), 

24) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.139), 

25) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków zezwolenia na 

zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r., nr 140, poz. 1481), 

26) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003r.,                    

nr 177, poz.1729), 

27) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r., nr 220, poz. 2181 z późn. zm.), 

28) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.                           

z 2016r.,  poz. 124), 

29) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.                    

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r., 

poz.463), 

30) WTWO-H-4 – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych – wydanie MOŚZNiL                       

z 1994r., 

31) Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r.                   

o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1570). 

PN-B-01029:2000P* Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych.  

PN-EN ISO 128-20:2002P*           Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 20: 

Wymagania podstawowe dotyczące linii 

PN-EN ISO 128-21:2006P* Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania. – Część 21: Linie      

w systemach CAD.  

PN-B-01025:2004P* Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych 

PN-B-01027:2002P*  Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu  

PN-B-01029:2000P*  Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych  

PN-B-01030:2000P*  Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych  

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-128-20-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-01027-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-01029-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-01030-2000p.html


PROGRAM FUNKCJONALNO–UŻYTKOWY 
Sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami i przyłączami w ciągu ul. Kolejowej w Oleśnie 

    
 

   
  

 
proGEO sp. z o.o.                                                                                                                                 65 
 

PN-EN ISO 11091:2001P*  Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu  

PN-EN ISO 9431:2011E*  Rysunek budowlany - Części arkusza rysunkowego przeznaczone na 

rysunek, tekst i tabliczkę tytułową  

PN-ISO 2594:1998P*  Rysunek budowlany - Metody rzutowania  

PN-B-06050:1999P*  Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-S-02205:1998P*  Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania  

PN-S-06102:1997P*  Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie  

PN-S-96012:1997P*  Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem  

PN-S-96013:1997P*  Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania                     

i badania  

PN-EN 1338:2005P*  Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań  

PN-EN 12162+A1:2009E*  Pompy do cieczy - Wymagania bezpieczeństwa - Procedura prób 

hydrostatycznych  

PN-EN 12483:2002P*  Pompy do cieczy - Zespoły pompowe z przemiennikiem częstotliwości - 

Badania gwarancji i zgodności  

PN-EN ISO 17769-1:2012E*  Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogólne, definicje, wielkości, 

symbole literowe i jednostki - Część 1: Pompy do cieczy  

PN-EN ISO 17769-2:2012E*  Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogólne, definicje, wielkości, 

symbole literowe i jednostki - Część 2: Układ pompowy  

PN-EN 12256:2001P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki z tworzyw 

termoplastycznych - Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub 

elastyczności fabrykowanych kształtek  

PN-EN 1451-1:2001P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli - Polipropylen (PP) - Część 1: Wymagania dotyczące 

rur, kształtek i systemu  

PN-EN ISO 3503:2015-04P*  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Połączenia 

mechaniczne między kształtkami i rurami ciśnieniowymi – Metoda 

badania szczelności przy ciśnieniu wewnętrznym zestawów poddanych 

zginaniu. 

PN-EN ISO 13783:2000P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Połączenia dwukielichowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) mogące przenosić 

obciążenia osiowe - Metoda badania szczelności i wytrzymałości na 

ciśnienie wewnętrzne przy ugięciu  

PN-ENV 1453-2:2002E*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11091-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9431-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iso-2594-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-06050-1999p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-02205-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-06102-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-96012-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-96013-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1338-2005p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12162-a1-2009e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12483-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17769-1-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17769-2-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12256-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1451-1-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-713-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-13783-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-env-1453-2-2002e.html
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poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 

zgodności  

PN-EN 206:2014-04P*  Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

PN-EN 13108-1:2008P*  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy  

PN-EN 13108-2:2008P*  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 2: Beton asfaltowy 

do bardzo cienkich warstw  

PN-EN 13108-3:2006E*  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 3: Bardzo miękki 

beton asfaltowy  

PN-EN 13108-5:2008P*  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 5: Mieszanka SMA  

PN-EN 196-1:2006P*  Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości  

PN-EN 1170-6:1999P*  Prefabrykaty betonowe - Metoda badania betonu zbrojonego włóknem 

szklanym - Oznaczanie nasiąkliwości przy zanurzeniu i oznaczanie 

gęstości w stanie suchym  

oraz inne przepisy prawne i normy obecnie obowiązujące.  

 

* lub inna norma równoważna, zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. 

(tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.2164). 

8. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH / ZAŁĄCZNIKI  

8.1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 
 Zamawiający dołączył do niniejszej dokumentacji mapę zasadniczą (Załącznik nr 1) . Uzyskanie, 

aktualnej na dzień wykonywania inwestycji, mapy do celów opiniodawczych, jak i wykonanie mapy do celów 

projektowych, niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowej, leży po stronie Wykonawcy i nie podlega 

oddzielnej wycenie.  

8.2. WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO – WODNYCH NA TERENIE INWESTYCJI DLA 

POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓW 
Wymaga się, aby Wykonawca dokumentacji projektowej wykonał rozpoznanie warunków gruntowo – 

wodnych w rejonie planowanej Inwestycji. W celach poglądowych dołączono do niniejszego PFU 

„Dokumentację geotechniczną dla projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olesno, ul. Gorzowska, 

Siedem Źródeł, Sosnowa, Paulinki, Biskupicka, Targowa, Sienkiewicza, Chopina, Kolejowa, Murka, Młyńska, 

Stroma, Lubliniecka” opracowaną przez Biuro Opracowań Geologicznych mgr inż. Alicja Habdas, Opole 2009r. 

(Załącznik nr 4). W razie wystąpienia konieczności wykonania dodatkowej dokumentacji geologicznej                           

w ramach prac projektowych, Wykonawca ma obowiązek wykonania niezbędnych, dodatkowych badań gruntu 

oraz niezbędnych odkrywek na terenie działek przeznaczonej pod inwestycję oraz opracowania niezbędnej 

dokumentacji geologicznej na potrzeby niniejszej Inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prace 

te nie będą podlegały odrębnej wycenie.  

 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-206-1-2003p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13108-1-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13108-2-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13108-3-2006e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13108-5-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-196-1-2006p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1170-6-1999p.html
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8.3. ZALECENIA KONSERWATORA ZABYTKÓW 
Zamawiający nie posiada informacji na temat zaleceń konserwatora zabytków dla terenu 

przewidywanego na lokalizację przedmiotowej inwestycji. 

8.4. DANE DOT. ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY 

POWIETRZA ORAZ POSAIDANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z 

ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, POMIARY RUCHU DROGOWEGO, 

HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI  
Dla całego zakresu planowanego zamierzenia budowlanego uzyskano decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia znak nr  6220.24.2016 z dn. 21.02.2017r. (Załacznik nr 9). 

8.5. INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH OBIEKÓTW BUDOWLANYCH  
Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich 

niezbędnych prac związanych z inwentaryzacją terenu, istniejących budynków i obiektów, dróg, urządzeń 

podziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego terenu oraz innych obiektów niezbędnych do prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 

8.6. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z 

BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM  
Wszelkie prace oraz koszty z nimi związane, niezbędne do realizacji zakresu pełnego zlecenia (do 

momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie), leżą po stronie Wykonawcy.  
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