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Gorzów Wlkp., 18.07.2018 r. 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

na odcinku Gorzów Wlkp. – Wysoka”   

Nr sprawy: ZP/4/2018/PL 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. informuje o dokonaniu zmian treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

  

 

 

Zmiany dotyczą SIWZ Część III – Opis przedmiotu zamówienia 

 

Po zmianach treść SIWZ Część III – Opis przedmiotu zamówienia ust. 2 Zakres robót do realizacji 

otrzymuje brzmienie: 

 
Zakres wymieniony w niniejszym punkcie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zamawiający w Tabeli Elementów Rozliczeniowych określił, na podstawie Dokumentacji 

Projektowej, długość, materiał oraz średnice przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

do wykonania.  

Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z materiału wskazanego w projekcie 

wykonawczym tj. DN500 kamionka. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur GRP przeciskowych 

zamiast rur kamionkowych przeciskowych. Ponadto Zamawiający dopuszcza wykonanie odcinka 

kanalizacji grawitacyjnej w technologii wykopu otwartego przy zastosowaniu rur kamionkowych lub 

GRP przeznaczonych do układania w wykopie otwartym.  Odcinek S7.1 – S7 należy wykonać z rur 

PVC-U. 

Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania ofert zaznaczyć w Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych jaki materiał zamierza stosować.  

2.1 Zakres robót w ramach kwoty umownej 

Wykonawca w ramach zamówienia wykona w szczególności: 

a) roboty ziemne, w tym m.in.: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopów, odwodnienie 

wykopów, wywóz nadmiaru gruntu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie metod 

bezwykopowych (przewiert, przecisk) przy układaniu przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych jako metody zamiennej dla robót prowadzonych w wykopie otwartym. 

Każdorazowo zmiana ta powinna być uzgodniona z Zamawiającym oraz wymaga przedłożenia 

przez Wykonawcę analizy wartości przedmiotowej zmiany, po otrzymaniu której Zamawiający 

podejmie ostateczną decyzję.   

b) montaż przewodów wodociągowych wraz z armaturą oraz rurociągów kanalizacji sanitarnej 

wraz ze studniami i komorami zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

c) dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia,  
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d) włączenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do istniejących sieci zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, 

e) montaż rurociągów metodą bezwykopową zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

f) montaż rur ochronnych w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, 

g) montaż tymczasowych rurociągów (jeżeli jest niezbędne), 

h) montaż taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową na trasie rurociągów, 

i) montaż rur PE z kołnierzową armaturą za pomocą tulei zgrzewanych,  

j) próby szczelności, 

k) płukanie i czyszczenie rurociągów kanalizacji sanitarnej, 

l) inspekcja TV przewodów kanalizacji sanitarne ≥200 mm, 

m) montaż hydrantów zgodnie z Dokumentacją Projektową, włączenie go do sieci wodociągowej 

oraz badanie wydajności hydrantu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

n) płukanie, dezynfekcja i dechloracja rurociągów wodociągowych, 

o) badanie jakości wody, 

p) roboty demontażowe (rozbiórkowe) i odtworzeniowe nawierzchni zgodnie z warunkami, 

decyzjami właścicieli/ zarządców dróg oraz Dokumentacją Projektową  

q) uporządkowanie terenu po budowie, 

r) montaż i eksploatację stosownych urządzeń odwodnieniowych w przypadku występowania 

wody gruntowej powyżej projektowanej głębokości ułożenia przewodów kanalizacji sanitarnej 

bądź sieci wodociągowej wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem wód gruntowych,  

s) badanie szczelności powłoki izolacyjnej gazociągu wysokiego ciśnienia w miejscu jego odkrycia 

przed i po zakończeniu prac, za pomocą poroskopu, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi 

w uzgodnieniach z PSG z dn. 26.01.2018 oraz 30.04.2018 r., 

t) protokolarne odbiory nawierzchni z właścicielem/ zarządcą drogi, wykonanie badań 

zagęszczenia gruntu,  

u) obsługę geodezyjną, roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzację powykonawczą, w tym 

opracowanie odrębnej inwentaryzacji powykonawczej skrzyżowania projektowanej kanalizacji 

sanitarnej tłocznej Ø140 PE z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia, zgodnie z 

wymaganiami przedstawionymi w uzgodnieniu z PSG z dn. 30.04.2018, znak: 

PSGWH00/DT/ZMS – 5004 – 100083/18, 

v) propozycje materiałowe (np. rury, armatura, studnie), które należy koniecznie przedstawić do 

akceptacji przed przystąpieniem do robót, dostarczając jednocześnie certyfikaty, aktualne 

atesty, deklaracje właściwości użytkowych potwierdzające dopuszczenie do stosowania; 

omyłkowe zatwierdzenie przez Zamawiającego materiału niezgodnego z dokumentacją 

projektową i STWIOR nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za stosowanie materiałów 

zgodnych z Dokumentacją Projektową i STWIOR, 

w) uzyskanie decyzji o zajęciu pasa ruchu drogowego oraz opłaty związane z zajęciem pasa ruchu 

drogowego w tym również opłaty z tytułu umów dzierżawy gruntu, a jeśli występuje taka 

konieczność również wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i projektu odtworzenia 

nawierzchni. Dopuszcza się konieczność wystąpienia z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego 

przez Zamawiającego – w takim przypadku wniosek o zajęcie sporządza Wykonawca, 

podpisuje go Zamawiający, a kosztami zajęcia pasa drogowego obciąża się Wykonawcę, 

x) uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód na możliwość prowadzenia robót od właścicieli terenów, 
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y) nadzór archeologiczny, w przypadku konieczności jego ustanowienia, 

z) wszelkie opłaty wynikające z wymagań PSG podane w uzgodnieniu z dn. 30.04.2018, znak: 

PSGWH00/DT/ZMS – 5004 – 100083/18, 

aa) uzyskanie pozytywnych protokołów odbioru terenów przez które przebiega rurociąg ze 

wszystkimi jego właścicielami, 

bb) plan BiOZ, 

cc) dokumenty przejęcia środka trwałego OT, przygotowane zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, 

dd) powykonawczy pomiar geodezyjny w formie elektronicznej na dostarczonym nośniku przez 

Wykonawcę w formacie pliku shapefile (.shp). Zamawiający dopuszcza  zapis w formacie data 

exchange format (.dxf) w przypadku braku możliwości zapisu w pliku shapefile (.shp). 

ee) dokumentację powykonawczą w ilości 2 egzemplarzy (1 oryginał, 1 kopia) oraz 1egz. w wersji 

elektronicznej na nośniku CD lub DVD zawierającą mapy powykonawcze (wersja papierowa i 

wersja w formacie dxf lub dwg) wraz z dowodem wprowadzenia ich do stosownego Ośrodka 

Geodezji i Kartografii (Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., Lubuski Urząd Wojewódzki, 

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.). 

 

Zmiany dotyczą SIWZ Część IV – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

Po zmianach treść SIWZ Część IV – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, SST 

03.00 Roboty w zakresie budowy kanalizacji ściekowych, pkt 2.1. Rury kanalizacyjne otrzymuje 

brzmienie: 

 
Rury PVC – U. 

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy użyć rur i kształtek Ø500mm PVC-U lite 

klasy S 8kN/m2. Należy stosować cały system z rur i kształtek z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu PVC-U. Zamawiający nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego, 

zastosowania na jednym odcinku pomiędzy studniami, rur i kształtek wyprodukowanych przez 

więcej niż jednego producenta. 

Każda rura powinna być fabrycznie oznakowana zewnętrznie, w przypadku rur powinny być podane 

następujące podstawowe dane: 

 nazwa producenta; 

 rodzaj materiału; 

 oznaczenie szeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

 grubość ścianki w mm; 

 data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 

 obowiązującą normę. 

Każda kształtka powinna być fabrycznie oznakowana zewnętrznie z opisem następujących 

podstawowych danych: 

 nazwa producenta; 

 rodzaj materiału; 

 oznaczenie szeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

 obowiązującą normę. 
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Właściwości rur i kształtek: 

• połączenia kielichowe z uszczelką gumową (EPDM, TPE lub inne trwałe plastycznie) - uszczelki 

zgodnie z PN-EN 681-1 posiadają znakowanie CE, do zastosowania w systemach 

kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC; 

• powierzchnia zewnętrzna rur gładka; 

• struktura „lita” (jednorodna struktura ścianki w całej grubości) 

• sztywność obwodowa nie mniejsza niż SN=8 kN/m2 

• szereg wymiarowy SDR 34; 

• spełniają wymagania PN-EN 1401-1:2009; 

• rury i kształtki odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez laboratorium 

certyfikowane) potwierdzające odpowiedni stopień zżelowania (przetworzenia) PVC-U; 

• materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000 godzinnym odporność na ciśnienie wewnętrzne 

(pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie wewnętrzne - testu 1000 godzinnego 

potwierdza trwałość na poziomie 100 lat); 

• rury o średnicach od ø200 posiadają nadruk wewnątrz umożliwiający identyfikację rur podczas 

inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji to co najmniej technologia 

wykonania rury (rury lite jednorodne), średnica oraz sztywność obwodowa. 

Rury kamionkowe. 

Należy stosować jednolity system rur i kształtek. Zamawiający nie dopuszcza, w ramach 

zaprojektowanego zakresu materiałowego, zastosowania na jednym odcinku pomiędzy studniami, 

rur i kształtek wyprodukowanych przez więcej niż jednego producenta ze względu na różnice w 

tolerancji wymiarów. 

Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane 

następujące podstawowe dane: 

➢ wytrzymałość na zgniatanie  

➢ nazwa producenta; 

➢ oznaczenie typoszeregu, średnica wewnętrzna w mm; 

➢ data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 

➢ obowiązująca norma. 

Wymagania dla rur i kształtek z kamionki układanych w wykopie otwartym: 

➢ rury kamionkowych muszą odpowiadać i być zgodne z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 

295-1; 

➢ rury ze zintegrowaną uszczelką z elastomeru typ KD (SBR) w kielichu (system połączeń F) dla 

rur i kształtek dla średnic DN150; 

➢ bądź ze zintegrowaną uszczelką poliuretanową typu K (PU) wewnątrz kielicha i na bosym 

końcu oraz uszczelką kauczukową typu S (EPDM) na bosym końcu rury i frezowanym od 

wewnątrz kielichu (system połączeń C) dla średnic DN200-DN600; 

Wymagania dla rur kamionkowych układanych metodą bezwykopową (przecisk):  

- Wszystkie parametry rur kamionkowych przeciskowych mają odpowiadać wytycznym zawartym 

w normie PN – EN 295 – 7; 

- Rury przeciskowe powinny posiadać złącze typu V4A z obejmą wykonaną ze stali nierdzewnej; 

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego, zastosowania na 

jednym odcinku pomiędzy studniami, rur i kształtek wyprodukowanych przez więcej niż jednego 

producenta.  
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Rury GRP 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur GRP, zamiast rur kamionkowych. Wykonawca 

zobowiązany jest na etapie składania ofert zaznaczyć w Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych jaki materiał zamierza stosować. 

Technologia wykopu otwartego 

Rury GRP zgodne z polską normą PN-EN 14364 o minimalnej nominalnej sztywności obwodowej 

SN10000 N/m2. Rury łączyć za pomocą łączników systemowych producenta z uszczelkami EPDM. 

Rury powinny być wykonane wyłącznie z żywicy poliestrowej, włókna szklanego o podwyższonej 

odporności na korozję  E-CR oraz  piasku kwarcowego, bez żadnych dodatkowych wypełniaczy np.  

węglanu wapnia.  

Technologia bezwykopowa 

Rury GRP przeciskowe produkowane zgodnie z normą PN – EN 14364. 

Wymagania: 

- należy zastosować rury DZ550 GRP z łącznikiem stalowym, 

- sztywność obwodowa SN=100 kN/m2, 

- powierzchnia zewnętrzna rur gładka 

Zamawiający nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego, zastosowania na 

jednym odcinku pomiędzy studniami, rur i kształtek wyprodukowanych przez więcej niż jednego 

producenta ze względu na różnice w tolerancji wymiarów. 

Rury PE 

Rury kanalizacyjne do budowy kanalizacji tłocznej używać  rur Ø125x11,4 SDR11 PN16-RC, 

Ø140x12,7 SDR11 PN16-RC łączonych przez zgrzewanie  

W przypadku stosowania rur i kształtek PE zgrzewanych doczołowo należy: 

• używać kształtek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy; 

• nie dopuszcza się zastosowania kształtek segmentowych; 

• posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu zgrzewów; 

• przestrzegać aby była zachowana odpowiednia czystość rur; 

• operator winien posiadać aktualne uprawnienia pozwalające na wykonywanie połączeń 

zgrzewanych; 

• używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym; 

• przestrzegać procedury zgrzewania doczołowego włącznie z czytelnym oznakowaniem każdej 

zgrzeiny; 

• każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz wydruk 

protokołu zgrzewu.  

Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny 

być podane następujące podstawowe dane: 

• nazwa producenta; 

• rodzaj materiału; 

• oznaczenie typoszeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

• grubość ścianki w mm; 

• data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 

• obowiązująca norma.; 
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Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzić od jednego producenta w celu 

zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczących średnicy zewnętrznej DE i odpowiedniej 

współpracy połączeń przy wysokich ciśnieniach.  

 

Po zmianach treść SIWZ Część IV – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, SST 

03.00 Roboty w zakresie budowy kanalizacji ściekowych pkt 2.2. Studnie kanalizacyjne i komory 

kanalizacji sanitarnej otrzymuje brzmienie: 

 

2.2.1. Studnie betonowe  

Studnie betonowe Ø1000, Ø 1200, Ø2000m muszą spełniać poniższe wymagania: 

• studnia prefabrykowana wykonana wg normy PN-EN 206:2014, zgodnie z klasą ekspozycji 

XA3 (silna agresja chemiczna) z cementem siarczanoodpornym CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w 

ilości 360 kg/m3 zgodnie z PN-EN 197-1:2012,  

• studnia wykonana z betonu C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (≤5%) 

i mrozoodpornego (F150), 

• studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejściami szczelnymi 

dostosowanymi do średnicy i materiału kanałów, 

• stopnie złazowe podwójne, wytrzymałości klasy I, z pełnym rdzeniem stalowym w szczelnej 

otulinie tworzywowej w kolorze jaskrawym (np. żółtym), z punktami odblaskowymi (w/g 

normy PN-EN 13101:2005), zamocowane współosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) 

w odległości pionowej 250 ± 5 mm, 

• kręgi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 łączone na uszczelki elastomerowe 

spełniające wymagania normy PN-EN 681-1, 

• połączenia kręgów spoinowane od wewnątrz i zewnątrz elastyczną zaprawą PCC, 

• płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy, 

• na terenach zielonych i nieutwardzonych właz podnieść min. 5 cm ponad teren, 

• w studniach zlokalizowanych w drogach wykonać pierścienie dystansowe. Pierścienie 

dystansowe łączone będą przy użyciu zaprawy szybkowiążącej modyfikowanej tworzywem 

sztucznym umożliwiającej regulowanie ich wysokości z uwzględnieniem tego iż ostatni 

pierścień w wykonaniu z tworzywa,  

• pierścień odciążający zgodnie z rysunkiem szczegółowym wg projektu wykonawczego, 

• przestrzeń pomiędzy płytą nastudzienną i pierścieniem odciążającym a kręgami studni 

rewizyjnej należy uszczelnić za pomocą pianobetonu,  

• w studniach sanitarnych, w których następuje włączenie kanału sanitarnego powyżej 50 cm od 

dna kinety, należy wykonać kaskady wewnętrzne z rur i kształtek PVC-U montowane na 

uchwyty ze stali kwasoodpornej, 

• grunt pod podstawą komory, należy zagęścić do wskaźnika Is ≥ 0,98, moduł odkształcenia 

wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2. 

2.2.2. Studnie tworzywowe. 

Typowe kompletne studzienki włazowe (dn 1000mm) z prefabrykowanych elementów wykonanych 

z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania o następujących parametrach:  

-  studzienki są zgodne z normą PN-EN 13598-2 i odpowiadają następującej charakterystyce: 

a)dopuszczalna głębokość zabudowy – 6 m  

b)dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m od dna kinety  

c)dopuszczalne obciążenie ruchem ciężkim (SLW 60 - klasa obciążenia włazów D400)  
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-   parametry techniczne potwierdzone w deklaracji zgodności oraz trwałym cechowaniem zgodnym 

z normą PN-EN 13598-2 (dopuszczalny poziom wody gruntowej podany w sposób trwały – zgodnie 

z normą) 

-  posiadają odporność chemiczną tworzywowych elementów składowych z PP lub PE zgodną 

z ISO/TR 10358,  

- uszczelki spełniające wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do 

zastosowania w kanalizacji PN-EN 681-1  

-  konstrukcja rury trzonowej karbowanej jest jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do 

zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki  

- z uwagi na wypełnienie wykopu gruntem rodzimym – grunty klas II i III (IV) 

- z uwagi na nie stosowanie wymiany gruntów do zasypki wykopów  

-   możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie trzonu co max 10 cm, 

- kinety prefabrykowane – monolityczne w celu wyeliminowania wyrobów wykonywanych 

warsztatowo  

-   kinety przelotowe proste i kątowe do wykonania zmiany kierunków oraz zbiorcze pod kątem 

90st.  

-  elementy kielichowe studzienek (kinety, stożki) wyposażone w kielichy połączeniowe 

o głębokości min 20cm (zabezpieczające przed rozszczelnieniem w gruncie w przypadku osiadania) 

- króćce kinet w postacie kielichów zintegrowanych z kinetą dostosowanych do łączenia rur 

gładkościennych (lub dwuściennych)  

-  króćce kielichowe oraz kształtki in situ dwuelementowe (uszczelka manszetowa + kielich dla rur 

o ściance gładkiej)  powinny zapewniać elastyczne połączenie z łączonymi rurami. Zakres 

elastyczności min +/-5 st., co zapewnia zachowaniem szczelności związanych z nierównomiernym 

osiadaniem gruntu oraz przy łączeniu rur z większymi spadkami 

-  studnię, należy wyposażyć dodatkowo w pierścień betonowy lub tworzywowy odciążający 

spełniający wymagania obowiązujących norm. Pierścień odciążający musi być kompatybilny 

z wybranym systemem studni tworzywowych, 

-  włazy żeliwne (B125 lub D400) lub pokrywy żeliwne klasy A15 w zależności od planowanego 

obciążenia ruchem, zgodne z PN-EN 124:2000 i posiadające certyfikat niezależnej jednostki 

certyfikującej zgodnie z normą PN-EN 124 

- włazy niewentylowane – ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz 

zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń 

z nawierzchni, 

-   włazy dn 600 klasy D 400 z korpusem o wysokości min 110 mm. 

2.2.3. Studnia rozprężna. 

Studnia rozprężna min. ø1000 mm musi spełniać poniższe wymagania: 

•typowa kompletna studnia włazowa z prefabrykowanych elementów wykonanych z tworzyw 

sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiału pierwotnego (100%) bez dodatków 

regranulatów oraz środków spieniających o budowie modułowej, 

•składające się z elementów takich jak podstawa, trzon studni oraz stożek – montowanych za 

pomocą uszczelek, spełniający następujące parametry: 

•studnia tworzywowa wykonana wg normy PN-EN 13598-2:2009. Zgodność z ww. normą powinna 

być potwierdzona odrębnym certyfikatem niezależnej instytucji posiadającej odpowiednie 

uprawnienia do wykonywania tego typu badań, 



                                                                                             
 

Zmiana treści SIWZ, ogłoszenie nr 2018/S 125-286387 z dnia 03.07.2018 r. 

 
 

8 

•producent powinien zagwarantować zgodnie z ww. normą posadowienie studni w wodzie 

gruntowej w zakresie od wartości minimalnej wskazanej w ww. normie do 5 m – dla zadanej 

głębokości studni, 

•uszczelki spełniające wymagania normy PN-EN 681-1, 

•kineta z PP lub PP prefabrykowana zgodne z normą PN-EN 476, monolityczna wykonywana 

metodą wtrysku lub metodą rotacyjną. Kineta powinny posiadać minimalny fabrycznie spadek, 

•trzon studni o minimalnej sztywności obwodowej zgodnie z PN-EN 13598-2:2009 – SN 2. 

W przypadku zabudowy – powyżej 3,00 m – 3,5 m konieczne zastosowanie trzonów w wyższych 

parametrach – tzn. min. SN 3, 

•studnię, należy wyposażyć dodatkowo w pierścień betonowy lub tworzywowy odciążający 

spełniający wymagania obowiązujących norm. Pierścień odciążający musi być kompatybilny 

z wybranym systemem studni tworzywowych, 

•właz wykonany z żeliwa sferoidalnego (rama i pokrywa), przeznaczony do przenoszenia średniego, 

ciężkiego i bardzo ciężkiego ruchu kołowego. Produkt zgodny z normą PN-EN 124:2000. Wymagany 

certyfikat zgodności z normą wydany przez akredytowany ośrodek certyfikujący, 

•na terenach zielonych i nieutwardzonych właz podnieść min. 5 cm ponad teren, 

•przy posadowieniu studni z tworzywa, należy każdorazowo przeanalizować wpływ wód gruntowych 

jako stałego obciążenia dla trwałości konstrukcji studzienki, 

•płaskie dno kinet umożliwiające łatwe usytuowanie na dnie wykopu, 

•żebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność na wypór przez 

wody gruntowe, 

•króćce kielichowe (służące do wykonywania podłączeń kielichowych) powinny być zintegrowane 

z kinetą i powinny zapewniać elastyczne połączenie z rurami w studni. Zakres elastyczności min. 

+/- 5 st., co zapewnia zachowanie szczelność związanych z nierównomiernym osiadaniem gruntu 

oraz przy łączeniu rur z większymi spadkami, 

•zabudowa zgodna z instrukcją zabudowy producenta. 

2.2.4. Studnie GRP 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni GRP wyłącznie na odcinku od studni S2 do S7,  

w przypadku wykonania kanalizacji grawitacyjnej w rur GRP. Studnie i rury winny pochodzić od 

jednego producenta (rozwiązania systemowe). 

Studnie z żywic poliestrowych ze spocznikiem. Składają się one z rury przewodowej GRP z żywic 

poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym E-CR, połączonego z nią pionowego odcinka rury 

kominowej GRP z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym E-CR z drabinką oraz 

spocznikiem. Studnie wyposażyć w płytę pokrywową i pierścień odciążający. Studnia zabezpieczona 

przed wyporem w zależności od uwarunkowań gruntowo-wodnych i jej lokalizacji. Sposób 

zabezpieczenia studni przed wyporem winien być dobrany przez Wykonawcę. 

2.2.5. Włazy kanalizacyjne. 

Wymagania: 

• materiał konstrukcyjny ramy i pokrywy – żeliwo sferoidalne, 

• właz w klasie D400 (40 ton), 

• średnica wewnętrzna otworu ramy – min. 600 mm, 

• wysokość ramy – min. 100 mm, 

• wyposażenie we wkładkę tłumiącą, 

• pokrywa włazu wentylowana i niewentylowana,  

• pokrywa uchylna osadzona w ramie okrągłej, otwarcie minimum 90⁰, 

• pokrywa z możliwością zabezpieczenia przed kradzieżą, 
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• pokrywa z logo Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór logo 

Przedsiębiorstwa, 

• pokrywa z możliwością otwierania np. haczykiem, łomem, kilofem, specjalnym kluczem, 

• produkt zgodny z normą PN-EN 124. Wymagany certyfikat zgodności z normą wydany przez 

akredytowany ośrodek certyfikujący. 

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, włazy kanalizacyjne, należy podnieść ponad teren o 

wysokość min. 5 cm i obetonować wraz z pierścieniem regulacyjnym, o szerokości min. 30 cm 

(stosować beton klasy min. C 16/20). W terenie utwardzonym, włazy kanalizacyjne, należy 

wyregulować do istniejącej rzędnej konstrukcji drogi lub chodnika, obetonować ramę włazu wraz z 

pierścieniem regulacyjnym, wypełnić wyciętą pod regulację masę asfaltową w drodze lub w 

chodniku kostkę polbruk. 

 

 

Wprowadzone zmiany stają się nieodłączną częścią SIWZ. Wykonawcy są zobowiązani 

uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania Ofert. Terminy pozostają bez zmian. 

 

 


