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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 
DOKUME�TACJA PROJEKTOWA 

 
�azwa zamówienia:  
Część I - Zadanie 6 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa  
w Żyrardowie” – wchodzące w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa  
w mieście Żyrardów – Etap II” �r.POIS.01.01.00-00-105/08 współfinansowanego  
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013*  

Część II – „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Żyrardowie” finansowana 
ze środków budżetu miasta Żyrardowa*. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. 
ul. Czysta 5 
96 – 300 Żyrardów 
POLSKA 
 
2) Urząd Miasta Żyrardowa 
Plac Jana Pawła II nr 1 
96-300 Żyrardów 
POLSKA 

OPIS OGÓL�Y 
 

Zakres przedmiotu zamówienia objęty niniejszym zamówieniem opisują: 

Część I:  Projekt budowlany – wykonawczy dla budowy kanalizacji sanitarnej, obejmujący 

zakres robót dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę: Decyzja 9r 
7351/5/290/08 Starosty Żyrardowskiego z dnia 17.10.2008r. 

Zakres przedmiotu zamówienia opisany w w/w projekcie, w pkt 6. Roboty drogowe (str.9) 

zmienia się poprzez zastąpienie n/w treścią o brzmieniu: 

Pas drogowy ul. Andersa, po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na całej długości ulicy  

i szerokości około 1,5 m, w odległości około 1,5 m od krawędzi jezdni należy odtworzyć  

z zachowaniem następującej technologii ( rys. nr 7): 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 4 cm dla KR-3  

�r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  ZP/JRP/RB/3/2012   
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- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – gr. 4 cm dla KR-3  

- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego – gr. 8 cm  

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego – gr. 12 cm  

natomiast w miejscu istniejącego chodnika należy odtworzyć z zachowaniem następującej 

technologii: 

- płytki betonowe – 0,50x0,50x7cm  

- podsypka piaskowa – gr. 5 cm 

lub zjazdów indywidualnych z zachowaniem istniejącej indywidualnej technologii.  

Remont pasa drogowego powinien być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną  
z zachowaniem istniejących technologii dla danej kategorii ruchu - KR-3 dla ulic  
o nawierzchni bitumicznej.  

Pas drogowy ul. Dzikiewicza o nawierzchni nieutwardzonej, po wykonaniu kanalizacji 

sanitarnej należy odtworzyć dokonując zagęszczenia warstwami grubości 20 cm (rys. 8).  

Zarówno w ul. Andersa, jak i Dzikiewicza należy dokonać całkowitej wymiany gruntu. 

 

Pozostałe zapisy projektu budowlano-wykonawczego pozostają bez zmian. 

 

Część II: Projekt budowlany dla budowy kanalizacji deszczowej, obejmujący zakres robót 

dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę: Decyzja 9r RB.7351/5/360/09 
Starosty Żyrardowskiego z dnia 09.11.2009r. 
 

Zakres przedmiotu zamówienia opisany w w/w projekcie, w pkt 6. Roboty drogowe (str.7) 

zmienia się poprzez zastąpienie n/w treścią o brzmieniu: 

Pas drogowy ul. Andersa i ul. Sikorskiego, po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej na 

całej długości ulicy i szerokości około 1,5 m, należy odtworzyć z zachowaniem następującej 

technologii: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 4 cm dla KR-3  

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – gr. 4 cm dla KR-3  

- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego – gr. 8 cm  

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego – gr. 12 cm  

Remont pasa drogowego powinien być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną  

z zachowaniem istniejących technologii dla danej kategorii ruchu - KR-3 dla ulic  

o nawierzchni bitumicznej.  

Prace związane z odtworzeniem nawierzchni po budowie kanalizacji deszczowej powinny 

być prowadzone równolegle z odtworzeniem nawierzchni po budowie sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

Wpusty deszczowe powinny być posadowione w taki sposób, aby ich wierzch znajdował 
się – 1,5 cm poniżej wierzchu nawierzchni asfaltowej. 
Pas drogowy ul. Dzikiewicza o nawierzchni nieutwardzonej, po wykonaniu robót 

inżynieryjnych należy odtworzyć dokonując zagęszczenia warstwami grubości 20 cm.  

Należy dokonać całkowitej wymiany gruntu. 

 

Pozostałe zapisy projektu budowlanego pozostają bez zmian. 
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Uwaga: 

I. Wykonawca lub wykonawcy powinni dostosować wzajemnie niweletę odtwarzanej 

nawierzchni drogi do rzędnych wykonywanych wpustów ulicznych w sposób umożliwiający 

swobodny spływ wody opadowej. 

II. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej opisano przedmiot zamówienia za pomocą 

norm, aprobat, specyfikacji technicznych i innych systemów odniesienia tam dopuszcza się 

również rozwiązania równoważne opisywanym przy czym Wykonawca, który powołuje się 

na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

 

Poszczególne projekty zamieszczone są w odpowiednich plikach o formacie PDF  
w zbiorze plików „Dokumentacja projektowa” o nazwach: 

- Dokumentacja projektowa – część I, 

- Dokumentacja projektowa – część II. 

 
 

 


