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Część III.     Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
1. Cel przedsięwzięcia  

 
Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji przetargowej w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem kosztorysów inwestorskich dla czterech 
Kontraktów na roboty objętych Projektem „Uporządkowanie gospodarki wodami 
opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I”, Nr POIS.02.01.00-00-
0002/18.  
W ramach dokumentacji przetargowej Wykonawca opracuje m.in. projekty wykonawcze 
(wszystkie wymagane branże) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych.  
Kontrakty na robot realizowane będą według „Warunków Kontraktowych dla Budowy 
dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” pierwsze 
wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez 
Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des 
Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie 
wydanie angielsko-polskie 2004.  
 
Wykaz dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego zawiera 
Załącznik nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Dokumentacja projektowa 
(wersja elektroniczna) stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Opisu przedmiotu 
zamówienia.  

 
Niniejszym zamówieniem objęto Kontrakty I, II, III, IV – opis kontraktów w pkt 3. 

 
Dokumentacja przetargowa musi być opracowana zgodnie z wymaganiami prawa 
polskiego z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy realizacji projektów 
współfinansowanych z Funduszu Spójności.  
Zamówienia zostaną udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
 

2. Opis Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze 
Aglomeracji Zielona Góra – etap I”, Nr POIS.02.01.00-00-0002/18 

 
2.1. Cele Projektu 

 
Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji 
Zielona Góra – etap I”, Nr POIS.02.01.00-00-0002/18 współfinansowany jest ze środków 
UE w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem  
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne 
oraz monitoring środowiska, oś priorytrtowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja  
do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  
 
Podstawowym celem realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodami 
opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I”  jest poprawa stanu 
środowiska naturalnego polegająca na zniwelowaniu niedoborów w zakresie sieci 
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kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, urządzeń technicznych oraz zasadniczych 
cieków i urządzeń melioracji wodnych stanowiących system odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych występujących na terenie 
Aglomeracji Zielona Góra. 
W wyniku realizacji projektu nastąpi uporządkowanie gospodarki ściekami opadowymi  
i roztopowymi, co pozwoli na: 

 odwodnienie dróg, placów manewrowych i parkingów, 

 zbieranie i podczyszczanie wód opadowych i roztopowych, 

 retencjonowanie wód i odprowadzanie ich do środowiska poprzez rozsączanie, 

 zmniejszenie obciążenia kanałów ogólnospławnych (ograniczenie ryzyka awarii  
i skażenia 

 środowiska ściekami nieoczyszczonymi), 

 odciążenie hydrauliczne oczyszczalni ścieków (ograniczenie ilości wód opadowych 

 dopływających do oczyszczalni wraz ze ściekami komunalnymi), 

 podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez eliminację lokalnych podtopień, 

 ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. 
 
W ramach projektu zaplanowano wykorzystanie wód opadowych „na zieleń” poprzez 
budowę systemów rozsączających - stawu parkowego oraz zbiorników retencyjno-
rozsączających, w wyniku czego będzie następowało rozsączanie do gruntu wód 
opadowych i roztopowych na utrzymanie zieleni.  
Realizacja projektu poprzez rozbudowę systemu gospodarki wodami opadowymi  
i roztopowymi w Aglomeracji Zielona Góra przyczyni się do zmniejszenia emisji 
szkodliwych substancji przedostających się do wód i gleb, zniwelowania niedoborów 
gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi w Aglomeracji Zielona Góra, a zatem  
do poprawy warunków życia mieszkańców zgodnie z zasadami poszanowania 
środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie stanowiło wkład w zagwarantowanie 
możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń w zakresie czystej wody  
i sanitarnego stanu środowiska, zarówno na terenie Aglomeracji Zielona Góra jak  
i całego regionu. 

 
Podział Projektu na zadania: 
Realizację Projektu podzielono na Kontrakty, a niniejsze postępowanie dotyczy 4 z nich 
na roboty budowlane.  
 
Podział Projektu na kontrakty objęte niniejszym postępowaniem: 
Kontakt I - obejmuje: 

 Zadanie 12 Budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego przy ul. Foluszowej 
 
Kontrakt II - obejmuje: 

 Zadanie 1 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Zacisze 

 Zadanie 5 Budowa kolektora deszczowego od ulicy Westerplatte do Ronda Anny 
Borchers 

 Zadanie 6 Budowa kolektora deszczowego od Ronda Kaziowa do ulicy Dworcowej 

 Zadanie 9a Rozbudowa kanalizacji deszczowej  na Osiedlu Czarkowo – Etap II 
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Kontrakt III - obejmuje: 

 Zadanie 3 Zagospodarowanie wód cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej  
i ul. Zawiszy Czarnego 

 Zadanie 4 Uporządkowaniem kanalizacji deszczowej w ulicach Nowojędrzychowskiej i 
Makowej wraz z budową stawu parkowego na cieku Dłubnia przy ulicy Makowej 

 
Kontrakt IV - obejmuje: 

 Zadanie 2 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Sulechowskiej i Gorzowskiej 

 Zadanie 7 Rozdział kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę kanalizacji deszczowej 
i budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego w rejonie ulic Zyty i Podgórnej 

 Zadanie 10 Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe oraz 
wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w zlewni kanału Gęśnik 

 Zadanie 11 Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe  
w zlewni kanału Gęśnik dla istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej przy  
ul. Giżyckiej 

 
Przedmiot zamówienia realizowany będzie według następujących etapów: 
 
a) Etap 1 – wykonanie i doręczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem 
kosztorysów inwestorskich dla Kontraktu II 

b) Etap 2 – wykonanie i doręczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem 
kosztorysów inwestorskich dla Kontraktu IV 

c) Etap 3 – wykonanie i doręczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem 
kosztorysów inwestorskich dla Kontraktu III 

d) Etap 4 – wykonanie i doręczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem 
kosztorysów inwestorskich dla Kontraktów I 

 
3. Opis zadań objętych Kontraktami nr I, II, III, IV 
 

Kontrakt I 
 
Zadanie nr 12 - Budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego przy ul. Foluszowej. 
Inwestycja polega na  

 budowie: 

 urządzeń podczyszczających wody deszczowe (w tym piaskownik), 

 zbiornika retencyjno-rozsączającego wód deszczowych, ziemnego o poj. 4 800 
m3 (pojemność czynna), 

 wylotu wód deszczowych do Kanału Łącza, 

 elementów towarzyszących (kanały i rurociągi miedzyobiektowe, inne) 

 elementów zagospodarowania terenu (w tym dróg dojazdowych, placów 
manewrowych iogrodzenia), 

 rozbiórce obiektów starej oczyszczalni ścieków, 
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 częściowej przebudowie kanału na odcinku wlotowym i przelewu, 

 przebudowie przepustu głównego koryta cieku, 

 renowacji koryta kanału i umocnienia cieku wokół wylotu. 
 
Kanał Łącza w początkowym biegu jest nieczynnym kanałem kanalizacji ogólnospławnej 
będącym obecnie odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z czterech 
obiektów/zlewni w Zielonej Górze. Poza obecnie funkcjonującymi wylotami, głównymi 
dopływami cieku będą projektowane kolektory kanalizacji deszczowej odprowadzające 
wody ze zlewni ul. Aglomeracyjnej i zlewni ul. Zacisze. W chwili obecnej ciek Łącza 
okresowo jest przeciążany hydraulicznie, w czasie występowania deszczy nawalnych lub 
gwałtownych roztopów, co powoduje podtapianie przyległych do cieku posesji 
zlokalizowanych w sołectwie Przylep na terenie dzielnicy Nowe Miasto. Wybudowanie 
nowych kolektorów i wprowadzenie do cieku dodatkowych wód opadowych z nowych 
zlewni stan ten może istotnie pogorszyć, stąd istnieje konieczność wybudowania 
dodatkowej infrastruktury technicznej ograniczającej chwilowe przepływy występujące 
w poszczególnych przekrojach cieku. 

 
Rodzaj technologii 
Projektowanymi obiektami są przelew burzowy, komora rozdziału, dwa piaskowniki 
podłużne z komorą spadową, rurociągi łączące piaskownik ze zbiornikiem, zbiornik 
retencyjny z wlotem i wylotem do kanału oraz korytem odwadniającym. 
Przewiduje się modernizację komory przelewowej wraz z przelewem i zabezpieczenia 
budowli. 
 
Komora rozdziału z piaskownikiem 
Obiekt żelbetowy monolityczny wylewany na placu budowy składający się z komory 
rozdziału wyposażonej w dwie zastawki i dwóch komór piaskowników z wydzieloną  
w dnie pojemnością przewidzianą do magazynowana zatrzymanego piasku oraz komory 
spadowej zlicowanej z piaskownikiem. 
Między komorą a zbiornikiem projektowane są dwa kanały poprowadzone na głębokości 
zapewniającej przykrycie min. 1,2 m w miejscu przechodzenia przez ul. Foluszową. 
Kanały wprowadzone są do wlotu zbiornika retencyjnego wykonanego w postaci 
monolitycznej żelbetowej wylewanej na miejscu. Wokół wlotu dno i skarpy zbiornika 
zostaną umocnione brukiem. Zbiornik retencyjny projektowany jest jako budowla 
ziemna częściowo wkopana w istniejący teren, a częściowo obsypana sztuczną skarpą. 
Dno i skarpy zbiornika do wysokości czynnej projektuje się wykonać z warstw piasku  
i żwiru w celu rozsączania wód opadowych. Skarpy wykonane ze spadkiem 1:1,5 będą 
wzmacniane przy pomocy faszyny lub płytami wielootworowymi. Dno zbiornika  
ze spadkiem od wlotu do odpływu ze średnim spadkiem 0,2%. Projektuje się spadek 
poprzeczny dna zbiornika w kierunku koryta odwadniającego o średnim nachyleniu 2-3 
promil. W centralnej części zbiornika od wlotu do wylotu będzie wykonane koryto 
odwadniające (bystrze) z kostki granitowej o szerokości dna 0,3 m i wysokości 0,3 m. 
Wylot ze zbiornika będzie wykonany jako budowla monolityczna żelbetowa wylewana 
na mokro, w której zostanie zamontowana rura odpływowa (w dnie zakończona  
od strony zbiornika regulatorem przepływu oraz w koronie zbiornika przelew 
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prostokątny. Wylot do cieku zostanie umocniony przy pomocy kostki granitowej. Teren 
inwestycji zostanie ogrodzony, dojazd poprzez wybudowane drogi i place manewrowe. 
Nie przewiduje się budowy sieci infrastruktury komunalnej ani linii energetycznych. 
Realizacja inwestycji okresowo nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych  
na przyległych terenach, ale spowoduje ograniczenie występujących obecnie przy 
nawalnych opadach, wylewań poniżej zbiornika, tj. sołectwie Przylep. 
Realizacja inwestycji wymagać będzie wycinki drzew i krzewów. 
 
Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie miasta Zielona Góra, w rejonie 
ul. Foluszowej, na terenie nieczynnej oczyszczalni ścieków. Ulica Foluszowa dzieli teren 
inwestycji na dwie części. Na terenie występują wyłączone w latach 60-tych i 70-tych 
obiekty budowlane „starej" oczyszczalni ścieków. Są to osadniki prostokątne, osadnik 
radialny typu Dorra, piaskowniki podłużne, wydzielona komora fermentacyjna, 
fundamenty przepompowni osadów oraz kanały międzyobiektowe i na szczątkowych 
fragmentach ogrodzenie. Obiekty te przewidziane są do rozbiórki. Na terenie nie 
występuje żadna inna infrastruktura techniczna. Przez teren przechodzi napowietrzna 
linia średniego napięcia. 
Teren jest porośnięty zielenią wysoką, są to: wierzby, pojedyncze dęby, klony oraz 
drzewa owocowe: orzechy włoskie i jabłonie. 
Projektowane zajmowane powierzchnie: 

 przelew wraz z korytem Kanału Łącza (przebudowa) – ok. 100 m2, 

 piaskownik wraz z komorą rozdziału i komorą odpływową – ok. 189 m2, 

 zbiornik retencyjno-rozsączający wraz z wlotem i wylotem - po obrysie korony  
ok. 4577 m2, po obrysie dna ok. 3397 m2. 

 kanały międzyobiektowe – ok. 57,2 m2, 

 drogi dojazdowe – ok. 297 m2, 

 nasypy (w obrębie skosów) – ok. 175 m2, 

 umocnienie Kanału Łącza na wylocie – ok. 123 m2, 
 
Długość projektowanego ogrodzenia ok. 584 m w tym dwie bramy wjazdowe. 
 
Przelew burzowy wraz z korytem Kanału Łącza. 
Zaprojektowano przelew burzowy żelbetowy o parametrach: 

 długość krawędzi przelewowej 1,95 m, 

 rzędna krawędzi przelewowej 107,80 m n.p.m., 

 rzędna wylotu kanału DN 1500 mm z budowli przelewowej 102,80 m n.p.m., 

 powierzchnia zabudowy 100 m2. 
 
Przewiduje się przebudowę koryta Kanału Łącza (wykonanie żelbetowych ścian 
pionowych) na odcinku przyległym do przelewu o długości ok. 47 m, szerokość koryta na 
tym odcinku będzie zmienna od 6,4 m do 3,0 m. Wzdłuż przelewu i kanału projektuje się 
od strony północnej nasyp o spadku 1:1,5 służący niwelacji terenu. 
 
Piaskownik wraz z komorą rozdziału i komorą odpływową 
Obiekt żelbetowy monolityczny wylewany na placu budowy składający się z: 
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 komory rozdziału o wymiarach LxBxH 430x630x260 cm wyposażonej w dwie 
zastawki o szer. B=1200 mm, H=1600 mm mocowane na kanałach prostokątnych 
o szerokości 120 cm, 

 dwóch komór piaskowników o wymiarach LxBxHc=1970x302,5x310 cm każda,  
w tym 0,5 m wysokości jako pojemność przewidziana do magazynowana 
zatrzymanego piasku; na końcu każdej z komory zaprojektowano zastawki 
kanałowe o szerokości B=800 mm i wysokości H=1200 mm., 

 komory odpływowej spadowej o wymiarach LxBxH =220x630x620 cm; w dnie 
komory biorą początek kanały międzyobiektowe odprowadzające wody  
do zbiornika retencyjno-rozsączającego 2x DN 1200mm. 

 
Zbiornik wyposażony jest w dwa pomosty robocze umożliwiające obsługę zastawek 
kanałowych. Dojazd do piaskownika od ul. Foluszowej poprzez projektowaną drogę 
dojazdową z kostki brukowe gr. 8 cm. Szerokość jezdni zjazdu 4,0 m. 
 
Zbiornik retencyjno-rozsączający wraz z wlotem i wylotem 
Zbiornik retencyjny projektowany jest jako budowla ziemna, której dno znajduje się 
poniżej istniejącego terenu. Skarpy zbiornika są wykonane na rzędnej terenu 
istniejącego i od strony północnej zakończone przeciwskarpą stanowiącą koryto Kanału 
Łącza. Na odcinku 70 m w północno-zachodniej części zbiornika projektuje się 
wyniesienie skarpy powyżej terenu istniejącego. Skarpy wykonane ze spadkiem 1:1,5 
będą wzmacniane płytami betonowymi ażurowymi o grubości 8 cm. Dno zbiornika 
wykonane będzie ze średnim spadkiem od wlotu do odpływu wynoszącym 0,2%. 
Projektuje się spadek poprzeczny dna zbiornika w kierunku koryta odwadniającego  
o średnim nachyleniu 2-3 promil. W centralnej części zbiornika od wlotu do wylotu 
będzie wykonane koryto odwadniające; koryto ma kształt odwróconego trapezu 
wykonanego z kostki granitowej o wymiarach: szerokości dna 0,3 m, wysokości 0,3 m, 
nachylenie ścian 1:1,5 . 
 
Podstawowe parametry zbiornika: 

 pojemność czynna zbiornika 4800 m3, 

 głębokość czynna 1,2 m, 

 zajmowana powierzchnia: po obrysie korony 4577 m2, po obrysie dna 3397 m2. 
 
W celu umożliwienia konserwacji zbiornika wykonano drogę dojazdową z płyt 
ażurowych betonowych o grubości 15 cm, szerokości 4,5 m, długości 26 m i spadku  
17,4 %. Wlot do zbiornika projektuje się jako budowla żelbetowa o wymiarach LxBxH = 
400x600x430 cm z dwoma kanałami DN1200, rzędna dna kanałów 103,30 m n.p.m.  
Dno zbiornika w obrębie wylotu zostało wzmocnione kostką granitową na powierzchni  
o wymiarach 600cmx85 cm. 
Wylot ze zbiornika będzie wykonany jako budowla żelbetowa, w której zostanie 
zamontowana rura odpływowa DN500 (w dnie) zakończona klapą zwrotną. W koronie 
zbiornika zostanie wykonany przelew prostokątny. 
 
Roboty ziemne, odwodnienie 
Przed rozpoczęciem robót rozebrać istniejące kolidujące obiekty. 
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Budowa będzie prowadzana w wykopie otwartym umocnionym, z wywozem nadmiaru 
gruntu i jego odrębnym zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Koryto kanału i przelewu przed piaskownikiem będzie od strony północnej obsypana 
gruntem rodzimym po przesianiu lub gruntem dowożonym. 
Budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego wraz z wlotem i wylotem będzie 
prowadzona w wykopach otwartych nieumocnionych. Budowla ziemna (zbiornik wraz z 
obwałowaniem) będzie wymagała wykonania reprofilacji istniejącego terenu (wykonanie 
zagłębienia terenowego oraz nasypów). Wszystkie roboty będą wykonywane 
mechanicznie, a nadmiar urobku zostanie wywieziony poza teren budowy i obiektu. 
Występujące lokalnie wody gruntowe na głębokości około 1,9 m mogą powodować 
konieczność wprowadzenia odwadniania wykopu – przewiduje się stosowanie w takim 
przypadku odwadniania powierzchniowego. 
 
Mogą wystąpić ewentualne zmiany projektowe w trakcie zatwierdzania projektu 
budowlanego i wydawania pozwolenia na budowę. 

 
Kontrakt nr II  

 

 

Zadanie nr 1 - Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Zacisze 
 
Zadanie dotyczy budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zacisze i Prostej w Zielonej Górze  
z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do Kanału Łącza. 
 
Inwestycja polega na budowie: 

 kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od DN 200 mm do DN 1200 mm w Zielonej 
Górze wraz z wpustami deszczowymi, wraz z przebudową istniejących sieci 
kolidujących, 

 urządzeń podczyszczających - osadnika i separatora zanieczyszczeń ropopochodnych 
przy ul. Zacisze, 

 
Zakres zadania obejmuje: 

 budowę kanałów deszczowych: 

 DN 1200 mm ok. 0,41 km, 

 DN 400 mm ok. 0,25 km. 

 DN 300 mm ok. 0,02 km, 

 DN 200 (podłączenia wpustów deszczowych ist. i proj.) ok. 0,12 km. 

 wpięcie istniejących wpustów deszczowych do projektowanej kanalizacji - 3 szt., 

 wyłączenie z eksploatacji i demontaż (rozbiórka) istniejących kanałów kanałów 
deszczowych: 

 DN 400 mm ok. 3m, 

 DN 300 mm w ul. Prostej ok. 121 m, 

 DN 200 mm, o łącznej długości 96 m. 

 budowę urządzeń do podczyszczania wód opadowych i roztopowych – separatorów 
zintegrowanych oraz komory wlotowej i wylotowej, 
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 budowę wylotu wód do Kanału Łącza i umocnienie dna i skarp Kanału Łącza wokół 
wylotu, 

 budowę drogi dojazdowej - pasa technicznego o szer. 3,5 m i placu manewrowego  
o łącznej powierzchni ok. 510 m2 wraz ze zjazdem z ul. Zacisze, 

 niwelację terenu wokół urządzeń do podczyszczania wód i wylotu, 

 rozbiórkę murów oporowych na działce 191/5 oraz 56/1 na łącznej długości ok. 15 m. 
 
Rodzaj technologii 
Sieć kanalizacji deszczowej 
Przewiduje się realizację sieci kanalizacji deszczowej przeznaczonej do odprowadzenia 
wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych w obrębie zlewni ulicy Zacisze. 
Kanalizacja będzie wykonana z rur o średnicach w zakresie od DN 200 mm do DN 1200 
mm. Kanały prowadzone będą głównie w pasach drogowych ulic, a w przypadkach, gdzie 
będzie to niemożliwe z uwagi na kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz na 
terenie w pobliżu cieku Łącza, poza drogami. Przewiduje się przepięcie istniejących 
wpustów drogowych, podłączenie nowych wpustów oraz istniejących fragmentów 
kanalizacji deszczowej do projektowanej sieci. Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie z 
rur kanalizacyjnych tworzywowych, betonowych lub kamionkowych. 
Na załamaniach kanału i na dłuższych odcinkach prostych zaprojektowane zostaną 
studnie betonowe lub komory połączeniowe. 
Kanały deszczowe powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych oraz inspekcją kamerą w celu 
stwierdzenia jakości wykonania robót.  
 
Separator zintegrowany 
Do oczyszczania wód opadowych przewidziany jest montaż separatora zintegrowanego  
z osadnikiem, z automatycznym zamknięciem i przelewem burzowym typu by-pass, 
przeznaczonego do oddzielania cieczy lekkich oleistych (olej, benzyna) oraz wydzielania 
zawiesiny. Separator zostanie zlokalizowany w pobliżu projektowanego zbiornika 
retencyjnego, a jego wielkość dostosowana do przewidywanej docelowej, wielkości 
zlewni. Separatory substancji ropopochodnych są urządzeniami przepływowymi, 
przeznaczonymi do zabudowy w gruncie. Przeznaczone są do zatrzymywania  
i separowania substancji ropopochodnych oraz oddzielania zawiesin mineralnych 
zawartych w wodach odprowadzanych do odbiornika. Zasada działania separatorów 
koalescencyjnych oparta jest na grawitacyjnym zjawisku sedymentacji i flotacji 
dodatkowo wspomaganej zjawiskiem koalescencji - łączenia drobnych cząstek oleju  
w większe cząsteczki. W komorze osadowej następuje sedymentacja części stałych oraz 
zawiesiny (tylko separatory ze zintegrowanym osadnikiem). Zatrzymanie i oczyszczanie 
ścieków z substancji olejowych następuje w części separacyjnej. Większe odseparowane 
cząsteczki flotują ku powierzchni cieczy tworząc warstwę filmu olejowego, a oczyszczone 
wody odprowadzane są przez zasyfonowany odpływ. Równomierny i laminarny 
przepływ zapewnia montowany na wlocie deflektor. We wnętrzu urządzenia znajduje się 
układ filtrujący, którego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, a wypełnienie 
stanowi pianka poliuretanowa. Separator wyposażony jest w pływak, który w chwili 
przekroczenia granicznej ilości substancji ropopochodnych opada do gniazda z uszczelką 
zamykając odpływ, uniemożliwiając w ten sposób skażenie odbiornika. 
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Realizacja inwestycji wymagać będzie wycinki drzew i krzewów. 
 
Projektowana kanalizacja deszczowa początkowo odprowadzać będzie wody opadowe  
i roztopowe z ulic Zacisze i Prostej (przepięcie istniejących wpustów ulicznych) oraz  
z Campusu B Uniwersytetu Zielonogórskiego poprzez przepięcie istniejącej kanalizacji 
deszczowej kd 400 na działce 139/4. 
 
Kanały deszczowe 
Projektuje się kanał deszczowy DN 1200 o łącznej długości 410 m w ul. Zacisze  
na odcinku od Ronda Haliny Lubicz do wylotu do Kanału Łącza oraz kanał DN 400  
o długości ok. 250 m w ul. Prostej na odcinku od Ronda Haliny Lubicz do skrzyżowania  
z działką 139/4. Do projektowanego kanału DN 400 przełącza się istniejący kanał DN 400 
z terenu Campusu B Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz istniejące wpusty deszczowe  
i fragmenty kanalizacji deszczowej DN 300 w ul. Prostej (w tym celu projektuje się dwa 
odcinki kanału DN 300 o łącznej długości 20 m). Do projektowanego kanału DN 1200 
włącza się projektowany kanał deszczowy DN 400 oraz istniejące wpusty uliczne  
w ul. Zacisze. Na kanale DN 1200 projektuje się łącznie 21 studzienek rewizyjnych 
systemowych na załamaniach kierunku trasy, w miejscach połączeń istniejących  
i projektowanych kanałów oraz S15 i S16 w celu umożliwienia przyszłego włączenia 
kanałów bocznych na skrzyżowaniu ulic lub zjazdów. Głębokość ułożenia kanału waha 
się od 1,5 do max. 6,8 m p.p.t. (kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, głównie 
ciepłociągami i kanałem sanitarnym DN 1600). W celu ominięcia kanału sanitarnego  
DN 1600 na odcinkach pomiędzy studzienkami S7-S11 i S3-S6 projektuje się syfony. 
Odcinki poziome syfonów zaprojektowano ze spadkiem 5 promil w celu zachowania 
prędkości samooczyszczania przy niskich przepływach. Na każdym syfonie projektuje się 
cztery studzienki rewizyjne na każdej zmianie spadku kanału. 
Zgodnie z wytycznymi Elektrociepłowni „Zielona Góra" SA na projektowanych kanałach 
deszczowych, w miejscach skrzyżowań z ciepłociągami projektuje się rury ochronne 
stalowe wyprowadzone na odległość 1,5 m od zewnętrznego obrysu sieci cieplnej w obie 
strony i zakończone manszetami. Na odcinku pomiędzy studzienkami S14 i S13 
występuje zbliżenie podłużne projektowanego kanału deszczowego DN 1200  
z istniejącym ciepłociągiem DN 500/630. Na tym odcinku projektuje się wykonie robót 
metodą bezwykopową przecisku rurą stalową osłonową o średnicy 1420 mm na długości 
ok. 22 m. Projektowany kanał zostanie ułożony na płozach wewnątrz rury osłonowej  
i zakończony manszetami. Z uwagi na głębokość wykopów projektuje się umocnienie 
wykopów pod komory robocze za pomocą grodzic stalowych. 
Odcinek kanału Dn 1200 pomiędzy wylotem do Kanału Łącza i studzienkami S1 i S2 
należy obsypać ziemią na wysokość ok. 1 m. 
Kanał DN 400 stanowi przedłużenie istniejącego kanału DN 400 odprowadzającego wody 
opadowe i roztopowe z terenu Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ul. Prostej do tego 
kanału włącza się istniejące wpusty uliczne i fragmenty kanalizacji deszczowej za 
pomocą projektowanych kanałów DN 300.  
W zlewni projektowanych kanałów nie projektuje się dodatkowych wpustów ulicznych,  
a wyłącznie budowę podłączeń istniejących wpustów lub przepięcie istniejących 
przełączeń. 
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Na załamaniu trasy kolektora, w węzłach połączeniowych oraz przy syfonach projektuje 
się studzienki rewizyjne. Na kanale DN 1200 przed i za separatorem projektuje się 
komory połączeniowe żelbetowe - 2 szt. (S2 i S3). Studzienki S2 i S3 projektuje się jako 
komory połączeniowe żelbetowe o wymiarach w rzucie 3,1 m x 1,7 x 1,6 x 0,8 m  
i głębokości odpowiednio 2,7 i 2,4 m. Każdą komorę należy wyposażyć w dwa włazy 
wejściowe DN 600 i drabinkę złazową. Kinetę wyprofilować na pomocą betonu 
hydrotechnicznego. 
 
Urządzenia do podczyszczania wód opadowych i roztopowych 
Projektuje się separator koalescencyjny lamelowy wykonany z polietylenu PE-HD  
z osadnikiem, filtrem koalescencyjnym, pionowym zamknięciem, zintegrowanym by-
passem i zintegrowanym regulatorem o wydajności 80 l/s i by-passem o wydajności 900 
l/s - szt. 2.  
 
Wylot wód do Kanału Łącza 
Projektuje się urządzenie wodne - wylot wód opadowych i roztopowych typu dokowego 
w postaci budowli żelbetowej o wymiarach w rzucie 2,4*2,7 m w km 13+900 
lewobrzeżny. Do wylotu doprowadzony zostanie kanał deszczowy kołowy o średnicy DN 
1200. Końcówka kanału zostanie zabezpieczona kratą. 
Rzędne charakterystyczne: 
Dno i skarpy Kanału Łącza w obrębie wylotu i odległości po 6 m od jego osi zostaną 
umocnione narzutem - kostką granitową. Rurociąg wlotowy zostanie obsypany warstwą 
ziemi na wysokości 0,5 m ponad jego górną krawędź. Na koronie wylotu zostanie 
zamontowana barierka ochronna o wysokości 1,1 m. 
 
Zjazd wraz z drogą dojazdową i placem manewrowym 
Zjazd wraz z drogą dojazdową i placem manewrowym zaprojektowano o nawierzchni 
utwardzonej o łącznej powierzchni ok. 510 m2. Konstrukcja nawierzchni zjazdu - 
nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grubości 8cm. Krawężniki 
najazdowe o wymiarach 22 x 15cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5cm 
oraz na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
Parametry techniczne drogi dojazdowej i placu manewrowego: 

 szerokość drogi 3,5m, 

 długość drogi ok. 88,0m, 

 pochylenie podłużne drogi 4%, 

 pochylenie poprzeczne obustronne 2%, 

 szerokość placu 7,0 m, 
Konstrukcja nawierzchni - nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowe 
grubości 8cm. Obramowanie placu z krawężników najazdowych o wymiarach 15 x 22cm 
ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5cm oraz na ławie betonowej  
z oporem z betonu C12/15. Na terenie realizacji robót konieczna będzie wycinka drzew  
i krzewów. Istniejące trawniki zostaną przywrócone do stanu sprzed realizacji robót. 
 
W projekcie wykonawczym m.in. należy przedstawić: 
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 rozwiązanie przepięcia istniejącej kanalizacji deszczowej z ul. Działkowej i w związku  
z tym konieczność przeprojektowania studni S20 i postawienie dodatkowej studni  
na przykanaliku do wpustu Wp1-4.  

 rozwiązanie wpięcia istniejącego wpustu do studni S0. 
 opis technologii przecisku. 

 

 

Zadanie nr 5 - Budowa kolektora deszczowego od ulicy Westerplatte do Ronda Anny 
Borchers 
 
Zadanie dotyczy budowy kanalizacji deszczowej kd 400 w ul. Kupieckiej, Zamkowej i 
Stefana Batorego w Zielonej Górze. 
 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

 budowę kanalizacji deszczowej o średnicach od DN 300 do DN 400 od ul. Bohaterów 
Westerplatte przez ul. Kupiecką i Batorego do ronda Anny Borchers w Zielonej Górze, 

 budowę kanalizacji deszczowej o średnicy od DN 200 do DN 300 w ul. Zamkowej 
Zielonej Górze, 

 budowę i przebudowę przykanalików w zlewni ulic objętych inwestycją. 
 
Rodzaj technologii 
Przewiduje się realizację sieci kanalizacji deszczowej przeznaczonej do odprowadzenia 
wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych w obrębie zlewni ulicy 
Westerplatte, Kupieckiej, Zamkowej i Batorego. Kanalizacja będzie wykonana z rur  
o średnicach w zakresie od DN 200 do DN 400. Kanały prowadzone będą w pasach 
drogowych. Przewiduje się przepięcie istniejących wpustów drogowych, podłączenie 
nowych wpustów oraz istniejących fragmentów kanalizacji deszczowej do projektowanej 
sieci. Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie z rur kanalizacyjnych opcjonalnie 
tworzywowych, betonowych lub kamionkowych. Na załamaniach kanału i na dłuższych 
odcinkach prostych zaprojektowane zostaną studnie tworzywowe lub betonowe lub 
komory połączeniowe. Inwestycja będzie realizowana w pasach drogowych. 
Realizacja inwestycji nie będzie wymagać wycinki drzew i krzewów. 
 
Projektowany kolektor łączyć będzie istniejący kanał w ul. Westerplatte z zrealizowanym 
w ramach budowy ul. Aglomeracyjnej odcinkiem kanalizacji deszczowej DN 400  
w ul. Batorego. W ramach realizacji zadania zostaną do projektowanego kolektora 
przepięte najbliższe istniejące wpusty uliczne. W związku z gęstym uzbrojeniem terenu 
w ul. Kupieckiej projektowany kanał deszczowy zostanie ułożony po trasie istniejącego 
wodociągu w150, a przyłączone do tego wodociągu przyłącza zostaną przepięte do 
znajdującego się po przeciwnej stronie ulicy wodociągu w200. Wyłączony wodociąg 
zostanie zlikwidowany na długości ok. 110 m i zamulony na dalszym odcinku do 
najbliższego węzła zasuwowego. Zgodnie z warunkami technicznymi na przebudowę 
przyłączy wodociągowych istniejące przyłącza stalowe zostaną w całości przebudowane 
na przyłącza wykonane z PE o równoważnej średnicy, a przyłącza wykonane z PE zostaną 
przedłużone rurociągiem o tej samej średnicy. 
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Projektowany kolektor rozpocznie się na skrzyżowaniu ul. Boh. Westerplatte i Kupieckiej 
w istniejącej studzience betonowej DN 1500, w której zostanie zdemontowany regulator 
przepływu i zaślepiony istniejący kanał DN 160. 
 
W ramach całego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się: 

 budowę kanałów deszczowych: 

 DN 400-o długości ok. 372 m, 

 DN 300 o długości ok. 82 m, 

 DN 200 (podłączenia wpustów deszczowych) - ok. 84 m. 

 przebudowę istniejących wpustów deszczowych i budowę wpustu – 1 szt., 

 przepięcie istniejących kd200, 

 wyłączenie z eksploatacji i demontaż kd 150 i 200 o łącznej długości ok. 80 m. 

 przebudowę przyłączy wodociągowych - 9 szt. 
 
Kanały grawitacyjne 
Projektuje się rury kanalizacyjne grawitacyjne o średnicy nominalnej (wewnętrznej) DN 
200, 300 i DN 400 o sztywności SN 8. Na odcinkach wykonywanych bezwykopowo należy 
zastosować materiały umożliwiające wykonanie przecisku bez stosowania rury 
osłonowej. 
 
Na kanałach grawitacyjnych w miejscach połączeń i zmiany kierunków zaprojektowano 
studzienki rewizyjne betonowe DN 1000, 1200. 
Na odcinku zbliżenia projektowanego kanału do budynków nr 2 i 4 ul. Batorego (odcinek 
pomiędzy S5 i S6) kanał należy wykonać metodą przecisku z zastosowaniem rozwiązań 
materiałowych umożliwiających uniknięcie zastosowania rury osłonowej. 
 
W związku z kolizją z kanałem ogólnospławnym w ul. Zamkowej dokonano zmiany 
głębokości posadowienia projektowanej sieci deszczowej – wypłycono na odcinku  
od S1.1. do S 1.5 (zmiana naniesiona w projekcie budowlanym; katalog zmian 
nieistotnych do projektu budowlanego).   
 
W projekcie wykonawczym m.in. należy przedstawić: 
 rozwiązanie podłączenia budowanego kanału deszczowego do istniejącej studni 

oznaczonej w projekcie jako D24.5.  
 szczegółowy opis wykonania odcinka od S5 do S6 z opisem technologii przecisku. 
 
Zadanie nr 6 - Budowa kolektora deszczowego od Ronda Kaziowa do ulicy Dworcowej 
 
Zadanie dotyczy budowy kanalizacji deszczowej kd 400 w ul. Bolesława Chrobrego  
w Zielonej Górze. 
 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

 budowę kanałów deszczowych: 

 DN 400 o długości ok. 0,2 km, 

 DN 200 (podłączenia wpustów deszczowych) - ok. 0,07 km. 

 budowę wpustów deszczowych - 7 szt. 
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 przebudowę istniejących wpustów deszczowych - 2 szt. 

 przepięcie istniejących kd200 - podłączenia istn. wpustów ulicznych - 3 szt. 

 wyłączenie z eksploatacji kd 200 i 250 o łącznej długości 0,05 km. 
 
Rodzaj technologii 
Przewiduje się realizację sieci kanalizacji deszczowej przeznaczonej do odprowadzenia 
wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych w obrębie zlewni ulicy 
Westerplatte, Chopina i Chrobrego. Kanały prowadzone będą w pasach drogowych. 
Przewiduje się przepięcie istniejących wpustów drogowych, podłączenie nowych 
wpustów oraz istniejących fragmentów kanalizacji deszczowej do projektowanej sieci. 
Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie z rur opcjonalnie kanalizacyjnych tworzywowych, 
betonowych lub kamionkowych. Na załamaniach kanału i na dłuższych odcinkach 
prostych zaprojektowane zostaną studnie tworzywowe lub betonowe lub komory 
połączeniowe. 
 
Realizacja inwestycji nie będzie wymagać wycinki drzew i krzewów. 
Projektowany kolektor łączyć będzie istniejący kanał w ul. Westerplatte z realizowanym 
w ramach budowy Centrum Przesiadkowego kolektorem kd 1000 poprzez istniejący 
odcinek kanalizacji deszczowej DN 400. 
W ramach realizacji zadania zostaną wykonane dodatkowe wpusty uliczne na terenach 
przyległych do projektowanego kolektora oraz przepięte najbliższe istniejące wpusty 
uliczne. 
Na załamaniu trasy kolektora oraz połączeniach z innymi sieciami projektuje się 
studzienki betonowe DN 1000 - łącznie 9 szt. 
Dla poprawy warunków odwodnienia terenów przyległych do projektowanego kolektora 
projektuje się dodatkowe wpusty deszczowe 9 szt. 
Do wyłączenia z eksploatacji przeznacza się następujące, istniejące przyłącza wpustów 
deszczowych: 

 Wp7 istn. o długości - 3,5 m 

 Wp6 istn. o długości -10,0 m 

 fragment przyłącza od istn. wpustu za projektowaną studzienką S4 o długości 11,5 m. 

 pozostały odcinek kd o łącznej długości 24 m. 
 
Należy wykonać przebudowę studzienek istniejących wpustów Wp 7istn. i Wp 8 istn., 
obejmującą następujący zakres robót: 

 zamulenie i zaślepienie istniejących przyłączy kanalizacyjnych, 

 wykonanie nowego przyłączenia wpustu. 
 
Kanały należy dodatkowo zaślepić w najbliższej studzience i zamulić na całym odcinku. 
Odcinek kanału k1.0 na odcinku za S4 do S8 o długości 65 m prowadzony jest po trasie 
istniejącego kanału kd 250. Istniejący kanał należy w całości zdemontować i poddać 
utylizacji. 
 
Projektuje się rury kanalizacyjne grawitacyjne o średnicy nominalnej (wewnętrznej)  
DN 200 i DN 400 o sztywności SN 8. Na kanałach grawitacyjnych w miejscach połączeń  
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i zmiany kierunków zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe DN 1000.  
Projektuje się wpusty klasy D400 z żeliwa sferoidalnego wpust przejazdowy 
Projektuje się studzienki wpustowe betonowe Ø 500 mm z częścią osadnikową H=0,8m.  
Na terenie realizacji robót nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Istniejące 
trawniki zostaną przewrócone do stanu sprzed realizacji robót. 
 
Odwodnienie wykopów projektuje się wyłącznie jako pompowanie bezpośrednie  
z wykopu.  
 
Zadanie nr 9a - Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Czarkowo - Etap II 
 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na ul. Łężyca – 
Apartamentowa i ul. Łężyca – Projektantów. 
Kanały grawitacyjne do budowy: 

 Kanały grawitacyjne Ø 200 – ok. 185,00 m 

 Kanały grawitacyjne Ø 315 – ok. 777,70 m 
 
Kanalizacja zostanie doprowadzona do istniejącego zbiornika rozsączającego, który 
zostanie rozbudowany, wg odrębnej inwestycji, do docelowej pojemności (w obecnej 
chwili zrealizowana jest około 1/3 wielkości budowli). Zbiornik przeznaczony jest do 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych poprzez retencjonowanie oraz 
bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie. Wody opadowe odprowadzane 
do zbiornika poprzez układ podczyszczania. Zbiornik zbudowany jest ze skrzynek 
rozsączających. Skrzynki rozsączające łączone są w zespoły (moduły) w pionie i w 
poziomie, w układzie szeregowo-równoległym. Z zewnątrz zbiornik jest obsypany 
warstwą filtracyjną. Konstrukcja skrzynki umożliwia wykonanie inspekcji zbiornika za 
pomocą kamery oraz wprowadzenie sprzętu czyszczącego. 
Dojazd do obiektu zostanie zapewniony poprzez istniejący układ komunikacyjny. 
Nie przewiduje się budowy dróg ani placów manewrowych. 
Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji deszczowej będzie realizowana w pasach 
drogowych. Realizacja inwestycji nie będzie wymagać wycinki drzew i krzewów. 
 
Aktualnie drogi, w których zaprojektowany jest kanał deszczowy są drogami nie 
utwardzonymi. W pasach dróg występuje uzbrojenie techniczne. Przewiduje się 
wykonywanie i prowadzenie robót w wykopach otwartych umocnionych i nie 
umocnionych.  
 
Kontrakt III 
 
Zadanie nr 3 - Zagospodarowanie wód cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej  
i ul. Zawiszy Czarnego 
 
Inwestycja polega na budowie urządzeń regulacyjnych umożliwiających powstanie 
zbiornika suchego, funkcjonującego jedynie w okresie deszczowym na cieku Dłubnia  
w Zielonej Górze. 
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Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

 budowę budowli spustowo-przelewowej, 

 reprofilację i umocnienie istniejącego nasypu drogowego i odtworzenie nawierzchni 
drogi.   
 

Realizacja inwestycji wymagać będzie wycinki drzew i krzewów. 
 
Zbiornik powstawać będzie okresowo w istniejącym, naturalnym zagłębieniu terenu 
pomiędzy drogą gruntową a ul. Botaniczna w dolinie cieku Dłubnia. Realizacja zadania 
pozwala na redukcję przepływów kulminacyjnych wód deszczowych poprzez okresowe 
przetrzymywanie wody w zbiorniku za pomocą budowli przelewowo-spustowej i nasypu 
ziemnego przegradzającego dolinę cieku Dłubnia. W okresie niskich i średnich 
przepływów (okres bezdeszczowy) teren będzie suchy i pełnił dotychczasową funkcję. 
Istniejący nasyp, na którym znajduje się droga gruntowa zostanie poszerzony  
i zabezpieczony od strony nawodnej i odwodnej w celu przystosowania do pełnienia 
funkcji czasowego zatrzymywania wody.  
Nie ulegnie zmianie ogólny charakter zagospodarowania terenu. Planowany zbiornik 
powstawać będzie poprzez naturalne wylanie się wód Dłubni na terenie istniejącego 
zagłębienia w pasie technicznym linii energetycznej. 
Nowym elementem będzie budowla spustowo-przelewowa. Nie przewiduje się budowy 
dróg dojazdowych, sieci infrastruktury komunalnej ani linii energetycznych. 
 
Istniejący przepust składa się z leżaka pod nasypem oraz dwóch przyczółków po obu 
końcach. Skarpy nasypu porośnięte są roślinnością, w tym krzewami i drzewami i nie są 
umocnione. Istniejąca droga ma nawierzchnię gruntową utwardzoną. Projektuje się 
przebudowę istniejącego przepustu z budową budowli przelewowo-upustowej, 
reprofilację skarp i umocnienie nasypu oraz utwardzenie nawierzchni drogi na odcinku 
ok. 68 m. 
 
Budowla przelewowo-spustowa 
Projektowana budowla przelewowo-spustowa została zakwalifikowana do IV klasy 
budowli hydrotechnicznych. Maksymalna powierzchnia zalewu wyniesie 0,55 ha. 
Podstawowe parametry urządzenia wodnego: 

 normalny poziom piętrzenia NPP 133,0 -133,5 m n.pm., 

 max. poziom piętrzenia 133,77 m n.pm, 

 wysokość piętrzenia 3-3,77 m. 
 
W przypadku mniejszych opadów zbiornik wypełniać się będzie częściowo, a przelew nie 
zadziała. 
Urządzenie składać się będzie z następujących elementów: 

 budowla przelewowa w postaci komory żelbetowej o wymiarach wew. 0,8x3,0 m  
i wysokości 4,8 m, wlot do korony poprzez otwór Ø 800 o regulowanym prześwicie  
z regulacją za pomocą zastawki kanałowej z napędem ręcznym. Odpływ ze studni 
dwoma kanałami o przekroju kwadratowym 0,8*0,8 m ułożonymi ze spadkiem 
10,8%o pod nasypem drogowym. Na kanałach zamontowano zastawki kanałowe  
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w celu odcięcia remontowego. Krawędź przelewowa o regulowanej wysokości  
od rzędnej 133,0 do 133,5 m n.pm. o długości 2,5 m. 

 leżaka żelbetowego zastępującego istniejący przepust pod drogą składającego się  
z dwóch kanałów o wymiarach wew. 0,8*0,8 m ułożonego ze spadkiem 10,8 promila 
odługości 12,5 m, istniejący pod drogą ziemną przepust betonowy z przyczółkami  
o wymiarach w świetle 1/5*1,2 i długości 12,5 m zostanie zlikwidowany. 

 doku wylotowego żelbetowego o wymiarach w rzucie wew. 2*3,45m z niecką 
wypadową o głębokości 40 cm. 

 
Dla umożliwienia eksploatacji budowli spustowo-przelewowej projektuje się dojście  
na koronę budowli projektowanymi schodami terenowymi o wysokości 30 cm (dwa 
stopnie o wymiarach h=15 cm, L=30 cm) o szerokości 1 m i chodnikiem z kostki 
betonowej. Korona budowli zostanie przykryta kratami ażurowymi. Na koronie budowli 
przelewowej projektuje się barierkę ze stali nierdzewnej o wysokości 1,1 m z furtką 
zamykaną o szer. 1 m. 
 
Przewiduje się umocnienie dna rowu przy budowli piętrzącej za pomocą płyt 
betonowych ażurowych o wymiarach 60*90*15 układanych na geowłókninie oraz skarp 
cieku na całym terenie zalewowym i na długości 30 m za budowlą wylotową.  
 
W projekcie wykonawczym m.in. należy przedstawić: 
 szczegółowe rozwiązanie konstrukcyjne budowli spustowo-przelewowej. 
 
Zadanie nr 4 - Uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach Nowojędrzychowskiej 
i Makowej wraz z budową stawu parkowego na cieku Dłubnia przy ulicy Makowej 
 
Inwestycja polega na: 

 przebudowie (zarurowaniu) rowu otwartego w zlewni cieku Dłubnia  
w ul. Nowojędrzychowskiej w Zielonej Górze, 

 budowie urządzeń podczyszczających - separatora koalescencyjnego - 1 szt. przy  
ul. Makowej, 

 budowie stawu parkowego wraz z budowlą spustowo-przelewową (piętrzącą)  
na cieku Dłubnia. 

 
Obecnie na cieku Dłubnia nie istnieją żadne budowle piętrzące. Planuje się powstanie 
budowli piętrzącej o wys. piętrzenia do 4 m w górnym biegu cieku, w rejonie  
ul. Botanicznej w odległości około 1,5 km od planowanego stawu parkowego.  
 
Podstawowe parametry przedsięwzięcia: 

 powierzchnia zalewu - ok. 0,05 ha, 

 wysokość piętrzenia - do 0,9 m, 

 budowla przelewowo-spustowa o wys. do 2 m. 

 objętość projektowanego stawu dla średniej głębokości napełnienia 0,45 m wynosi: 
452,5 m3 
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Zarurowanie rowu 
Zarurowanie rowu polega na umieszczeniu rur kanalizacyjnych o średnicy DN 600  
na dnie istniejącego rowu od włączenia wylotu istniejącej kolektora DN 1000 do rowu  
do istniejącego kanału DN 600 w ul. Makowej. Na kanale zostaną wykonane studzienki 
kanalizacyjne betonowe w miejscach zmiany kierunku oraz dodatkowo w miejscach, 
gdzie występują podziemne dopływy boczne. Istniejące dopływy powierzchniowe 
zostaną zastąpione wpustami ulicznymi. Istniejące umocnienie rowu zostanie 
zdemontowane. Wzdłuż zarurowanego rowu zostanie wykonany drenaż odwadniający  
w celu przechwycenia wód gruntowych z podbudowy drogi ul. Nowojędrzychowskiej. 
Drenaż zostanie wykonany z karbowanych rur drenarskich z zamontowanymi 
studzienkami drenarskimi. 
 
Separator zintegrowany 
Do oczyszczania wód opadowych płynących przy ul. Makowej przewidziany jest montaż 
separatora zintegrowanego z osadnikiem, z automatycznym zamknięciem i przelewem 
burzowym typu by-pass, przeznaczonego do oddzielania cieczy lekkich oleistych (olej, 
benzyna oraz wydzielania zawiesiny. Na istniejącej kanalizacji DN 600 zostaną 
wybudowane dodatkowe studzienki i odcinki kanału DN 600 umożliwiające 
przekierowanie wód do urządzenia podczyszczającego, a dalej do cieku Dłubnia.  
Po wybudowaniu separatora i nowych odcinków kanałów, niewykorzystywane odcinki 
kanalizacji zostaną wyłączone z eksploatacji. 
 
Staw parkowy z budowlą piętrzącą 
Budowla spustowo-przelewowa (piętrząca) zostanie wybudowana powyżej istniejącego 
przepustu okularowego w ul. Jędrzychowskiej. Staw parkowy zostanie uformowany na 
terenie istniejącego terenu w narożniku ulic Jędrzychowskiej i Makowej. Dla regulacji 
odpływu wód opadowych przewiduje się wykonanie grobli i budowli spustowo-
przelewowej o monolitycznej konstrukcji w postaci upustu wieżowego i ostrej krawędzi 
przelewowej.  
Teren zieleni parkowej zostanie zagospodarowany w sposób umożliwiający rekreacje 
mieszkańców poprzez budowę elementów małej architektury, komunikację i nasadzenia 
zieleni. 
Nie przewiduje się budowy sieci infrastruktury komunalnej ani linii energetycznych. 
Realizacja inwestycji okresowo wpłynie na zmianę stosunków wodnych na przyległych 
terenach, poprzez podpiętrzenie zwierciadła wody na długości około 50 m powyżej 
przewidzianego do realizacji stawu i ok. 25 w istniejącym rowie D4. 
Realizacja inwestycji wymagać będzie wycinki drzew i krzewów na terenie przyszłego 
stawu. 

 
Kontrakt IV 
 
Zadanie nr 2 - Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Sulechowskiej  
i Gorzowskiej  
 
Inwestycja polega na: 
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 budowie kanalizacji deszczowej o średnicach od DN 200 do DN 500 od Ronda Rady 
Europy, przez ul. Trasę Północną do ul. Gorzowskiej w Zielonej Górze, 

 budowę i przebudowę wpustów deszczowych i przykanalików w zlewni ulic objętych 
inwestycją. 

 
Zakres będący w kompetencjach WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Kanały grawitacyjne Ø 500 KS1.0 – ok. 263,0 m 
Kanały grawitacyjne Ø 600 KS1.0 – ok. 261,0 m 
Kanały grawitacyjne Ø 250 – ok. 3,0 m 
Kanały grawitacyjne Ø 200 – ok. 4,5 m 
RAZEM: ok. 531,5 m 
Studzienki betonowe Ø 1200 - 14szt. 
Przebudowa komory - 1szt. 
Zakres będący w kompetencjach Prezydenta Miast Zielona Góra 
Kanały grawitacyjne Ø 600 KS1.0 -  ok.23,0 m 
Kanały grawitacyjne Ø 250 – ok. 1,5 m 
razem: ok. 24,5 m 
 
Przewiduje się realizację sieci kanalizacji deszczowej przeznaczonej do odprowadzenia 
wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych w obrębie zlewni ulicy 
Sulechowskiej i Trasy Północnej. Kanały prowadzone będą w pasach drogowych. 
Przewiduje się przepięcie istniejących wpustów drogowych, podłączenie nowych 
wpustów oraz istniejących fragmentów kanalizacji deszczowej do projektowanej sieci. 
Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie z rur z żywicy syntetycznej zbrojonej ciętym 
włóknem szklanym (GRP) dla średnic DN 500 do DN 600.  
 
Projektowane kanały przebiegają wzdłużnie w pasach drogowych. Przejście poprzeczne 
kolektora pod nawierzchniami utwardzonym i zaprojektowano bezwykopowo metodą 
przewiertu. 
Łącznie zaprojektowano: 

 rury przeciskowe DN500 L = 16,5 m 

 rury przeciskowe DN600 L = 61,0 m 
 
Studnie na rurociągach projektuje się z elementów rurowych GRP jako zintegrowane  
z rurociągiem, z osiowo zamontowanym kominem i spocznikiem. Studnie GRP należy 
zamówić zgodne z wybranym systemem rurowym, tego samego producenta, z materiału 
o takich właściwościach jak cały rurociąg. Studnie należy obetonować zgodnie  
z wytycznymi producenta betonem C12/15. Powierzchnie betonu zaizolować izolacją 
lekką. 
 
Realizacja inwestycji nie wymagać będzie wycinki drzew i krzewów. 
 
Projekt również obejmuje podłączenie istniejącego wpustu przyłączem Ø 200 oraz 
przełączenie proj. wg odrębnego opracowania studni na dz. 206/2 (droga wewnętrzna) 
do proj. kolektora. UWAGA! Studnia na działve 206/2 wg odrębnego opracowania nie 
została wykonana; sieć należy zakończyć korkiem. 
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Komora na sieci 
W ramach zadania planuje się przebudowę istniejącej komory (Kistn) na trasie 
projektowanego kolektora deszczowego polegającą na skuciu i wykonaniu nowej kinety 
pozwalającej przejąć projektowany kolektor dopływowy DN500 i odpływowy DN600  
do i z komory. W środku wykonać przegrodę, która w czasie dużych deszczy nawalnych 
umożliwi rozdział dopływających wód opadowych i przelew do istniejącego kolektora  
w ul. Trasa Północnej. 
 
W projekcie wykonawczym m.in. należy przedstawić: 
 szczegółowe rozwiązanie przebudowy istniejącej komory (Kistn). 
 opis technologii przewiertu/przecisku.  
 
Zadanie nr 7 - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę kanalizacji 
deszczowej i budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego w rejonie ulic Zyty  
i Podgórnej 
 
W ramach tego zamierzenia zakłada się: 

 budowę kanałów deszczowych: 

 DN 400 - ok. 0,17 km. 

 DN 300 - o długości ok. 0,32 km, 

 DN 200 (podłączenia wpustów deszczowych) - ok. 0,08 km. 

 wyłączenie z eksploatacji i demontaż (rozbiórka) istniejących kanałów kd200 o łącznej 
długości 0,04 km. 

 budowę urządzeń do podczyszczania wód opadowych i roztopowych - osadnika 
wirowego dwukomorowego z wkładem lamellowym o wyd. nom. 15 l/s -1 szt. 

 budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego o poj. czynnej 200 m3. 
 
Rodzaj technologii 
Przewiduje się realizację sieci kanalizacji deszczowej przeznaczonej do odprowadzenia 
wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych w obrębie zlewni ulicy Zyty  
i Podgórnej. Kanalizacja będzie wykonana z rur o średnicach w zakresie od DN 200  
do DN 400. Kanały prowadzone będą w pasach drogowych. Przewiduje się przepięcie 
istniejących wpustów drogowych, podłączenie nowych wpustów oraz istniejących 
fragmentów kanalizacji deszczowej do projektowanej sieci. Przepięcie istniejących 
fragmentów kanalizacji deszczowej wiązać się będzie z zaślepieniem lub zamuleniem 
istniejących podłączeń do kanalizacji ogólnospławnej, która przejmie funkcję kanalizacji 
sanitarnej. Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie z rur opcjonalnie kanalizacyjnych 
tworzywowych lub kamionkowych.  
Urządzenia do podczyszczana zamontowane będą na projektowanym kanale 
deszczowym przed wlotem do zbiornika. Oczyszczanie polegać będzie na usuwaniu  
z wód zawiesin w osadniku oraz substancji ropopochodnych w separatorze tych 
substancji. 
Kanalizacja zostanie doprowadzona do projektowanego zbiornika rozsączającego. 
Zbiornik przeznaczony jest do zagospodarowania wody opadowej i roztopowej poprzez 
retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie. Wody 
opadowe odprowadzane są do studzienki z osadnikiem, a następnie do skrzynek 
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rozsączających. Skrzynki rozsączające łączone są w zespoły (moduły) w pionie  
i w poziomie, w układzie szeregoworównoległym. 
Dojazd do obiektu zostanie zapewniony poprzez istniejący układ komunikacyjny. 
Nie przewiduje się budowy dróg ani placów manewrowych. 
Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w większości będzie realizowana  
w pasach drogowych, z wyj. odcinka podłączeniowego do zbiornika o dług. nie większej 
niż 30 m. 
Realizacja inwestycji może wymagać wycinki drzew i krzewów (teren zieleni urządzonej) 
na terenie planowanego zbiornika. 

 
Urządzenia do podczyszczania wód opadowych i roztopowych 
Do podczyszczania wód opadowych i roztopowych projektuje się piaskownik (osadnik) 
wirowy dwukomorowy z wkładem lamelowym o następujących parametrach: 

 Qnom (80%) = 15 dm3 /s - przepływ nominalny 

 Qmax = 150 dm3 /s - przepływ maksymalny 

 efekt oczyszczania < 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej i < 5 mg/dm3 substancji 
ropopochodnych na odpływie przy przepływie nominalnym, 

 
Urządzenie składa się z 2 zbiorników. Korpus każdego stanowi studnia betonowa EU 
zbudowana z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych wyposażona we 
włazy żeliwne. Wlot i wylot w osi osadnika średnicą DN 400. Urządzenie należy 
wyposażyć w deflektor kierunkowy wymuszający wirowy przepływ wód. Wylot z komory 
wirowej następuje w środkowej części zbiornika (rura centralna). Drugi zbiornik 
wyposażyć w przegrody wewnętrzne oraz pakiety lamelowe płytowe o przepływie 
krzyżowym wspomagające separację. Przepływ większy od nominalnego również 
przepływa przez układ podczyszczający. Posadowienie zgodnie z wytycznymi producenta 
urządzenia. 
Projektuje się separator w wersji przejazdowej o następujących parametrach: 

 średnica wlotu, wylotu DN/OD 400, 

 rzędna wlotu 145,5 m n.p.m. 

 rzędna wylotu 145,5 m n.p.m. 

 rzędna posadowienia 143,81 m n.p.m. przy rzędnej terenu 150,20m n.p.m. 

 Q nom. 15 l/s, 

 poj. olejowa min. 290 dm3, 

 poj. części osadowej min. 2000 dm3, 

 poj. części osadowej w separatorze lamelowym min. 350 dm3. 
 
Zbiornik retencyjno-rozsączający 
Projektuje się zbiornik retencyjno-rozsączający o poj. użytkowej 200 m3 i wymiarach  
w rzucie 4,8*25m. Zbiornik składać się będzie z trzech warstw w pionie pojedynczych 
modułów rozsączających o orientacyjnych wymiarach 1,2x0,6x0,6 m. Moduł końcowy 
posiadać będzie kanał do inspekcji i czyszczenia. Zbiornika należy owinąć jedną warstwą 
geowłókniny PP i obsypać z dołu i po bokach warstwą żwiru o granulacji 8-16 mm o 
miąższości 0,4m. Z góry zbiornik obsypać warstwą piasku o miąższości 0,2 m. 
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Zadanie nr 10 - Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe oraz 
wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w zlewni kanału Gęśnik 
 
Inwestycja polega na: 

 budowie dwóch równolegle pracujących podczyszczalni wód opadowych (osadnik  
i separator ropopochodnych), 

 budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej o średnicach od DN 800 do DN 1000 
zlokalizowanej w większości w pasie drogowym, 

 budowie wylotu do wód, 

 budowie elementów kontrolnych i pomiarowych (studzienka lub komora pomiarowa  
i studzienka do poboru prób). 

 
Rodzaj technologii 
Na istniejącym kanale zostanie wykonana komora przelewowa kierująca wody opadowe 
do kanału projektowanego, istniejący kanał i wylot pozostawia się jako awaryjne. 
Urządzenia do podczyszczana zamontowane będą na projektowanym kanale 
deszczowym o średnicy DN 800. Oczyszczanie polegać będzie na usuwaniu z wód 
zawiesin w osadniku oraz substancji ropopochodnych w separatorze tych substancji. 
Przewiduje się montaż dwóch pracując równolegle ciągów technologicznych 
oczyszczania. Każdy ciąg oczyszczania składać się będzie z urządzenia zblokowanego,  
w którym w pierwszej części zachodzić będzie sedymentacja zawiesin, a w drugiej 
usuwanie substancji ropopochodnych.  

 
Nie przewiduje się wykonania dojazdu do obiektu i utwardzenia terenu. 
Inwestycja w większości będzie realizowana poza pasami drogowymi. 
 
Realizacja inwestycji będzie wymagać przesadzenia kolidujących drzew.  
 
Podczyszczalnia zintegrowana o przepływie poziomym składa się z komór oddzielonych 
od siebie ściankami pionowymi. W komorze pierwszej - piaskowniku zachodzi 
sedymentacja piasku i zawiesin, w drugiej części następuje flotacja cząstek oleju  
i zawiesiny słabo sedymentującej przy wykorzystaniu sekcji lamelowych. W celu 
zabezpieczenia urządzeń przed skutkami deszczy nawalnych, przewidywane do 
zastosowania separatory będą wyposażone w wewnętrzne obejście burzowe (by-pass). 
Zwarta konstrukcja urządzenia, ułatwia jego montaż i wyklucza konieczność stosowania 
rozbudowanych systemów przelewowych. 
Proponowana do zastosowania podczyszczania - 2 komplety pracujące równolegle: 
separator zintegrowany z piaskownikiem charakteryzuje się parametrami (dla jednego 
kompletu): 

 przepływ nominalny NS = 150 l/s 

 przepływ maksymalny Qmax =1500 l/s 

 średnica wlotu i wylotu D = 1000 mm 

 pojemność czynna piaskownika V = 28 000 l 

 długość całego systemu L = 13,0 m. 
 
Pobór prób wód oczyszczonych jest możliwy z projektowanej studni za podczyszczalnią. 
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Stężenie zanieczyszczeń w wodach oczyszczonych wypływających z podczyszczalni nie 
przekroczy wartości dopuszczalnych tj.: 
- zawiesina ogólna 100 mg/l, węglowodory ropopochodne 15mg/l. 
 
Do pomiaru przepływów i poboru prób projektuje się studnię betonową o średnicy 
Dn1500 mm służącą do zamontowania przenośnego bateryjnego modułowego 
przepływomierza ścieków. Przepływomierz montowany będzie w studzience, natomiast 
sonda poprzez studzienkę w kanale. Pomiar będzie się odbywał w zależności od potrzeb 
Zamawiającego. 

 
Wylot wód opadowych i roztopowych projektuje się jako prefabrykowaną konstrukcję 
betonową typu dokowego umacniającą rurę wylotową DN1000. Dno wylotu należy 
wykonać ze spadkiem i = 1,5 promil. Do wylotu doprowadzony zostanie kanał deszczowy 
kołowy o średnicy DN1000. Końcówka kanału zostanie zabezpieczona kratą. 
Należy odtworzyć uszkodzone w trakcie robót umocnienie dna z płyt betonowych 
pełnych i skarp z płyt betonowych ażurowych. Płyty ażurowe znajdujące się 
bezpośrednio przy wylocie należy umocnić wylewką betonową. 
Charakterystyczne rzędne projektowanego wylotu: 

 rzędna terenu – 115,30 m npm 

 rzędna dna cieku – 114,15 m npm 

 rzędna dna wylotu – 114,40 m npm 
 
Dane ogólne: 

 długość wylotu – 2,1 m 

 szerokość wylotu – 1,4 m 

 głębokość brutto – 2,6 m 

 powierzchnia zabudowy – 4,6 m2 
 
Projektowane odwodnienie wykopów 
Na terenach, gdzie występują wody gruntowe w gruntach niespoistych projektuje się 
odwodnienie: 

 w przypadku występowania wody 0,5 m powyżej dna wykopu – odwodnienie 
powierzchniowe, 

 powyżej 0,5 m – za pomocą igłofiltrów. 
 
Na terenach, gdzie występują grunty spoiste projektuje się odwodnienie 
powierzchniowe (odpompowanie bezpośrednio z wykopu, drenaż itp), 
Zmiana sposobu odwodnienia może zaistnieć w szczególnych przypadkach: 

 przy wystąpieniu wyższego poziomu wód gruntowych poprzez zagęszczenie rozstawu 
igłofiltrów, 

 przy wystąpieniu niższego poziomu wód gruntowych – poprzez rzadsze rozstawienie 
igłofiltrów lub zastosowanie odwodnienie powierzchniowego. 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków 
gruntowowodnych. 
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Zadanie nr 11 - Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe  
w zlewni kanału Gęśnik dla istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej przy  
ul. Giżyckiej 
 
Inwestycja polega na: 

 budowie dwóch równolegle pracujących podczyszczalni wód opadowych (osadnik  
i separator ropopochodnych), 

 budowie elementów kontrolnych i pomiarowych (studzienka lub komora pomiarowa  
i studzienka do poboru prób) 

 budowie i przebudowie sieci kanalizacji deszczowej o średnicach od DN 1000 do DN 
1200 długości 46,0 m zlokalizowanych poza pasem drogowym, 

 budowie przepustu (zarurowaniu) o długości do 30m, 

 budowie elementów zagospodarowania terenu wokół obiektów podczyszczalni, 
między innymi ogrodzenia, utwardzenia terenu, oświetlenia i zjazdu. 

 
Rodzaj technologii 
Urządzenia do podczyszczana zamontowane będą na istniejącym kanale deszczowym  
o średnicy DN 1800. Na kanale zostanie wykonana komora przelewowa kierująca wody 
opadowe do urządzeń oczyszczania. Oczyszczanie polegać będzie na usuwaniu z wód 
zawiesin w osadniku oraz substancji ropopochodnych w separatorze tych substancji. 
Przewiduje się montaż dwóch pracując równolegle ciągów technologicznych 
oczyszczania. Każdy ciąg oczyszczania składać się będzie z urządzenia zblokowanego, w 
którym w pierwszej części zachodzić będzie sedymentacja zawiesin, a w drugiej 
usuwanie substancji ropopochodnych.  
 
Dojazd do obiektu i utwardzenie terenu (plac manewrowy) zostaną wykonane w formie 
płyt ażurowych. Nośność nawierzchni zostanie dostosowana do samochodów 
specjalistycznych obsługujących urządzenia do podczyszczania wód. Ogrodzenie terenu 
zostanie wykonane z systemowych paneli profilowanych mocowanych na słupkach. 
Istniejący rów na odcinku kolidującym z wjazdem na teren obiektu zostanie zarurowany 
za pomocą rur tworzywowych o średnicy DN 600. Przepust będzie zakończony wlotem i 
wylotem betonowym, a dno i brzegi rowu zostaną umocnione. 
 
Inwestycja nie będzie realizowana w pasach drogowych. 
 
Separatory zostaną wykonane jako obiekty podziemne, z wyciągniętymi na poziom teren 
włazami kontrolnymi. Dla obliczonego przepływu Qmax = 399 l/s i Q„ = 3381 l/s dobrano 
podczyszczalnię składającą sięz dwóch kompletów urządzeń - separatora  
o liczbie znamionowej 200/2000 zintegrowanego z piaskownikiem o pojemności 
osadnika 40 000 l każdy. 
Podczyszczalnia zintegrowana o przepływie poziomym składa się z komór oddzielonych 
od siebie ściankami pionowymi. W komorze pierwszej - piaskowniku zachodzi 
sedymentacja piasku i zawiesin, w drugiej części następuje flotacja cząstek oleju  
i zawiesiny słabo sedymentującej przy wykorzystaniu sekcji lamelowych. W celu 
zabezpieczenia urządzeń przed skutkami deszczy nawalnych, przewidywane do 
zastosowania separatory będą wyposażone w wewnętrzne obejście burzowe (by-pass). 
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Zwarta konstrukcja urządzenia, ułatwia jego montaż i wyklucza konieczność stosowania 
rozbudowanych systemów przelewowych. 
 
Proponowana do zastosowania podczyszczania - 2 komplety pracujące równolegle: 
separator zintegrowany z piaskownikiem charakteryzuje się parametrami (dla jednego 
kompletu): 

 przepływ nominalny NS = 200 l/s 

 przepływ maksymalny Qmax = 2000 l/s 

 średnica wlotu i wylotu D = 1000 mm 

 pojemność czynna piaskownika V = 40 000 l 

 średnica d = 2900 mm 

 długość całego systemu L = 11,89 m. 
 
Pobór prób wód oczyszczonych jest możliwy z projektowanej studni za podczyszczalnią. 
Do pomiaru przepływów i poboru prób projektuje się studnię betonową D1, w której 
zamontowany będzie przenośny bateryjny modułowy przepływomierz ścieków. 
 
Projektowane odwodnienie wykopów 
Na terenach gdzie występują wody gruntowe w gruntach niespoistych projektuje się 
odwodnienie: 

 w przypadku występowania wody 0,5 m powyżej dna wykopu – odwodnienie 
powierzchniowe, 

 powyżej 0,5 m – za pomocą igłofiltrów. 
 
Na terenach gdzie występują grunty spoiste projektuje się odwodnienie powierzchniowe 
(odpompowanie bezpośrednio z wykopu, drenaż itp), 
 
Zmiana sposobu odwodnienia może zaistnieć w szczególnych przypadkach: 

 przy wystąpieniu wyższego poziomu wód gruntowych poprzez zagęszczenie rozstawu 
igłofiltrów, 

 przy wystąpieniu niższego poziomu wód gruntowych – poprzez rzadsze rozstawienie 
igłofiltrów lub zastosowanie odwodnienie powierzchniowego. 

 
Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków 
gruntowo-wodnych. Wodę z odwodnienia wykopów należy odprowadzić rurociągiem 
tymczasowym do kanału deszczowego kd 1200 za zgodą jego właściciela. 

 

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia 
 

4.1. Wykonawca zobowiązny jest do sporządzenia przedmiotu zamówienia w oparciu  
o obowiązujące przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych 
wytycznych:  

 
1) Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) i specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowywane przez Wykonawcę  
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w ramach niniejszego zamówienia, będą stanowić opis przedmiotu zamówienia  
na roboty budowlane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.  

2) Opis przedmiotu zamówienia powinien być sporządzony się w sposób jednoznaczny 
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ  
na sporządzenie oferty przez wykonawcę robót budowlanych. 

3) Opis przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez 
wskazanie:  

a) znaków towarowych,  

b) patentów lub pochodzenia,  

c) źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę,  

jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 
dokładnych określeń. W takiej sytuacji należy zawsze dopisać wyrazy "lub 
równoważny" (z opisem równoważności).  

4) Opis przedmiotu zamówienia powinien być sporządzony w jeden z następujących 
sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:  
1. przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym 

wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są 
dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu 
zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;  

2. przez odniesienie się w kolejności preferencji do:  
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,  

b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących normy europejskie,  

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania 
wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim 
europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. 
zm.),  

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w 
dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 
2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),  

e) norm międzynarodowych,  
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f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez 
instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych 
w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,  

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 
organizacje normalizacyjne;  

3. przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa powyżej  
w pkt 2., oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, o których mowa powyżej w pkt 1., w zakresie wybranych cech;  

4. przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, o których mowa powyżej w pkt 1., i przez odniesienie do norm, 
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa powyżej w pkt 2., stanowiących środek 
domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności 
lub funkcjonalności;  

5. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm 
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
powyżej w pkt 2., przy opisie przedmiotu zamówienia powinno uwzględniać się 
w kolejności:  

1) Polskie Normy;  

2) polskie aprobaty techniczne;  

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń  
i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;  

4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości 
użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne 
wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730).  

6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w pkt 2. i pkt 5., Wykonawca jest obowiązany 
wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu 
takiemu zawsze muszą towarzyszyć wyrazy "lub równoważne".  

7. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone  
we Wspólnym Słowniku Zamówień.  

 
4.2. Dokumentacja potrzebna do postępowań w celu wyboru Wykonawców robót  

i do realizacji robót budowlanych.  

 
1) Dokumentacja potrzebna do opisu przemiotu zamówienia do realizacji robót 

budowalnych  
 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową opisującą przedmiot 
zamówienia na roboty budowlane w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego dla 4 Kontraktów na roboty objętych Projektem „Uporządkowanie 
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gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I”,  
Nr POIS.02.01.00-00-0002/18, opisanych w pkt 3 niniejszego OPZ, wykonaną zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego 
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).  
 
Przed przystąpieniem do opracowywania przedmiotu zamówienia należy dokładnie 
zapoznać się z posiadanymi  przez Zamawiającego projektami budowlanymi. Wykaz 
opracowań  będących w posiadaniu Zamawiającego zawiera Załącznik nr 1  
do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Na podstawie ich analizy 
należy wykonać niezbędne projekty wykonanawcze (wszystkie branże) dla każdego  
z zadań w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie opisów przedmiotów 
zamówienia. 
Wykonane projekty wykonawcze dla zadań należy uzgodnić w „Zielonogórskich 
Wodociągach i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Wydziale Rozwoju. 

Zamawiający zapewni dostępność autorów projektów budowlanych w celu 
umożliwienia konsultacji na etapie wykonywania oraz późniejszej akceptacji projektów 
wykonawczych opracowywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

 
Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany  
w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, 
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót 
budowlanych.  
Projekty wykonawcze powinny uszczegóławiać rozwiązania projektu budowlanego  
w zakresie doboru materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań konstrukcyjno-
jakościowych między innymi w odniesieniu do przygotowania terenu pod budowę  
(w tym inwentaryzację zieleni) i zagospodarowania terenu, projektowanych obiektów 
budowlanych, projektów odtworzenia nawierzchni drogowych 

 
Projekty wykonawcze powinny zawierać rysunki w skali zapewniającej ich czytelność  
i uwzględniające specyfikę zamawianych robót, posiadać wyjaśniające opisy dotyczące 
tych robót, części obiektu, rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i materiałowych, 
detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji wyposażenia 
technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest  
wystarczające dla potrzeb zamówienia robót budowlanych. 

 
Projekt wykonawczy powinien dotyczyć następujących grup robót, zgodnie  
z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), w tym: 
- przygotowanie terenu pod budowę, w tym inwentaryzację zieleni 
- roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej włącznie z robotami 
wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych 

- roboty w zakresie instalacji budowlanych 
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- roboty związane z zagospodarowaniem terenu 
 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 
Specyfikacja techniczna winna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)  
i zawierać między innymi:  

 wymagania, co do sposobu wykonania robót budowlanych.  

 wymagania w zakresie właściwości materiałów.  

 wymagania odnośnie oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  

 określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru.  

 
Kontrakty na roboty będą rozliczane ryczałtowo.  

 
2) Opracowania kosztowe 

 
Kosztorys inwestorski. Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130 poz.1389).  
 

Jeśli któreś z przywołanych w Zapytaniu ofertowym aktów prawnych zostało uchylone  
to Wykonawca zobowiązany jest do stosowania aktualnych aktów prawnych 
zmieniających daną akt prawny. 
 
5. Przekazanie kompletu dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia. 

 
Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  

 4 komplety zatwierdzonych wymaganych projektów wykonawczych (wszystkie 
branże)  – w wersji papierowej oraz 1 komplet w wersji elektronicznej (CD/DVD),  

 4 komplety zatwierdzonej Inwentaryzacji zieleni – w wersji papierowej oraz 1 
komplet w wersji elektronicznej (CD/DVD),  

 4 komplety zatwierdzonych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych - w wersji papierowej oraz 1 komplet w wersji elektronicznej 
(CD/DVD),  

 1 komplet kosztorysu inwestorskiego zatwierdzonego przez Zamawiającego  
- w wersji papierowej oraz 1 komplet w wersji elektronicznej (CD/DVD),  

 

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej  
Kompletną dokumentację w wersji elektronicznej (CD/DVD) w formacie plików:  

 dla tekstów .doc/.docx lub .xls/.xlsx, 
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 dla rysunków .dxf lub .dwg wraz z opisem warstw,  

 całość dokumentacji opisowej w formacie edytowalnym .doc/.docx, będącym 
wiernym odwzorowaniem wersji papierowej,  

 dokumentacja zatwierdzona przez Zamawiającego zgodnie z niniejszym OPZ  
w formacie .pdf, jako kolorowy skan będący wiernym odwzorowaniem wersji 
papierowej,  

 układ folderów i nazwy plików winny być odzwierciedleniem układu i spisu 
dokumentacji w wersji papierowej.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia: 
1. Wykaz dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego. 
2. Dokumentacja projektowa wraz z decyzjami administracyjnymi (wersja elektroniczna).  


