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ROZDZIAŁ 1 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
„Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra” jest zadaniem, które będzie 
realizowane w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra 
– Etap V” współfinansowanego ze środków unijnych. Podstawą dotacji jest Umowa  
o dofinansowanie z dnia 28.11.2017r., w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014 – 2020.  
 

Przedmiot zamówienia, opisywany w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, dotyczy 
Kontraktu nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-02 i będzie realizowany zgodnie z „Warunkami 
kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy; dla urządzeń elektrycznych  
i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę 
(YELLOW FIDIC) – drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie pierwszego wydania 
1999)”. 
 
 
1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie renowacji 
wytypowanych odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicach  
na terenie miasta Zielona Góra, o łącznej długości ca 4,17 km, zlokalizowanych  
w wymienionych poniżej ulicach, podzielonych na następujące odcinki: 
 

Lp. Trasa kanału 

1.  
ul. Morelowa  

(od budynku nr 69 do budynku nr 16) 

2.  
ul. Dekoracyjna 

(od ul. Trasa Północna do budynku nr 8) 

3.  
ul. Bema i ul. Dworcowa  
(od skrzyżowania z ul. Ułańską do skrzyżowania z ul. Staszica  
z wyłączeniem Centrum Przesiadkowego) 

4.  
ul. Zachodnia  

(od budynku nr 1 do ul. Łużyckiej) 

5.  
ul. Kraljevska 

(od ul. Węgierskiej do ul. Wyszyńskiego) 

6.  
ul. Zawadzkiego – „Zośki”  

(od budynku nr 46 do budynku nr 20) 

7.  
ul. Zacisze do kolektora Ø 2500 (od komory ul. Wyszyńskiego do komory na 
kolektorze Ø 2500) 

8.  

Plac Powstańców Wielkopolskich – ul. Węglowa  
(Plac Powstańców Wielkopolskich – al. Wojska Polskiego – ul. Zamkowa – 
ul. Młyńska  – pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. Jelenią – ul. Lisia – ul. 
Składowa – ul. Węglowa) 

9.  
ul. Reja – al. Wojska Polskiego – ul. Młyńska  

(al. Wojska Polskiego – ul. Przy Gazowni – ul. Zamkowa – ul. Młyńska)  

 
Do zakresu przedmiotowego zadania należy renowacja kanałów wraz z renowacją studni 
kanalizacyjnych i komór. 
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Niektóre studnie i komory są wyłączone z zakresu renowacji, ponieważ zostały one poddane 
renowacji w ramach innych zadań. 
Dokładny opis zakresu prac jest przedstawiony w Zestawieniu 1.4.1. kanały i studnie. 
 
Do zakresu przedmiotowego zadania należy również ponowne podłączenie istniejących 
studni kanalizacyjnych, komór i odgałęzień bocznych/przyłączy kanalizacyjnych/wpustów – 
kanalizacji ogólnospławnej (wykonane od wnętrza rury głównej poprzez frezowanie przyłączy 
kanalizacyjnych i zamontowanie kształtek kapeluszowych) wraz z wykonaniem włączeń 
kaskadowych do studni (kaskady zewnętrzne) i odtworzeniem odpowietrzników.  
Roboty będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości odbioru ścieków. Wykonawca zastosuje 
taką organizację robót, aby próba szczelności odcinka kanału poddanego próbie  
odbyła się przed wpuszczeniem ścieków. 
W ramach Robót Wykonawca uzgodni warunki i spełni wszystkie (wynikające zarówno  
z obowiązujących przepisów, jak i z uzgodnień) wymagania właścicieli lub zarządców terenu 
Robót. 
 

1.1.1. Zakres dokumentacji niezbędnej do opracowania przez Wykonawcę Robót 

W ramach niniejszego wymagania Wykonawca: 
- wykona pomiary geodezyjne w terenie niezbędne do opracowania Dokumentacji 

Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej; 
- opracuje Dokumentację Projektową niezbędną do wykonania Robót;  
- opracuje Dokumentację Powykonawczą niezbędną do potwierdzenia prawidłowości 

wykonanych Robót; 
- uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania i wykonania prac renowacyjnych oraz przekazania kanałów do 
eksploatacji. 

 

1.1.1.1. Dokumentacja Projektowa 

Przed opracowaniem projektu Wykonawca wykona pomiary geodezyjne w terenie (opisane 
w punkcie a) poniżej. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca opracuje i przedłoży 
Zamawiającemu Dokumentację Projektową podlegającą uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez 
Inżyniera Kontraktu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 
 
W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona między innymi 
następujące prace: 

a) uzyska mapy i dokona kontrolnych pomiarów położenia istniejących studzienek  
i rzędnych (na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500). 
Wykonawca wykona pomiary geodezyjne w terenie długości kanałów 
przeznaczonych do renowacji, mierzonych w osiach studzienek, zweryfikuje średnice 
kanałów oraz zweryfikuje średnice studzienek i wymiary komór. Na podstawie 
pomiarów rzeczywistych długości kanałów Wykonawca opracuje Dokumentację 
Projektową renowacji kanałów, w oparciu o które wykona roboty renowacyjne,  

b) uzyska dokumenty dotyczące stanu prawnego tj. mapy ewidencji gruntów + wykaz 
właścicieli działek (tabelaryczne zestawienie właścicieli działek na podstawie wypisów 
z rejestru gruntowego) oraz uzgodnienia z właścicielami lub zarządcami terenu Robót 
(Wykonawca uzgodni warunki i spełni wszystkie, wynikające zarówno  
z obowiązujących przepisów, jak i z uzgodnień, wymagania właścicieli lub zarządców 
terenu Robót), 

c) wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego 
wykonania Dokumentacji Projektowej (w tym badania geotechniczne lub geologiczno-
inżynierskie podłoża gruntowego do obliczenia obciążeń zewnętrznych, 
inwentaryzację zieleni - o ile uzna to za niezbędne), 
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d) uzyska opinie i decyzje administracyjne (jeśli wymagane) oraz dokona wszelkich 
uzgodnień niezbędnych do zaprojektowania i wykonania prac renowacyjnych oraz 
przekazania kanałów do eksploatacji, łącznie ze zgodami właścicieli sieci w zakresie 
dostępu do mediów, niezbędnych na okres prowadzenia robót,  

e) opracuje Dokumentację Projektową niezbędną do dokonania zgłoszenia oraz 
dokona do właściwego organu takiego zgłoszenia w imieniu Zamawiającego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego), 

f) opracuje plan BIOZ, 
g) opracuje projekt wykonawczy. 

 
W ramach opracowania projektu wykonawczego Wykonawca wykona: 
 

 zapis barwny z inspekcji* kanałów i studni (komór) przeprowadzonej skanerem 3D 

lub kamerą obrotową przed renowacją, 
 opinię techniczną z opisem prac renowacyjnych (na podstawie oględzin oraz zapisu 

obrazu ze skanera przed renowacją) – opis metody i materiałów do renowacji po 
dokonaniu: sprawdzenia średnicy i kształtu kanału, sprawdzenia głębokości 
posadowienia, sprawdzenia warunków gruntowo-wodnych, obliczenia obciążenia; 
opis czynności przygotowawczych przed renowacją – czyszczenie, usuwanie 
przeszkód, naprawy; opis czynności i materiałów przy renowacji studni (komór), 
opis czynności po wykonaniu renowacji, 

 projekt technologii wykonawstwa i organizacji robót**, który powinien przewidywać, 
między innymi, lokalizację studzienek (komór) roboczych, czyszczenie przewodów 
oraz przeprowadzenie skanowania kanałów i studni po renowacji z zapisem 
barwnym, 

 

*Inspekcja musi umożliwić dokonanie oceny stanu powierzchni kanałów i studni (komór), 
wielkości ubytków i pęknięć. Inspekcję kanałów do średnicy 800 mm włącznie i studni 
przeprowadzić przy pomocy skanera 3D wprowadzonego do oczyszczonego kanału 
oraz studni. Inspekcje kanałów o średnicy większej niż 800 mm, kanałów jajowych i komór 
mogą być przeprowadzone za pomocą kamery obrotowej. 

 

**Wykonawca winien opracować technologię wykonawstwa i organizacji robót biorąc pod 
uwagę specyfikę prac (renowację rurociągów na czynnej kanalizacji grawitacyjnej)  
i zapewnienie możliwości przepompowywania ścieków z czynnych odcinków kanalizacji, 
uwzględniając sukcesywne pompowanie z istniejących przyłączy kanalizacyjnych  
i odgałęzień bocznych oraz przywrócenie wszystkich czynnych przyłączy i odgałęzień 
bocznych po renowacji.  

Projekt technologii wykonawstwa i organizacji robót (uwzględniający odłączanie 
poszczególnych odcinków kanału, oraz zapewnienie tymczasowego odbioru ścieków) należy 
uzgodnić z użytkownikiem sieci kanalizacji ogólnospławnej. 
W projekcie należy uwzględnić wykonywanie prac renowacyjnych z zachowaniem 
następującej kolejności: 

- renowacja kanału – rurociągu 

- renowacja kinet studni i komór 

- renowacja pozostałych elementów studni i komór 
oraz taką organizację robót, aby próba szczelności odcinka kanału i próba szczelności 
studni/komór poddanych próbie odbyła się przed wpuszczeniem ścieków. 
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1.1.1.2. Dokumentacja Powykonawcza 

Po wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu 
między innymi następującą dokumentację powykonawczą podlegającą uzgodnieniu  
i zaakceptowaniu przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego: 

- dziennik budowy, 
- inspekcje kanałów i studni (komór) wykonaną skanerem 3D lub kamerą obrotową 

przed wykonaniem renowacji i po wykonaniu renowacji, 
- raporty z procesu utwardzania rękawa, 
- zestawienie tabelaryczne kanałów poddanych renowacji z pełną prezentacją danych 

powykonawczych, 
- próbki materiałów użytych do renowacji kanałów (po utwardzeniu rękawa) wraz  

z badaniami materiałów użytych do renowacji kanałów (po utwardzeniu rękawa) 
potwierdzające ich wymagane właściwości, 

- zestawienie tabelaryczne studni i komór kanalizacyjnych z pełną prezentacją danych 
powykonawczych, w tym użytych do renowacji materiałów i ich właściwości, 

- zestawienie tabelaryczne bocznych włączeń do odcinków kanalizacji, 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicami polowymi oraz 

dokumentację powykonawczą ujmującą zmiany wprowadzone do zatwierdzonej 
Dokumentacji Projektowej w trakcie wykonywania robót, 

- raporty z prób szczelności, 
- raporty z badań „pull off”, 
- deklaracje właściwości użytkowych zastosowanych materiałów,  
- inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Inżyniera i/lub Zamawiającego. 
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1.1.2. Zakres robót budowlanych - prac renowacyjnych 

Zestawienie podstawowych parametrów kanałów przeznaczonych do renowacji w ramach niniejszego kontraktu.  
Dane przedstawione w tabelach powinny być zweryfikowane przez Wykonawcę przed opracowaniem Dokumentacji Projektowej (poprzez 
pomiary geodezyjne w terenie oraz inspekcje). 
 

l.p. 
Lokalizacja kanału/ 
podział na odcinki 

Długość - Kanały okrągłe [m]  Długość - Kanały jajowe [m] 

Suma 
długości 
odcinków 

[m] 

Ilość 
studni 
[szt.] 

Ilość 
komór 
[szt.] 

Wymiar kanału [mm]                        

 
200 

 
250 

 
300 

 
400 

 
600 

 
800 

 
1000 

 
1100 

 
 

1200 
 

 
 

1400 
 

 
 

1600 
 

 
900/ 
600 

 
1200/ 
800 

od 
1600/ 
950 

do 
2100/ 
1500 

1. 

ul. Morelowa  

(od budynku nr 69 do 

budynku nr 16) 

  87,1 77,3            164,4 8  

2. 

ul. Dekoracyjna 

(od ul. Trasa Pólnocna do 

budynku nr 8) 

258,4 167,3 63,7 109,9            599,3  18 

3. 

ul. Bema i ul. Dworcowa  

(od skrzyżowania z ul. 

Ułańską do skrzyżowania z 

ul. Staszica z wyłączeniem 

Centrum Przesiadkowego) 

           160,8 302,1   462,9 9  

4. 
ul. Zachodnia (od budynku nr 

1 do ul. Łużyckiej) 
   99,3 332,4           431,7 15 1 

5. 

ul. Kraljevska (od ul. 

Węgierskiej do ul. 

Wyszyńskiego) 

    144,4 85,9          230,3 7  

6. 

ul. Zawadzkiego – „Zośki”  

(od budynku nr 46 do 

budynku nr 20) 

  160,2             160,2 7  
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l.p. 
Lokalizacja kanału/ 
podział na odcinki 

Długość - Kanały okrągłe [m]  Długość - Kanały jajowe [m] 

Suma 
długości 
odcinków 

[m] 

Ilość 
studni 
[szt.] 

Ilość 
komór 
[szt.] 

Wymiar kanału [mm]                        

 
200 

 
250 

 
300 

 
400 

 
600 

 
800 

 
1000 

 
1100 

 
 

1200 
 

 
 

1400 
 

 
 

1600 
 

 
900/ 
600 

 
1200/ 
800 

od 
1600/ 
950 

do 
2100/ 
1500 

7. 

ul. Zacisze do kolektora Ø 

2500 (od komory w ul. 

Wyszyńskiego do komory na 

kolektorze Ø 2500) 

         249,8 728,7     978,5  17 

8. 

Plac Powstańców 

Wielkopolskich – ul. Węglowa  

(Plac Powstańców 

Wielkopolskich – al. Wojska 

Polskiego – ul. Zamkowa – 

ul. Młyńska  – pomiędzy ul. 

Dąbrowskiego i ul. Jelenią – 

ul. Lisia – ul. Składowa – ul. 

Węglowa) 

             
835,8 
823,8 

835,8 
(na 

podstawie 
szkiców 

geodezyjny
ch), lub  
823,8 na 

podstawie 
kamerowani
a i długości 
ze szkicu 

dla odcinka 
K1-K1.1 
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9. 

ul. Reja – al. Wojska 

Polskiego – ul. Młyńska (al. 

Wojska Polskiego – ul. Przy 

Gazowni – ul. Zamkowa – ul. 

Młyńska) 

      75,3 47,5 25,9   161,7    310,4 9 1 

Suma długości według średnic 258,4 167,3 311,0 286,5 476,8 85,9 75,3 47,5 25,9 249,8 728,7 322,5 302,1 835,8 / 823,8 
4173,5 
4161,5 

55 szt. 48 szt. 

Uwaga: 
Długość kanałów podana jest w metrach, na podstawie dokonanej inspekcji TV.  
Kanał opisany w pkt 3. nie został skamerowany. Kanały opisane w pkt 7. i pkt 8. nie zostały skamerowane w części.  
Wymiary kanałów (średnice, szerokość, wysokość) podane są w milimetrach. 
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1.1.3. Próby Końcowe 

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne Próby Końcowe, jak również wszelkie inne 
działania niezbędne do oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich 
Zamawiającemu. 
Próby Końcowe będą polegały na badaniu: 

- materiałów użytych do renowacji kanałów: dla wykładziny z tkaniny technicznej 
nasączonej żywicą, po jej utwardzeniu – w tzw. stadium I (cech geometrycznych 
wykładziny, właściwości mechanicznych wykładziny kanałów o przekroju kołowym  
i jajowym – obliczeniu sztywności obwodowej)* 

- inspekcji kanałów i studni wykonanej skanerem 3D lub kamerą obrotową, 

- szczelności kanałów i studni/komór po wykonaniu renowacji (próby wg PN-EN 
1610:2015-10)** 

- zgodności wykonania z programem funkcjonalno-użytkowym i Dokumentacją 
Projektową,  

Wykonawca winien zrealizować wszystkie procedury, badania oraz przekazać informacje  
w zakresie spełniającym wymagania określone w PFU i Dokumentacji Projektowej. 
 
Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Inżynier wyda Świadectwo Przejęcia Robót. 

* Próbki rękawa do kontroli jakości instalacji należy kształtować przy zamkniętym  
z drugiej strony przekroju wykładziny, podczas nadmuchiwania i utwardzania do takiego 
samego obwodu jak obwód rury poddawanej wyścielaniu.  

W przypadku kanałów, poddawanych renowacji metodą rękawa utwardzanego, o średnicy  
do 600 mm, w celu potwierdzenia wymaganego parametru sztywności obwodowej 
zainstalowanego rękawa, należy pobrać próbki pierścieniowe rękawów, a następnie poddać 
je badaniu zgodnie z normą PN-EN ISO 11296-4:2018-03 w zakresie początkowej 
sztywności obwodowej, tak aby bezpośrednio z wyników badań uzyskać możliwość 
sprawdzenia spełniania wymogów Zamawiającego.  

W przypadku kanałów, poddawanych renowacji metodą rękawa utwardzanego, o średnicy  
większej niż 600 mm lub braku możliwości pobrania próbki pierścieniowej, w celu 
potwierdzenia wymaganego parametru sztywności obwodowej zainstalowanego rękawa, 
należy pobrane próbki poddać badaniu zgodnie z normą PN-EN ISO 11296-4:2018-03  
w zakresie krótkookresowego modułu zginającego Eo (modułu sprężystośći E) 
wyznaczonego badaniem wg PN-EN ISO 11296-4:2018-03 i obliczyć sztywności obwodowe 
SN. 

Dla kanałów jajowych wymagane będzie przeprowadzenie badania trzypunktowego zgodnie 
z normą PN-EN ISO 11296-4:2018-03 i obliczenie  wytrzymałościowe wg standardu DWA-
A143-2, z zastosowaniem odpowiedniego programu komputerowego. 
 
**Zgodnie z normą PN-EN ISO 11296-1:2018-04 należy wykazać, że wykładzina spełnia 
wymagania dotyczące szczelności określone w normie PN-EN 1610:2015-10. 
Przebieg procesu technologicznego potwierdzi szczelność rękawa, jeśli w czasie 
prowadzenia procesu można potwierdzić spełnienie wymagań normy. 
 

1.1.4. Próby eksploatacyjne 

Próby eksploatacyjne nie będą prowadzone. 
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Zamawiającym i użytkownikiem planowanej do renowacji sieci kanalizacyjnej są 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 
a, 65-120 Zielona Góra. 

 

1.2.1. Lokalizacja przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie województwa lubuskiego, w obszarze miasta 
Zielona Góra. 
Obszar Zielonej Góry zajmuje centralną część wyniosłości nazywanej Wałem 
Zielonogórskim, będącym subregionem Wysoczyzny Zielonogórskiej. Wysoczyznę 
Zielonogórską otaczają pradoliny: od północy Warszawsko-Berlińska z dnem usytuowanym 
na rzędnych ok. 50-55 m n.p.m. i od południa Głogowsko-Barucka ukształtowana  
na poziomie 55-80 m n.p.m.  
W granicach Zielonej Góry występuje duże zróżnicowanie wysokości od 80-100 m n.p.m.  
do ponad 200 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie znajduje się na zachód od granic Zielonej 
Góry i osiąga wysokość 221 m n.p.m. - nazywane jest Górą Wilkanowską. 
Duża zmienność hipsometrii na niewielkich odległościach tworzy znaczne spadki terenu,  
co w konsekwencji sprzyja szybkiemu odpływowi wód opadowych, a na terenie miasta  
w czasie nawalnych deszczów powoduje podtopienia budowli. Zalesienie stoków Wału 
Zielonogórskiego sprzyja ograniczeniu naturalnego odpływu wód opadowych i ułatwia 
infiltrację tych wód do gruntu i odnowę wód podziemnych. 
 

1.2.2. Budowa geologiczna 

Odtworzenie modelu budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych terenu miasta 
Zielona Góra jest trudne z powodu skomplikowanej budowy geologicznej oraz licznych szkód 
górniczych, związanych z dawną eksploatacją węgla brunatnego.  
W podłożu osadów kenozoicznych Zielonej Góry i okolic zalegają utwory monokliny 
przedsudeckiej, reprezentowane przez dwa ogniwa triasu: 

- kajper: iły, ilwce, iłomargle, pstre piaskowce, iłowce szare 

- wapień muszlowy: wapienie szare, margle, dolomity, wapienie piankowe i faliste. 
Na osadach kajpru lub wapienia muszlowego zalegają na obszarze Zielonej Góry osady 
miocenu, a na terenach przyległych (wyspowo) osady oligocenu oraz niewielkie osady 
pliocenu. 
W wierceniach hydrogeologicznych wykonywanych w 1980 r. nie stwierdzono utworów, które 
można pod względem litograficznym odnieść do oligocenu. 
Miocen rozprzestrzeniony jest na całym obszarze i w wielu miejscach (w strefach zaburzeń 
glaciektonicznych) ma swoje wychodnie na powierzchni. 
Miocen wykształcony jest w postaci piasków drobnych i pylastych z dużą zawartoscia 
łyszczyku, pyłów, iłów pylastych i iłów oraz węgli brunatnych. Miąższość miocenu waha się  
w granicach od 250 do 166 m. 
Pliocen stanowi najmłodsze ogniwo trzeciorzędu i reprezentowany jest przez: 

- serię poznańska, wykształconą w postaci iłów i mułków z soczewkami piasków 
pylastych z cienkim pokładem węgla brunatnego w stropie; 

- „serię Gozdnicy”, wykształconą w postaci białych żwirków i glin kaolinowych. 
Osady pliocenu zostały silnie zdegradowane, zachowały się tylko fragmentarycznie. Osady 
serii poznańskiej odsłonięte zostały w byłej kopalni cegielni Racula. Wśród iłów stwierdzono 
występowanie soczewki silnie sprasowanego węgla brunatnego. 
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1.2.3. Ukształtowanie terenu 

1.2.3.1. Naturalna rzeźba terenu 

Ukształtowanie terenu Zielonej Góry jest bardzo urozmaicone. 
Obszar Zielonej Góry znajduje się w obrębie trzech jednostek fizyczno-geograficznych: 

- Wysoczyzna Czerwieńska – w części północnej 
- Wał Zielonogórski w części centralnej  
- Obniżenie Nowosolskie w części południowej 

Wysoczyzna Czerwieńska jest jednostką poligenetyczną, na którą składają się: wysoczyzna 
moreny dennej z licznymi kemami, rozległa terasa keramowa, niecki wytopiskowe oraz wał 
kemowy. Wznosi się ona na wysokości 55-135 m npm. i jest pochylona ku północy. Tworzy 
ją, począwszy od południa, terasa kemowa przylegająca w formie półki do Wału 
Zielonogórskiego; dość płaska, o spadkach nie przekraczających 5%. Jest to najwyższa 
partia Wysoczyzny Czerwieńskiej. Rozcinają ją doliny Moczydła i Białego Potoku, wcięte  
w podłoże o średniej szerokości 50-150 m. W części zachodniej terasy znajduje się kilka 
bezwodnych dolinek bocznych o kształcie nieckowatym i szerokości kilkudziesięciu metrów. 
Wysoczyzna morenowa falista obejmuje zarówno pagórki kemowe, jak i morenowe. Pagórki 
kemowe mają charakter kopczyków wysokości względnej 10-20 m i występują ławicowo  
w zachodniej części wysoczyzny. Pagóry i kulminacje morenowe są bardziej spłaszczone  
i mniej żywo zaznaczają się w terenie. Wśród obszarów wyniesionych zaznaczają się 
rozległe niecki wytopiskowe o dnach położonych 20-30 m niżej. Są to obszary prawie płaskie 
tworzące trzy baseny. Od zachodu baseny Niecki Płotkowskiej rozdzielone obszarem 
kemowym w formie wału oraz Niecka Chynowska. Dolinki w obrębie tej jednostki są mniej 
wcięte w podłoże niż na terasie kemowej. Szerokość i kształt dolinek jest bardzo 
nieregularny. Lokalnie szerokość dolinek wynosi 20 m, a kilkadziesiąt metrów dalej osiąga 
400-500 m. Szczególnie mało wyraźnie zaznaczają się w rzeźbie w rejonie niecek 
wytopiskowych, gdzie tworzą rozległe płaskie obszary podmokłe. Dość często spotyka się 
zagłębienia bezodpływowe, które osiągają rozmiary od 1 do ha. Zagłębienia te występuja 
także na terasie kemowej, jednak w mniejszej ilości. 
Wał Zielonogórski jest jednostką dominującą na terenie Zielonej Góry. Stanowi go morena 
czołowa spiętrzona. Wysokość bezwzględna szczytowych partii wału przekracza 210 m npm. 
Wał tworzy główny grzbiet wododziałowy o szerokości od kilkudziesięciu metrów do 400 m 
oraz liczne łagodne grzbieciki i kopulaste kulminacje rozdzielone systemem dolinek 
bocznych. Rzeźba wału jest urozmaicona a spadki stoków bardzo zróżnicowane.  
W miarę oddalania się od głównego grzbietu spadki maleją. 
Obniżenie Nowosolskie jest obniżeniem o charakterze pradoliny i stanowi niewielki fragment 
w południowej części Zielonej Góry. Powierzchnia terenu równinna na wysokosci 80-100 m 
npm. 
 

1.2.3.2. Zmiany rzeźby terenu spowodowane działalnością człowieka 

Największe zmiany powierzchni terenu zwiazane są z działalnością budowlaną taką jak 
wyrównywanie powierzchni, zasypywanie dolinek i obniżeń, tarasowanie zboczy, 
wykonywanie nasypów drogowych i kolejowych. Na terenie Zielonej Góry, w zachodniej 
części miasta i w rejonie wsi Wilkanowo, występują zapadliska pogórnicze. Zapadliska te 
mają na ogół formę podłużnych niecek powstałych w miejscach przebiegu chodników 
górniczych. Procesy zmian na tych terenach nie są zakończone.  
Ponadto w rejonie Zielonej Góry występują wyrobiska poeksploatacyjne surowców ilastych  
i kruszywa naturalnego. 
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1.2.4. Warunki hydrogeologiczne 

1.2.4.1. Warunki hydrogeologiczne Zielonej Góry 

Wysoczyzna Zielonogórska to obszar, na którym stykają się utwory młodoglacjalnego 
zlodowacenia bałtyckiego ze starą rzeźbą środkowo-polskiego zlodowacenia. W budowie 
geologicznej płytkiego podłoża uczestniczą tutaj utwory czwartorzędowe plejstoceńskie, 
głównie pochodzenia wodnolodowcowego z okresu zlodowacenia północno - polskiego, fazy 
leszczyńskiej, stadiału głównego. Osady te wykształcone w postaci piasków, głównie 
średnich, rzadziej pospółek lub żwirów, występują w postaci dwóch poziomów (dolnych  
i górnych) rozdzielonych cienką, nieciągłą warstwą glin zwałowych oraz zwykle 
towarzyszących im utworów zastoiskowych (iłów, mułków i piasków drobnych oraz 
pylastych), również nieciągłych i o niewielkich zaledwie kilkumetrowych miąższościach.  
Warunki hydrogeologiczne ściśle związane są z budową geologiczną. Brak tutaj jednolitego 
zwierciadła wody gruntowej blisko powierzchni. Woda gruntowa znajduje się głęboko  
w wychodniach utworów sypkich (piaski i żwiry) i utrzymuje się płytko w wychodniach 
utworów spoistych (gliny, iły, mułki). Na skutek zaburzenia glacitektonicznego utworów 
podłoża istnieją tu liczne przerwy w płaszczu utworów spoistych, tworzących skrzydła siodeł  
i tą drogą woda gruntowa przecieka z wyżej położonych zbiorników-łęków do niżej 
położonych. W odniesieniu do warunków hydrogeologicznych występujących w podłożu 
rozpatrywanego terenu stwierdzić należy, że warunki te w poszczególnych rejonach są 
odmienne, co wiąże się zarówno z rzeczywistym wyniesieniem terenu, jego ukształtowaniem 
oraz litologią gruntów podłoża. 
Na szczególną uwagę zasługują warunki hydrogeologiczne w rejonie dzielnicy Chynów.  
W podłożu tego terenu występuje jeden zasadniczy użytkowy czwartorzędowy (kermowo-
sandrowy) poziom wodonośny (w utworach plejstoceńskich pochodzenia wodno-
lodowcowego) o zwierciadle generalnie swobodnym. 
Z racji podobnego wykształcenia warstwy wodonośnej do utworów wodonośnych 
występujących bezpośrednio w obrębie pradoliny oraz bezpośredniej łączności hydraulicznej 
wód tego poziomu z wodami pradoliny rejon ten zaliczony został w obręb Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 150 - Pradolina Warszawa - Berlin, w obrębie 
którego zlokalizowane jest Centralne Ujęcie Wody dla m. Zielona Góra w m. Zawada. 
W strefie wysoczyzny zwierciadło wód tego najważniejszego poziomu wodonośnego zalega 
relatywnie głęboko, bo na głębokościach od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów pod 
powierzchnią terenu co odpowiada 55,00 + 10,00m npm w rejonie Chynowa i pomiędzy 
Chynowem a Krępą i Chynowem. Zwierciadło wód tego poziomu w obrębie wysoczyzny 
podlega jedynie niewielkim wahaniom, o czym stanowi znaczna miąższość warstwy 
wodonośnej, jej dobre i bardzo dobre zdolności filtracyjne (współczynnik filtracji wynosi  
od kilkunastu do ok. 100,0 m/d), duże rozprzestrzenienie utworów wodonośnych, charakter 
zasilania (bezpośrednia infiltracja) wód opadowych do warstwy wodonośnej na dużych 
przestrzeniach, wobec dość powszechnego braku warstwy izolującej oraz zasilanie 
dopływem wód podziemnych z południa po północnym skłonie Wału Zielonogórskiego), 
a także duża odległość bazy drenażu wód tego poziomu. 
Reasumując należy stwierdzić, że z racji pozostawania przedmiotowego terenu w swej 
zasadniczej części w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 150  
w strefie ONO, tj; obszaru najwyższej ochrony jego zasobów, zachodzi konieczność 
przyjęcia rozwiązań uniemożliwiających degradację zarówno samych wód jak również 
środowiska gruntowego tworzącego strefę aeracji. 
 

1.2.4.2. Warunki gruntowo - wodne podłoża w rejonie robót 

Rejon Starego Miasta. 
Warunki hydrogeologiczne podłoża sa skomplikowane. Jest to efekt występowania  
w podłożu zaburzeń glacitektonicznych, co powoduje, że lokalnie występują poziomy wody 
gruntowej zawieszonej, szczególnie w okresach mokrych (opady deszczu, roztopy 
wiosenne). 
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Na terenie objętym zamówieniem występują grunty rodzime przykryte warstwą 
niekontrolowanych nasypów o zmiennym składzie. Są to zwykle grunty piaszczysto – 
ziemiste, często z domieszką innych gruntów. Miąższość nasypów waha się od 0,5 do 3,3 m. 
Poniżej występują grunty rodzime piaszczyste, tj. piasek średni i gruby, spoczywający  
na gruntach spoistych – gliny piaszczyste bądź iły. 
Woda gruntowa na całym terenie występuje płytko i układa się zgodnie z morfologią terenu. 
Zwierciadło wody gruntowej jest zwierciadłem swobodnym, bądź napiętym przez nakład 
utworów organicznych. Woda gruntowa występuje na głębokości 4,0 – 0,0 m p.p.t. Dominują 
tereny gdzie poziom wody gruntowej występuje na głębokościach od 0,5 m do 1,5 m p.p.t. 
Jako kategorie gruntu rozumie się wg Polskiej Normy PN-B-02481:1998 
Kategoria I – II grunty luźne, Kategoria III – IV grunty spoiste. 
Stany wysokie i maksymalne wód gruntowych będą związane z okresami po roztopach 
wiosennych oraz długotrwałych i obfitych opadach deszczu. 
 

1.2.5. Wody powierzchniowe i podziemne 

1.2.5.1. Sieć hydrograficzna 

Zielona Góra usytuowana jest na skłonach Wału Zielonogórskiego, wierzchowinami którego 
przebiega wododział o kierunku SW - NE. Wododział dzieli obszar Zielonej Góry na dwie 
zlewnie: północną - Odry z dopływami Złotej Łączy i Gęśnika i południową - Śląskiej Ochli 
(też dopływ Odry). Sieć hydrograficzna Zielonej Góry jest bardzo uboga. W porównaniu  
z okresem przedlokacyjnym zniszczeniu i zanikowi uległo wiele niedużych strumieni i liczne 
źródła, które we wczesnym średniowieczu były źródłem wody dla mieszkańców. 
Na północnych skłonach Wału Zielonogórskiego mają swe obszary źródliskowe i górne 
odcinki przepływu następujące cieki: 

 Łącza (dawniej Złota Łącza) - na terenie miasta, w granicach Starówki i północno-
zachodniej części obszaru zabudowy, ujęta została w kanał zamknięty kanalizacji 
ogólnospławnej. Od zbiegu ulic Objazdowej i Foluszowej płynie otwartym kanałem - 
prowadząc częściowo ścieki miejskie i częściowo wody wypływające z gruntu przez 
dno i brzegi koryta. Łącza na terenie miasta straciła charakter cieku naturalnego.  

 Gęśnik (dawniej Moczydło) bierze początek na podmokłych łąkach na wschodniej 
granicy miasta i Starego Kisielina. Rzędne terenu źródliskowego wynoszą ok. 139,0 
m n.p.m. Gęśnik przepływa północnym skrajem zwartej zabudowy Zielonej Góry 
doliną wciętą na ponad 12 m w stosunku do obszarów otaczających. Na Gęśniku 
zabudowy został staw rekreacyjny "Wagmostaw" o długości około 250 m i szerokości 
do 20 m. Około 1,5 km niżej przy ulicy Źródlanej istniały do lat 70-tych baseny 
kąpielowe. Ciek nie osiąga rzeki głównej, jaką jest dla niego Łącza, lecz ginie w 
piaskach na SE od Przylepu jeszcze w granicach administracyjnych miasta. Odcinek 
doliny Gęśnika od źródeł do ulicy Sulechowskiej (wzdłuż ulicy Szwajcarskiej) 
przebiega przez tereny o urozmaiconej rzeźbie, w większości porośnięte starymi 
drzewostanami.  
W przeszłości na Gęśniku utrzymywane były liczne urządzenia hydrotechniczne, 
którymi były regulowane przepływy i retencjonowana woda na okresy posuchy.  
 

Na południowych skłonach Wału Zielonogórskiego w granicach miasta biorą początek 
następujące cieki: 

 Dłubnia (dawniej Brzeźniak) - tworzą go dwa niewielkie strumyki, z których zachodni 
wypływa z obszaru źródliskowego na S od Osiedla Piastowskiego na poziomie około 
150 m n.p.m. Posiada on długość około 3,6 km. Strumień wschodni w przeszłości 
tworzyły dwa krótkie cieki, z których jeden wypływał w pobliżu ulicy Nowej. Ciek ten 
po rozbudowie ujęcia wód podziemnych całkowicie zanikł. Drugi ciek bierze początek 
w rejonie ulicy Lechitów na rzędnej ok. 144,0 m n.p.m., u podnóża wzgórza o 
wysokości 170,3 m n.p.m. Długość strugi wschodniej wynosi ok. 3,40 km. Struga 
wschodnia  
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i zachodnia łączą się na SE od Jędrzychowa i tworzą potok Dłubnia, który jest lewym 
dopływem Śląskiej Ochli.  

 Pustelnik (dawniej Srebrzanka lub Sącznik), bierze swój początek na SW od Osiedla 
Piastowskiego na wysokości około 140,0 m n.p.m. i płynie doliną wciętą na głębokość 
ok. 20 m w stosunku do otaczających terenów. Strumień zasila na drodze swego 
przepływu:  

o zbiornik p.poż. leśników,  
o kąpielisko miejskie,  
o zbiornik połowu ryb,  
o zbiornik rekreacyjno-wędkarski o powierzchni 4,4 ha, po południowej stronie 

szosy.  
 

1.2.5.2. Odbiornik ścieków oczyszczonych 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Łącza w km 2+395. Rzeka Łącza jest 
lewobrzeżnym dopływem rzeki Zimna Woda, do której uchodzi w km 27,0. Całkowita długość 
Łączy wynosi 12,150 km. Na podstawie operatu wodnoprawnego rzeki Łączy 
charakterystyczne wartości przepływów wyliczone dla km 2+529 powyżej ujścia ścieków 
oczyszczonych wynoszą: 
średnia niska woda –  SNQ = 0,197 m3/s 
średnia woda –   SQ = 0,537 m3/s 
średnia wielka woda –  SWQ = 5,582 m3/s 
Łącza na całej długości nie odpowiada żadnej z klas czystości wód powierzchniowych.  
W wodach rzeki Łączy występują chwilowe niedobory tlenu.  
Jakość wody odbiornika jest systematycznie badana przez laboratorium Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Wody rzeki Łącza nie odpowiadają 
normom. Pomimo obserwowanej w ostatnich latach poprawy jakości wody odbiornika nadal 
uznawany jest on za pozaklasowy. Poprawa jakości wód świadczy o braku negatywnego 
wpływu odprowadzanych ścieków na stan odbiornika.  
 

1.2.6. Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 

Planowana inwestycja znajduje się poza granicami obszarów Natura 2000, a w jej pobliżu 
znajdują się 3 opisane poniżej ostoje. 

Kargowskie Zakola Odry (PLH080012) 

Obszar ten zajmuje powierzchnię 3070,3 ha. Jest to bardzo zróżnicowany przyrodniczo 
obszar, rozciągający się pomiędzy miejscowościami Klenica i Cigacice (454 - 470 km biegu 
Odry), w całości położony na terasie zalewowej rzeki. Prawie cały teren jest pokryty 
aluwialną i organiczną glebą, z wysokim poziomem wód gruntowych; duża część obszaru 
jest regularnie zalewana. Występuje tu mozaika nadrzecznych i aluwialnych lasów oraz 
różnych rodzajów łąk, szuwarów, turzycowisk, starorzeczy i niewielkich płatów innych 
siedlisk. Jest to obszar ważny dla zachowania siedlisk i gatunków typowych dla doliny 
rzecznej. Łącznie stwierdzono tu 9 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
(Siedliskowej), pokrywających 58% powierzchni terenu, w tym szczególnie cenne lasy 
łęgowe (25%) i łąki selernicowe oraz 4 gatunki z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
(w tym mocna populacja kumaka nizinnego). Ponadto obszar pełni funkcje bardzo ważnego 
korytarza ekologicznego. 

Krośnieńska Dolina Odry (PLH080028) 

Powierzchnia Doliny wynosi 19528,3 ha. Obszar obejmuje fragment doliny Odry od Cigacic 
do granicy polsko-niemieckiej. Znaczna część obszaru jest zalewana (międzywale).  
W obszarze zachowały się starorzecza, lasy łęgowe, duże kompleksy łąk wyczyńcowych  
i selernicowych, fragmenty łęgów jesionowo-wiązowych (np. kompleks koło Krępy) i łęgów 
wierzbowych. Ostoja obejmuje końcowy odcinek Bobru uchodzącego do Odry (od jazu 
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zapory w Raduszcu Starym do ujścia): jest to ważne regionalnie tarlisko ryb reofilnych,  
m. in. bolenia i minoga rzecznego. Ostoja obejmuje również kompleks starych lasów 
łęgowych w Krępie oraz dobrze wykształcone łęgi koło Czarnej Łachy  
w pobliżu Krosna Odrzańskiego. Jest to obszar ważny dla zachowania siedlisk i gatunków 
związanych z doliną wielkiej rzeki: 16 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 
92/43/EWG, a szczególnie kompleksów łąkowych i lasów łęgowych oraz 21 gatunków 
zwierząt z Załącznika II Dyrektywy. Obszar jest ważnym korytarzem ekologicznym.  

Zimna Woda (PLH080062 

Obszar ten zajmuje powierzchnię 86,3 ha. Obszar usytuowany jest w szerokiej dolinie 
Śląskiej Ochli. Dominują fitocenozy leśne. Drzewostan wykształcił się na rozległym 
torfowisku niskim, podlegającym procesom murszenia. W części wschodniej znajdują się 
potorfia pozostałe po eksploatacji torfu. W centralnej części występują punktowe wypływy 
wód podziemnych. Obszar chroni kompleks łęgu jesionowo-olszowego. Jest to 
prawdopodobnie najlepiej wykształcony i zachowany łęg w zachodniej Polsce. Flora tego 
terenu obejmuje 232 gatunki roślin naczyniowych. Spośród ptaków stwierdzono tutaj 38 
gatunków lęgowych. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest łęg olszowo-jesionowy 
Circaeo-Alnetum, wewnętrznie zróżnicowany w zależności od warunków siedliskowych na 
formę leśną (z dominacją szczyru trwałego), formę typową oraz bagienną, z dużym udziałem 
turzyc i trzcin. 
Projekt „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap V” nie wywrze 
istotnego wpływu na obszar Natura 2000 z uwagi na to, iż realizowany jest poza granicami 
obszarów Natura 2000. Z uwagi na charakter i lokalizację planowanego przedsięwzięcia oraz 
prześledzenie bezpośrednich i pośrednich skutków jego realizacji, zamierzenie inwestycyjne 
nie wpłynie znacząco negatywnie na właściwy stan ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunki roślin i zwierząt, dla ochrony których utworzono obszary Natura 2000. 

Ze względu na lokalny, krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie 
realizacji inwestycji oraz późniejszej eksploatacji, nie przewiduje się negatywnego wpływu 
planowanego przedsięwzięcia na gatunki i siedliska. Planowany sposób realizacji inwestycji 
oraz jej lokalizacja nie będą miały negatywnego wpływu na walory przyrodnicze okolicznego 
terenu, a także nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na żadne obszary chronione. 

Dla Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap V” organ 
odpowiedzialny za monitoring obszarów Natura 2000 (Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim) wydał zaświadczenie z dnia 16.02.2017r., w którym 
stwierdził, iż realizacja Projektu nie wpłynie znacząco negatywnie na właściwy stan ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, dla ochrony których stworzona została spójna Sieć 
Ekologiczna Natura 2000.  
Dla przedsięwzięcia ze względu na jego rodzaj zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest  
wymagane uzyskanie decyzji administracyjnych o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

1.2.7. Ogólne informacje dotyczące istniejącego systemu wodociągowego 

Istniejący zbiorczy system zaopatrzenia w  wodę będący własnością i  znajdujący się 
w  eksploatacji „Zielonogórskiech Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z  o.o. zaopatruje w  wodę 
ok. 99% mieszkańców miasta Zielona Góra. 

Ujęcia wody 
Podstawowe źródła zaopatrzenia w  wodę systemu stanowią: 

 ujęcie wód powierzchniowych z rzeki Obrzyca w miejscowości Sadowa, 

 ujęcie wód podziemnych z pradoliny Odry w rejonie miejscowości Zawada, 

 ujęcie Zawada ul. Kożuchowska, 

 ujęcie wód podziemnych przy ul. Zjednoczenia, 

 ujęcie wód podziemnych ul. Wojska Polskiego, 

 ujęcie wód podziemnych Zatonie, 
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 ujęcie wód podziemnych Ochla, 

 ujęcie wód podziemnych Łężyca, 

 ujęcie wód podziemnych Zawada ul. Szkolna. 

 
oraz zlokalizowanych i zaopatrujących w wodę sołectwa poza aglomeracją Zielona Góra 

 ujęcie wód podziemnych Jany, 

 ujęcie wód podziemnych Stożne (1 studnia), 

 ujęcie wód podziemnych Jarogniewice (1 studnia + 1 studnia rezerwowa). 
 
Woda jest uzdatniana w: 

 SUW Zawada, 

 SUW Zacisze, 

 SUW Łężyca 

 SUW Zatonie, 

 SUW Ochla, 

 SUW Jarogniewice, 

 SUW Jany, 

 SUW Stożne. 
 
Stan techniczny miejskiej sieci wodociągowej jest zróżnicowany i  zależy głównie od wieku 
i  rodzaju materiału, z  jakiego została wykonana. Rurociągi rozdzielcze ułożone do  połowy 
lat 70-tych to rurociągi z  żeliwa szarego i  stalowe. W  latach kolejnych zaczęto stosować 
azbestocement i  PVC. Przyłącza wykonywano generalnie z  rur stalowych ocynkowanych. 
Od 1993 r. zarówno sieci, jak i  przyłącza wykonuje się z  zastosowaniem rur PE-HD. 
 
Struktura materiałowa sieci wodociągowej przedstawia się następująco: 

 żeliwo – 39,1% 
 żeliwo sferoidalne – 3,9% 
 stal – 2,5% 
 azbestocement – 4,0% 
 PVC – 18,7% 
 PE – 29,9% 
 żelbet – 1,9% 

Struktura wieku sieci wodociągowej przedstawia się następująco: 
 do 5 lat - 17% - 16% 
 od 6 do  10 lat - 20% - 19% 
 od 11 do  20 lat - 35% - 34% 
 powyżej 20 lat - 28% - 31% 

 

Długość sieci wodociągowej zaopatrującej miasto Zielona Góra oraz m. Wilkanowo w gminie 
Świdnica, będącej w eksploatacji „ZWiK” Sp. z o.o. przedstawia poniższa tabela. 

Miejscowość 

długość czynnej sieci 

liczba przyłączy 
do  sieci 

wodociągowej od 
budynków 

mieszkalnych 
i  zbiorowego 

zamieszkania [szt.] 

magistralnej 
(przesyłowej)[km] 

rozdzielczej 
(przesyłowej)[km] 

1. Zielona Góra 72,8 422,9 6 383 

2. Gmina Trzebiechów 4,0   

3. Gmina Świdnica (Wilkanowo) 0,0 6,8 32 

Razem 76,8 429,7 11 107 
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Łączna długość sieci wodociągowej na  terenie miasta Zielona Góra oraz miejscowości 
Wilkanowo w  gminie Świdnica wynosi około 506,5 km. 
 

1.2.8. Ogólne informacje dotyczące istniejącego systemu kanalizacyjnego 

Zbiorczy system odprowadzania i  oczyszczania ścieków (ścieki sanitarne i  ogólnospławne) 
na  terenie obszaru aglomeracji Zielona Góra jest eksploatowany i  stanowi własność 
„Zielonogórskich Wodociągów i  Kanalizacji” Sp. z o.o. w  Zielonej Górze. 

W Zielonej Górze istnieją dwa systemy kanalizacji: ogólnospławny oraz rozdzielczy, 
składający się z  kanalizacji sanitarnej i  kanalizacji deszczowej.  

 
Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe oraz częściowo deszczowe poprzez system 
kanałów sanitarnych i ogólnospławnych odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej w sołectwie Łężyca, a po oczyszczeniu wprowadzane są do odbiornika, 
którym jest kanał Łącza, który poprzez potok Gęślik stanowi lewobrzeżny dopływ rzeki Odry. 
Eksploatacją kanalizacji w obrębie granic miasta zajmują się "Zielonogórskie Wodociągi  
i Kanalizacja" Sp. z o.o. 
 
Ścieki w końcowych odcinkach odprowadzane są: 

 kolektorem głównym, ogólnospławnym (wybudowanym w latach osiemdziesiątych  
XX w.), o średnicy 2 500 mm, z wylotem u zbiegu ulic: Foluszowej, Naftowej  
i ul. Zjednoczenia, 

 kolektorem sanitarnym, o średnicy 1 200 mm, z wylotem w Trasie Północnej, 

 zbiorczym kolektorem ogólnospławnym, stanowiącym otwarty kanał o przekroju liter 
V, pełniący w okresie opadów dodatkowo funkcję retencyjną. 
 

Generalnie kanalizacja pracuje w systemie grawitacyjnym. Jednakże ze względu na znaczne 
zróżnicowanie terenu miasta Zielona Góra część osiedli mieszkaniowych odprowadza ścieki 
sanitarne poprzez lokalne przepompownie ścieków i dalej rurociągami tłocznymi do systemu 
kanalizacji grawitacyjnej miasta. 
 
Po realizacji przedsięwzięć związanych z rozbudową zbiorczego systemu kanalizacji 
dofinansowanych z Funduszu Spójności (etapy I – III) oraz aktualizacji aglomeracji Zielona 
Góra w 2016 r. (po wcześniejszym włączeniu sołectw Zawada, Krepa i Łężyca, włączono do 
niej sołectwa Ochla i Zatonie) poziom skanalizowania aglomeracji Zielona Góra wynosi 
98,01%. Do kanalizacji podłączonych jest 134 141 mieszkańców aglomeracji Zielona Góra. 
 
Najstarsze kanały, w  tym zbiorcze wykonane zostały z  rur betonowych i  żelbetowych 
kołowych (większe średnice o  przekroju jajowym) oraz kamionkowych. Lata 60-te i  70-te  
to okres stosowania rur kamionkowych oraz "wipro", niestety często o  wątpliwej jakości. 
W  latach 80-tych i  90-tych powszechnie stosowanym materiałem stało się PVC. Obecnie 
ponownie preferuje się stosowanie materiałów tradycyjnych, przyjaznych ekologii np. 
kamionki, jak również żywic poliestrowych, PE-HD oraz PVC. 

Stan techniczny istniejącej sieci kanalizacyjnej jest zróżnicowany i w  dużej mierze zależy  
od wieku oraz materiału, z  jakiego wykonane są rury. W  wyniku realizacji projektów 
uporządkowania gospodarki ściekowej na  terenie aglomeracji Zielona Góra, w  tym 
modernizacji i  przebudowy kanałów zużytych technicznie ogólny stan techniczny sieci 
kanalizacyjnych uległ znacznej poprawie. 

Obecnie przybliżona struktura materiałowa sieci kanalizacyjnej przedstawia się następująco: 

 żeliwo – 1% 
 stal – 1% 
 beton – 15% 
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 kamionka – 27% 
 PVC – 49% 
 PE – 4% 
 żywice poliestrowe – 3% 

Struktura wieku sieci kanalizacyjnej przedstawia się następująco: 

 do 5 lat - 16% 
 od 6 do  10 lat - 8% 
 od 11 do  20 lat - 14% 
 powyżej 20 lat - 62% 

 
Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez "Zielonogórskie Wodociągi i  Kanalizacja" 
Sp. z  o.o. na  terenie miasta Zielona Góra i  gmina Świdnica  przedstawia poniższa tabela. 
 

Miejscowość 

długość czynnej sieci 

liczba przyłączy 
do  sieci 

kanalizacyjnej od 
budynków 

mieszkalnych 
i  zbiorowego 

zamieszkania [szt.] 
Sanitarnej bez przykanalików [km] 

1.Miasto Zielona Góra  374,4 6 851 

2.Gmina Świdnica 7,7 68 

RAZEM 382,1 6 919 

 
Łączna długość sieci kanalizacyjnej na  terenie aglomeracji Zielona Góra eksploatowana 
przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację” Sp. z  o.o.  w  Zielonej Górze wynosi około 
382,1 km. 
 

1.2.9. Uwarunkowania związane z istniejącym systemem kanalizacyjnym i jego 
eksploatacją 

Roboty będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości odbioru ścieków. 
Należy przewidzieć możliwie najkrótsze okresy jednorazowego wyłączenia kanałów  
(w ramach kolejnych etapów realizacji). 
Wykonawca uwzględni następujące warunki istniejących sieci: 

 średnice włazów do studni – 600 mm 
 średnice studni kanalizacyjnych, kominy komór: od 1000 do 1200 mm. 

1.2.10. Harmonogram realizacji zamówienia. 

Harmonogram realizacji zamówienia:  
- opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z dokonaniem zgłoszenia/zgłoszeń  

o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dla wszystkich 
odcinków. 

- termin realizacji (Czas na Ukończenie) 18 m-cy (kalendarzowych) od dnia 
podpisania umowy. 

- Okres Zgłaszania Wad (równy okresowi rękojmi) – dwa lata od daty wystawienia 
Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 

1.2.11. Dostępność terenu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe 
itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 
Wykonawcę, uzgodnionej z Inżynierem Kontraktu i przez Niego zaakceptowanej oraz 
zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych 
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dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie  
z Warunkami Kontraktu. 
Roboty wykonywane będą w rejonie pasa drogowego – w jezdniach, chodnikach i terenach 
zielonych. 
Roboty związane z renowacją należy prowadzić w godzinach od 600 do 2200. Istnieje 
możliwość pracy całodobowej, jednak wyłącznie pod warunkiem akceptacji Inżyniera  
i Zamawiającego. W czasie prowadzenia robót Wykonawca musi stosować się do przepisów 
dotyczących nieprzekraczania określonego poziomu hałasu w porze dziennej i w porze 
nocnej. W związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym, 
Wykonawca musi uwzględnić możliwość ograniczenia przez zarządcę drogi okresu 
prowadzenia Robót na części kanałów do określonych godzin. 
 

1.2.12. Kolejność wykonywania Robót 

Wykonawca będzie realizował Roboty zgodnie z Programem sporządzonym na podstawie 
klauzuli 8.3 Warunków Kontraktu, zgodnie z poniższymi zastrzeżeniami. 
Wykonawca zaproponuje i uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym kolejność wykonywania 
renowacji poszczególnych odcinków kanałów. 
Prace renowacyjne należy wykonywać z zachowaniem następującej kolejności: 

- renowacja kanału – rurociągu 

- renowacja kinet studzienek i komór 

- renowacja pozostałych elementów studzienek i komór 
 
Po zakończeniu Robót dla tego kanału Inżynier przeprowadzi odpowiednie Próby i Testy 
zgodnie z klauzulą 7.4. Warunków Kontraktu. 
Wykonawca zastosuje taką organizację robót, aby próba szczelności odcinka kanału 
poddanego próbie odbyła się przed wpuszczeniem ścieków. 
 
Ponadto, Zamawiający zastrzega, jeśli będzie to konieczne, że będzie wymagał 
uwzględnienia w przygotowywanym przez Wykonawcę harmonogramie (Programie) 
realizacji, wykonania niektórych odcinków renowacji w pierwszej kolejności, szczególnie  
w przypadku planowanych przez Miasto Zielona Góra innych inwestycji drogowych, które 
będą kolidowały z wykonaniem robót objętych niniejszym kontraktem.  
 

1.2.13. Zajęcie pasa drogowego 

Opłaty za zajęcie pasa drogowego leżą po stronie Wykonawcy robót. 
 
Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia Robót, ponosi Wykonawca. Koszt 
zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami sporządzenia i uzyskania zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego) jest składnikiem ceny kontraktowej i winien być ujęty w cenie kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych 
robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót.    
 

1.2.14. Utylizacja odpadów 

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. 
Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca 
jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z ich 
przeznaczeniem i składem, uwzględniając wymogi obowiązującej ustawy o odpadach. 
Osady z czyszczenia sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej należy wywieźć na wysypisko 
przyjmujące tego typu odpady, zgodnie z ustawą o odpadach. 
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1.2.15. Naprawy miejscowe w wykopie otwartym 

 
Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonywania robót renowacyjnych w wykopie 
otwartym, poza wykonaniem (ewentualnych) punktowych wykopów niezbędnych do wycięcia 
otworu w kanale, w przypadku tymczasowego demontażu pokryw nastudziennych w celu 
wprowadzenia rękawa do kanału o wymiarach od 800 mm wzwyż i w przypadku robót  
w bezpośrednim rejonie studni i komór poddawanych renowacji.  
 
O ile Wykonawca oceni, że ze względu na: 

- stan przedstawiony w dokumentacji inwentaryzacyjnej,  
- rodzaj sprzętu jakim dysponuje,  
- właściwą sobie organizację prac, 

może nastąpić konieczność wymiany rur metodą wykopową, to załatwi wszystkie formalności 
związane z wymianą rur metodą wykopową i uwzględni to w cenie oferty. Wykonawca 
zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni pasa drogowego i odbiór przez właściwą dla 
danego terenu jednostkę administracyjną, wraz z uporządkowaniem terenu po robotach 
budowlanych. 
 
W przypadku uszkodzenia/zawalenia kanału podczas czyszczenia kanału lub prowadzenia 
prac Wykonawca wymieni rury metodą wykopową. Wykonawca załatwi wszystkie 
formalności związane z wymianą rur metodą wykopową i uwzględni to w cenie oferty. 
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni pasa drogowego i odbiór przez 
właściwą dla danego terenu jednostkę administracyjną, wraz z uporządkowaniem terenu  
po robotach budowlanych. 
 

1.2.16. Wycinka drzew i krzewów 

Zadanie będzie realizowane metodą bezwykopową i Zamawiający nie przewiduje 
konieczności wycinki drzew i krzewów w związku z renowacją sieci kanalizacyjnej.  
O ile Wykonawca (ze względu na rodzaj sprzętu, jakim dysponuje lub ze względu  
na właściwą sobie organizację prac) uzna za konieczne wykonanie wycinki drzew / krzewów, 
to załatwi wszystkie formalności związane z wycinką (w tym uzyska zezwolenie na wycinkę), 
a w cenie kontraktowej uwzględni wszystkie koszty zwiazane zarówno z załatwianiem 
formalności (uzyskaniem zezwolenia na wycinkę) jak i z wykonaniem robót (wycinki, pocięcia  
i przewiezienia drewna do składu, etc.). 
 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przewiduje się, że w wyniku renowacji nastąpi: 
- poprawa stanu technicznego kanałów ograniczająca nieszczelności kanałów  

i zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do kanałów,  
- uzyskanie dostatecznej przepustowości hydraulicznej kanałów, 
- odtworzenie właściwej konstrukcji kanałów, 
- usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacji. 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Specyfika zamówienia uniemożliwia określenie wskaźników powierzchniowo-kubaturowych 
zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997. 
Poniżej przedstawiono dwa zestawienia tabelaryczne: 

1.4.1. zestawienie parametrów i przybliżony opis kanałów i studni wytypowanych do 
renowacji, 

1.4.2. zestawienie ilości przyłączy kanalizacyjnych (przykanalików) 
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W zestawieniu 1.4.1. podane są: lokalizacja kanału, rodzaje nawierzchni drogi, w której 
zlokalizowany jest kanał, rodzaj materiału, z którego wykonany jest kanał, kształt przekroju, 
wymiary wewnętrzne kanału (w przypadku kanałów kołowych – średnica w mm, w przypadku 
kanałów jajowych wysokość/szerokość w mm), orientacyjna długość kanału (w metrach 
bieżących) ustalona na podstawie inspekcji telewizyjnej, pomiaru geodezyjnego lub ustalona 
na podstawie pomiaru z mapy zasadniczej w skali 1:500; ilości studni i komór, orientacyjne 
średnie głębokości posadowienia kanałów, komentarze i wyjaśnienia (odcinki bez inspekcji, 
studzienki wyłączone z renowacji itp.). 
Zagłębienie kanału podano na podstawie poglądowych map sytuacyjno – wysokościowych. 
Szczegółowe informacje dotyczące: trasy przebiegu kanału, stanu technicznego kanału, 
przepływu w kanale, rodzaju, liczby, średnicy, lokalizacji i stanu przyłączy przedstawione są 
w dokumentacji inwentaryzacyjnej (na filmach z inspekcji i opisach do inspekcji) – załącznik 
nr 2 (filmy w formie elektronicznej) do Rozdziału 3 - Część informacyjna. 
 
W zestawieniu 1.4.2. podane są: ilość przyłączy kanalizacyjnych czynnych, ilość przyłączy 
kanalizacyjnych zaślepionych oraz uwagi z inspekcji dotyczące przyłączy. 
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ZESTAWIENIE 1.4.1. KANAŁY I STUDNIE 
 

Lp. Trasa kanału 
Lokalizacja 

rodzaj nawierzchni 

Rodzaj 
kanału, 

kształt, 

materiał 

 

Wymiary 
kanału 

 

Długość 
kanału wg 
inspekcji 

(inspekcja 
+ odcinki 

bez 
inspekcji) 

Długość 
kanału wg 

mapy 

 

Ilość studni 

lub komór  
 

 

Zagłębienie 
(średnie) 

Komentarze i wyjaśnienia 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1 ul. Morelowa  

(od budynku nr 69 

do budynku nr 16) 

 
jezdnia asfaltowa, 
chodnik z płytek, 
chodnik z kostki 

brukowej betonowej,   
zieleniec 

 

okrągły 
 beton 

 
400 mm 

300 mm 

 
77,3 m 

87,1 m 

 

166,0 m 

 

8 studni 

 

3,7 m 

 
Studnia S9 jest wyłączona  
z zakresu robót. 
 

2 ul. Dekoracyjna 

(od ul. Trasa 
Pólnocna do 
budynku nr 8) 

 
jezdnia asfaltowa, 
parking, chodnik 
betonowy, wjazd 

betonowy 
i zieleniec;  

 
okrągły 

kamionka 

 
400 mm 
300 mm 
250 mm 
200 mm 

 
109,9 m 
63,7 m 
167,3 m 
258,4 m 

 
603,5 m 

 

 
18 studni 

 
3,2 m 

 
Studnia S5 zaasfaltowana – do 
odszukania; pomiędzy S11-S12 
zmiana średnicy z 250 na 200 mm 
na długości ok. 2,5m 

3 
 
ul. Bema i ul. 
Dworcowa  
od skrzyżowania z 
ul. Ułańską do 
skrzyżowania z ul. 
Staszica  
z wyłączeniem 
Centrum 
Przesiadkowego 

 
jezdnia asfaltowa,  
z kostki brukowej 

betonowej 
 

 
okrągły 

kamionka 
 
 
 

 
900 x 600 
mm 
 
1200x 800 
mm 
 
 
 
 

 
160,8 m 

 
 
302,1 m 

 
 
 

 
160,8 m 

 
 
302,1 m 

 
 
 

 
9 studni 

 
3,9 m 

 
Studnie S1,S6 i S12 są wyłączone  
z zakresu robót. 
 

4 
 
ul. Zachodnia (od 
budynku nr 1  
do ul. Łużyckiej) 

 
jezdnia asfaltowa + 

parking z kostki 
brukowej betonowej, 

chodnik z płytek, 

 
okrągły 
beton 
okrągły 
żeliwo 

 
600 mm 
 
600 mm 
 

 
301,7 m  
 
30,7 m 
 

 
340,2 m 
 
 
 

 
15 studni 
1 komora 
 

 
4,8 m 

Studnia S9  jest wyłączona  
z zakresu robót. 
Studnia S10 do odszukania i 
regulacji. Pomiędzy S2-S3 i S3-S4 
miejscowo zamontowane packery. 
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zieleniec okrągły 
beton 
okrągły 
kamionka 

400 mm 
 
400 mm 
 

70,0 m 
 
29,3 m 

102,7 m 
 
 
 

S2-S3 i S3-S4 - kamionka 

5 
 
ul. Kraljewska  
(od ul. Węgierskiej 
do ul. 
Wyszyńskiego) 

 
jezdnia asfaltowa, 
parking, chodnik z 

kostki brukowej 
betonowej, zieleniec 

 
okrągły  
beton 

 
800 mm 
 
 
600 mm 

 
 85,9 m 
 
 
144,4 m 

 
86,0 m 
 
 
147,0 m 

 
7 studni  
 

 
3,4 m 

Komora S8  jest wyłączona  
z zakresu robót. 
Studnia S6 do odszukania i regulacji. 
Pomiędzy S7-S8 miejscowo 
zamontowany packer 

6 
 
ul. Zawadzkiego – 
„Zośki”  (od budynku 
nr 46 do budynku nr 
20) 

jezdnia asfaltowa, 
zieleniec, skarpa 

 
okrągły 
beton 
 

 
300 mm 
 
 

 
160,2 m  

 
160,2 m 

 
7 studni 
 
 

 
2,2 m 
 
 
 

  

7 
 
ul. Zacisze do 
kolektora Ø 2500 
(od komory ul. 
Wyszyńskiego do 
komory na 
kolektorze Ø 2500) 

 
jezdnia asfaltowa, 
chodnik z kostki 

brukowej betonowej, 
droga gruntowa,wjazd 

z płyt betonowych, 
tereny zielone 

porośnięte krzewami i 
drzewami, zieleniec 

 
 
 

 
okrągły 
beton 

 
1600 mm 
 
 
brak 
 
1400 mm 
 

 
659,0 m 
 
 
69,7 m 
 
122,0 m 
(+127,8 
m) 

 
660,5 m 
 
 
70,0 m 
 
251,5 m 

 
17 komór 

 
3,1 m 

Komory K1 i K14 są wyłączone  
z zakresu robót.  
Nie wykonano inspekcji kamerą TV 
pomiędzy komorami: K1-K2; K13-
K14, K14-K15, K15-K16; 
Nie określono średnicy kanału 
pomiędzy komorami K13-K16 na 
długości ca 69,7 m. odpowietrzniki 
(komora) O1 pomiedzy K2-K3; i O2 i 
O3 (studnie) pomiędzy K4 i K5. 
Uślizg w kinecie komór: K10, K11, 
K13.  

8 
 
Plac Powstańców 
Wielkopolskich – ul. 
Węglowa  
(Plac Powstańców 
Wielkopolskich – al. 
Wojska Polskiego – 
ul. Zamkowa – ul. 
Młyńska  – 
pomiędzy ul. 
Dąbrowskiego i ul. 
Jelenią – ul. Lisia – 
ul. Składowa – ul. 
Węglowa) 

 
jezdnia asfaltowa, 
chodnik – kostka, 
zieleniec (także 

porośnięty drzewami); 
droga dojazdowa do 

garaży i wjazd na 
parking z kostki 

brukowej betonowej 
 

 
jajowy 
beton 
 
 
 
 

 
1600x950 
mm 

 
 
1600x 1400 
mm 
 
 
 
1700x1100 
mm 
 
 
1700x1500 

 
248,4 m  
 
 
 
130,5 m 
 
 
 
63,9 m 
 
 
157,5 m  

 
254,3 m 
 
 
 
128,4 m  
 
 
 
66,7 m 
 
 
217,0 m 

 
11 komór 
 
 
 
 
 

 
4,5 m 
 
 
 

Komory K1, K1-1, K6 i K12 są 
wyłączone z zakresu robót. 
Nie wykonano inspekcji kamerą TV 
częściowo pomiędzy komorami: K1-
K1-1 na długości ok. 58,4 m 
(założony wymiar:1700 x 1500mm; 
długość  ze szkicu minus długość 
poddana kamerowaniu: 75,5-
17,1=58,4 m) dla tej części odcinka. 
Brak filmów z inspekcji TV między 
komorami K1-K5. 
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mm 
 
 
 
 
2100x1500 
mm 

+ 
(58,4 m) 
 
 
165,1 m 

 
 
 
 
169,4 m 

9 
 
ul. Reja – al. Wojska 
Polskiego – ul. 
Młyńska (od  al. 
Wojska Polskiego – 
ul. Przy Gazowni – 
ul. Zamkowa – do 
ul. Młyńskiej) 

 
jezdnia asfaltowa, 
droga gruntowa, 

zieleńiec,  
 

 

 
okrągły 
beton 
 
 
 
 
 
 
 
jajowy  
beton 

 
1200x1200 
mm 

 
1100x1100 
mm 

 
 
1000x1000 

mm 

 
 
 

900x600 
mm 

 
25,9 m 
 
 
47,5 m 
 
 
75,3 m 
 
 
 
161,7 m 
 

 
 
 
 
316,0 m 

 
9 studni  
1 komora 

 
3,7 m 
 

 
Studnia S1 po renowacji 
wyłączona z zakresu robót.  
 
Komora S 12 ujęta w odcinku 8 (Plac 
Powstańców Wielkopolskich – ul. 
Węglowa) jako komora K5. 
Reowacja komory przyporządkowna 
do odcinka 8. 

 
Uwaga: dla kanału opisanego w pkt. 8: Plac Powstańców Wielkopolskich – ul. Węglowa w kolumnie 7 długość kanału określono wg szkiców 
geodezyjnych. Kanały opisane w pkt. 7. i pkt. 8 nie zostały skamerowane w całości. Długości kanałów nie poddanych kamerowaniu podano  
na podstawie pomiaru z mapy syt. wys.w skali 1:500.  Kanał opisany w pkt. 3 nie został skamerowany. Dla kanału opisanego w pkt. 3 długość 
podano na podstawie pomiaru z map syt. - wys.w skali 1:500. Informacje na temat studni m.in. średnic znajdują się w wykazie studni –  
tj. w załączniku nr 2, Rodział 3 – Część informacyjna, część PFU. 
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ZESTAWIENIE 1.4.2. - PRZYŁĄCZA 

 

Lp. Trasa kanału 
Przyłącza kanalizacyjne 

(przykanaliki) czynne 
(szt) 

Przyłącza kanalizacyjne 
(przykanaliki) zaślepione 

(szt) 
Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 
ul. Morelowa  

(od budynku nr 69 do budynku nr 16) 1 0 
 

brak 

2. 
ul. Dekoracyjna 

(od ul. Trasa Pólnocna do budynku nr 8) 0 1 
 

3. 

ul. Bema i ul. Dworcowa  
od skrzyżowania z ul. Ułańską do skrzyżowania z ul. Staszica z 
wyłączeniem Centrum Przesiadkowego 

Brak danych Brak danych 

 
Brak danych, bo brak  

kamerowania kanału (z uwagi 
na bardzo duże natężenie 

ruchu drogowego), 
włączenia wpustów kanalizacji 

deszczowej 

4. 
ul. Zachodnia  

(od budynku nr 1 do ul. Łużyckiej) 0 0 
 

brak 

5. 
ul. Kraljevska 

(od ul. Węgierskiej do ul. Wyszyńskiego) 0 1 
 

brak  

6. 
ul. Zawadzkiego – „Zośki”  

(od budynku nr 46 do budynku nr 20) 0 0 
 

brak 

7. 
ul. Zacisze do kolektora Ø 2500 (od komory ul. Wyszyńskiego do 
komory na kolektorze Ø 2500) 21 0 

 
brak 

8. 

Plac Powstańców Wielkopolskich – ul. Węglowa  
(Plac Powstańców Wielkopolskich – al. Wojska Polskiego – ul. 
Zamkowa – ul. Młyńska  – pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. Jelenią – 
ul. Lisia – ul. Składowa – ul. Węglowa) 

177 7 

Wg wyduków „Opis odcinka”: 
otwarte: 124 szt.,  
wadliwe:  53 szt.  

9. 
ul. Reja – al. Wojska Polskiego – ul. Młyńska  

(od  al. Wojska Polskiego – ul. Przy Gazowni – ul. Zamkowa – do ul. 
Młyńskiej) 

30 13 
Na odcinku S11-S12 
przykanalik z żeliwa wystający 
ca 30 cm 
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ROZDZIAŁ 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1.  Opis ogólnych wymagań Zamawiającego 

Wszystkie usługi i elementy składowe Robót spełniać muszą wymogi ustanowione  
w wymaganiach ogólnych, chyba że wymagania dotyczące poszczególnych grup robót 
stanowią inaczej. 
Wymagania przedstawione w wymaganiach ogólnych należy stosować przy: 

 projektowaniu robót, 

 produkcji, dostawie, badaniu w zakładzie producenta, dostarczeniu na Teren 
Budowy, ochronie, wyładowaniu, transporcie w miejsce wbudowania materiałów  
i prefabrykatów, 

 pracach przygotowawczych, 

 budowie, 

 próbach na Terenie Budowy, 

 pracach wykończeniowych.  
 

2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące Robót: 

Roboty powinny zagwarantować: 

 bezpieczeństwo konstrukcji, 

 bezpieczeństwo użytkowania, 

 odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska. 

Powinny być też poprawne w każdym aspekcie przyszłego użytkowania oraz zapewniać 
maksymalne bezpieczeństwo i komfort personelowi użytkownika. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne 
świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie, a w szczególności materiały 
mające kontakt z wodą pitną atesty PZH (w niniejszym kontrakcie dotyczy poboru wody do 
celów technologicznych i socjalnych z istniejących sieci). 
Wykonawca winien wykonać wszystkie Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, 
zatwierdzonym Projektem i poleceniami Inżyniera. 
 
Zamawiający wymaga, aby: 

 roboty budowlane prowadzić w sposób zapewniający ciągłość odbioru ścieków; 

 okresy jednorazowego wyłączenia odcinków kanalizacji z eksploatacji i okresy 
zajęcia dróg były maksymalnie skrócone; 

 pasy realizacyjne, a w szczególności miejsca lokalizacji sprzętu sytuować, w miarę 
możliwości, na działkach będących we władaniu Miasta Zielona Góra /Skarbu 
Państwa;  

 zastosować organizację i technologię robót minimalizującą zakłócenia 
funkcjonowania miasta; 

 zastosowana organizacja i technologia robót Wykonawcy pozwoliła na zachowanie  
i nieuszkodzenie drzewostanu i zieleni istniejących w pasie realizacyjnym robót. 

 

2.1.2. Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji niezbędnej do opracowania przez 
Wykonawcę Robót (projekt i dokumentacji powykonawcza): 

 
Zakres dokumentacji niezbędnej do opracowania przez Wykonawcę Robót określony jest  
w p.1.1.1. 
 
Dokumentacja Projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowany personel 
posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe. 
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Dokumentacja Projektowa podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu  
i akceptacji przez Zamawiającego. Dokumentację projektową oraz projekty organizacji ruchu 
należy uzgodnić z właściwymi instytucjami. Jeżeli prawo lub względy praktyczne  
(np. uzgodnienie projektu organizacji ruchu z Biurem Ruchu Drogowego Komedy Miejskiej 
Policji w Zielonej Górze i MZK w Zielonej Górze) wymagają, aby Dokumentacja Projektowa 
lub dokumentacja powykonawcza była poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub 
uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/albo uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Dokonanie weryfikacji i/albo uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
Inżyniera, który odmówi akceptacji w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokumentacja 
Projektowa lub dokumentacja powykonawcza nie spełnia wymagań Kontraktu. 
Jeżeli jakikolwiek element Dokumentacji Projektowej nie zostanie zatwierdzony, jeden 
egzemplarz powinien zostać zwrócony Wykonawcy z zaznaczeniem wymaganych zmian.  
Po uzyskaniu ostatecznego zatwierdzenia jeden egzemplarz powinien zostać oznaczony 
przez Inżyniera symbolem „Zatwierdzono” a następnie zwrócony Wykonawcy. 
Zabrania się rozpoczynania wykonywania elementów robót przed uzyskaniem pisemnego 
zatwierdzenia projektów przez Inżyniera. Wszelkie koszty wynikłe z niedopełnienia tego 
warunku poniesie Wykonawca. 
Wykonawca może wykonać Dokumentację Projektową oddzielnie dla poszczególnych 
odcinków i dokonać zgłoszeń robót budowlanych. 
 

2.1.2.1. Założenia do projektowania: 

Projektant określi wymagane funkcje wykładziny w trakcie eksploatacji, zgodnie z PN-EN 
752:2017-06 i w zależności od: 

 ogólnych informacji na temat kanału, 

 stanu kanału wpływającego na właściwości funkcjonalne, 

 warunków budowy wpływających na montaż 

projektant rozważy konieczność przywrócenia niżej wymienionych funkcji kanału: 

 oddzielenie wewnętrznej powierzchni kanału od transportowanego medium; 

 uszczelnienie istniejącego kanału przed przesączaniem wód gruntowych; 

 uszczelnienie istniejącego kanału przed przeciekami transportowanego 
medium przez nieszczelności w istniejącym kanale (na połączeniach rur,  
w miejscach pęknięcia rur, poprzez dziury). 

 stabilizowanie lub wzmacnianie konstrukcji istniejącego rurociągu. 

 uzyskanie przepustowości hydraulicznej nie gorszej niż obecnie. 

 

Renowację należy zaprojektować indywidualnie dla każdego kanału. 

Renowację należy zaprojektować na podstawie szczegółowej analizy aktualnego stanu 
poszczególnych odcinków kanałów sporządzonej na podstawie wstępnej inspekcji 
skanerem 3D lub kameą obrotową obejmującej identyfikację uszkodzeń (pomimo informacji 
zawartych w PFU) rurociągów - przeszkody (np. wrośnięte korzenie, pęknięcia, korozja, 
erozja, ewentualne przesunięcie rur, wystające przyłącza). 

Projekt wykonawczy musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia 
projektowe związane z doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane 
materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU.  
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W szczególności należy uwzględnić: 

- aspekty hydrauliczne: 

 Zamawiający wymaga, aby zastosowana metoda renowacji zapewniła 
dostateczną przepustowość hydrauliczną kanałów (nie gorszą od obecnej)  

- aspekty konstrukcyjne: 

 renowacja powinna zapewnić samonośność konstrukcji kanałów pomiędzy 
sąsiednimi studniami. W związku z tym sztywność obwodowa oraz grubość 
ścianek powinna być przyjęta na podstawie obliczeń teoretycznych 
przeprowadzonych w oparciu o dane rzeczywiste dotyczące głębokości 
posadowienia, obciążeń dynamicznych, wód gruntowych (w związku  
ze zmiennością poziomu wód gruntowych oraz ukształtowaniem terenu 
sprzyjającym szybkiemu odpływowi wód opadowych, co w czasie nawalnych 
deszczów powoduje podtopienia budowli, dla potrzeb obliczeń należy przyjąć 
założenie, że poziom wód gruntowych jest równy z powierzchnią terenu). 
Rękawy renowacyjne muszą posiadać zdolność do przenoszenia obciążeń 
gruntu, obciążeń hydrostatycznych, obciążeń eksploatacyjnych, ciśnienia 
wewnętrznego, obciążeń ruchu ulicznego; 

 w przypadku renowacji metodą rękawa utwardzanego dla kanałów kołowych 
sztywność obwodowa krótkoterminowa S powinna być liczona na podstawie 
wzoru 

])(12[ 3

e
d

E
S

m

  

gdzie: 
 
E – krótkoterminowy moduł sprężystości E [MPa] 
e - grubość ścianki     [m] 
dm - średnia średnica rękawa    [m] 
dm=dw+(dz-dw)/2 
dz – średnica zewnętrzna rękawa   [m] 
dw – średnica wewnętrzna rękawa  [m] 

lecz nie mniejsza niż 2 kN/m2. 

 

Próbki rękawa do kontroli jakości instalacji należy kształtować przy zamkniętym  
z drugiej strony przekroju wykładziny, podczas nadmuchiwania i utwardzania  
do takiego samego obwodu jak obwód rury poddawanej wyścielaniu.  

W przypadku kanałów, poddawanych renowacji metodą rękawa utwardzanego,  
o średnicy do 600 mm, w celu potwierdzenia wymaganego parametru sztywności 
obwodowej zainstalowanego rękawa, należy pobrać próbki pierścieniowe rękawów,  
a następnie poddać je badaniu zgodnie z normą PN-EN ISO 11296-4:2018-03 
w zakresie początkowej sztywności obwodowej, tak aby bezpośrednio z wyników 
badań uzyskać możliwość sprawdzenia spełniania wymogów Zamawiającego.  

W przypadku kanałów, poddawanych renowacji metodą rękawa utwardzanego,  
o średnicy większej niż 600 mm lub braku możliwości pobrania próbki pierścieniowej, 
w celu potwierdzenia wymaganego parametru sztywności obwodowej 
zainstalowanego rękawa, należy pobrane próbki poddać badaniu zgodnie z normą 
PN-EN ISO 11296-4:2018-03 w zakresie krótkookresowego modułu zginającego Eo 
(modułu sprężystośći E) wyznaczonego badaniem wg PN-EN ISO 11296-4:2018-03 
i obliczyć sztywności obwodowe SN. 

Dla kanałów jajowych wymagane będzie przeprowadzenie badania trzypunktowego 
zgodnie z normą PN-EN ISO 11296-4:2018-03 i obliczenie  wytrzymałościowe  
wg standardu DWA-A143-2, z zastosowaniem odpowiedniego programu 
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komputerowego. 
 

Wykonawca powinien zamówić rękaw po dokonaniu sprawdzenia średnicy i kształtu, 
głębokości posadowienia, warunków gruntowo-wodnych i obciążenia. 

 

- aspekty instalacyjne: 

 ograniczenia wynikające z dostępności terenu budowy, technologii, materiałów, 

 minimalne wymagane wymiary studni wejściowych. Roboty należy projektować 
tak, aby nie występowała konieczność prowadzenia robót ziemnych (poza 
niezbędnymi wykopami punktowymi, przy demontażu pokryw nastudziennych  
i w bezpośredniem rejonie studni i komór poddawanych renowacji), 

 konieczność stosowania tymczasowych obejść (tzw. „by-passów”) na czas 
prowadzenia Robót na danym odcinku, 

 minimalizację uciążliwości prowadzonych robót dla ruchu kołowego i pieszego.  
 

2.1.2.2. Wymagania dotyczące formy Dokumentacji Projektowej i dokumentacji 
powykonawczej: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Dokumentację Projektową Robót w wersji papierowej  
w 4 kompletach i w wersji elektronicznej w 4 egzemplarzach. 
Opracowania projektowe (wykonawcze, technologiczne, organizacyjne) należy wykonać  
na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 (pozyskanych przez 
Wykonawcę), zawierających wypis z rejestru gruntów, poprzez które przebiega trasa 
przewodów lub pas realizacyjny robót.  
 
Minimalne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania inspekcji oraz dokumentacji  
z inspekcji: 

 Inspekcje nagrane na płyty DVD; 

 Inspekcje wydrukowane na papierze; 

 Bardzo wyraźna ostrość obrazu – skaner 3D/kamera obrotowa musi być 
dostosowany/a do odpowiedniego przekroju kontrolowanych sieci; 

 Wszystkie elementy sieci tj. połączenia rur, włączenia boczne, studnie rewizyjne 
pośrednie oraz ewentualne uszkodzenia i przecieki wody gruntowej muszą być 
dokładnie skanowane z zaznaczeniem odległości i numerami ewidencyjnymi 
poszczególnych studni; 

 W opisie w formie papierowej wykazać wszystkie parametry kontrolowanych sieci:  
 kontrolowany odcinek: dokładna lokalizacja z podaniem nazwy ulicy oraz 

numerów ewidencyjnych studni górnej i dolnej,  
 rodzaj kanału, materiał, średnica; 
 długość kontrolowanego odcinka; 
 rzędna kinety kanału studni górnej i dolnej; 
 data i numer prowadzenia inspekcji; 
 opis całego odcinka z określeniem wszystkich szczegółów łącznie z podaniem 

dokładnej charakterystyki wszelkich uszkodzeń i stwierdzonych nieprawidłowości; 
 załączyć fotografie przedstawiające nieprawidłowości. 

 
Minimalne wymagania dotyczące pozostałych opracowań Dokumentacji Projektowej  
i dokumentacji powykonawczej. 
 
Dokumentację Projektową i Powykonawczą należy opracować w języku polskim, stosując 
zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach. 
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Dokumentacje winny być wykonane w czystej technice graficznej, oprawione w okładkę 
formatu A-4 w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie) oraz na nośniku danych CD 
lub DVD, przy czym należy zastosować następujące formaty i warunki: 

 pliki tekstowe w formacie *.doc *.pdf), 
 pliki obliczeniowe w formacie: xls, pdf, 
 pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły): 
 w formacie: Esri shapefile-shp lub AutoCAD-dxf lub dwg lub MicroStation dgn 
 rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi, 
 paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit, 
 pliki graficzne w formacie pdf 
 kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 

odpowiednikami. 
 
Podstawę do wykorzystania projektów do celów budowlanych będą stanowić jedynie wydruki 
tekstów i rysunków w formacie papierowym. 
 

Dokumentacja powykonawcza. 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej ujmującej 
zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót do zatwierdzonej Dokumentacji 
Projektowej. 

Wykonawca przygotuje i przekaże Inżynierowi w toku procedur przejęcia/odbioru Robót  
3 kpl. Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, w tym 2 kpl. dla 
Zamwaiającego (orginał + kopia) i 1 kpl dla Inzyniera Kontraktu (kopia) . 

 

2.2. Opis wymagań Zamawiającego dotyczących rozwiązań budowlano-
konstrukcyjnych 

Odcinek kanału przeznaczony do renowacji należy wyłączyć z eksploatacji i zapewnić 
tymczasowy odbiór ścieków.  
Renowację kanałów objętych niniejszym kontraktem należy przeprowadzić metodą:  

a) dla kanałów o średnicy od 200 mm do 800 mm metodą rękawa utwardzanego 
(CIPP) poprzez zastosowanie wykładziny filcowej utwardzanej na miejscu  
z zastosowaniem żywicy epoksydowej termo-utwardzalnej, o wysokiej 
wytrzymałości mechanicznej i chemicznej, 

b) dla kanałów o średnicy powyżej 800 mm metodą rękawa utwardzanego (CIPP) 
poprzez zastosowanie wykładziny filcowej utwardzanej na miejscu  
z zastosowaniem żywicy poliestrowej termo-utwardzalnej, o wysokiej 
wytrzymałości mechanicznej i chemicznej. 

 
Podczas wykonywania robót należy ściśle przestrzegać wytycznych i wymagań podanych  
w instrukcji producenta danej technologii i w stosownej ocenie technicznej. 
Zastosowane rozwiązania  techniczne winny zagwarantować: 

- spełnienie wymagań polskich przepisów BHP, ppoż. i innych, 
- wysokie standardy techniczne w dziedzinie renowacji,  
- skuteczność i niezawodność (m.in. szczelność po wykonaniu renowacji, 

zweryfikowaną próbą ciśnieniową, wytrzymałość mechaniczną zweryfikowaną 
badaniem odpowiednim dla zastosowanej metody i techniki renowacji, spełnione 
warunki hydrauliczne) 

zarówno w zakresie wykonanej renowacji, jak i w trakcie przygotowania robót do renowacji 
oraz w zakresie organizacji prac. 
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Metoda rękawa utwardzanego (CIPP) poprzez zastosowanie wykładziny filcowej  
utwardzanej na miejscu z zastosowaniem odpowiednich żywic termoutwardzalnych 
(epoksydowa do kanałów o średnicy do 800 mm lub poliestrowa do kanałów  
o średnicy powyżej 800 mm), o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej. 
 
Podstawowym elementem technologii jest rękaw wykonany z elastycznej tkaniny technicznej 
o strukturze filcowej nasączonej żywicą utwardzaną termicznie epoksydową (nasączany na 
placu budowy) lub poliestrową.  
Odporność chemiczna rękawa do renowacji kanałów odpowiednia do kontaktu ze ściekami. 
Odporność termiczna rękawa do renowacji kanałów – nie mniejsza niż 60 °C. 
Rękaw do renowacji kanałów powinien być odporny na ścieranie.  
Sztywność obwodowa krótkoterminowa S musi być potwierdzona obliczeniami. 
Wykładzina, utwardzona w miejscu wmontowania, przywróci właściwości użytkowe kanału. 
Istniejący kanał winien być przejrzany, oczyszczony, sprawdzony od wewnątrz oraz 
przygotowany do wykładania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 752:2017-06. 
Na wstępie kanał powinien być dokładnie oczyszczony: mechanicznie lub hydrodynamicznie. 
Następnie, przy pomocy skanera 3 D/kamery obrotowej wykonana będzie inspekcja kanału, 
pozwalająca na dokonanie oceny jego stanu - stopnia oczyszczenia powierzchni kanału, 
wielkości ubytków i pęknięć ścianek. 
Kolejnym etapem jest wprowadzenie do remontowanego kanału właściwego, nasączonego 
żywicą rękawa. Rękaw należy montować wewnątrz remontowanego kanału poprzez 
istniejącą studnię/komorę. 
Wykonawca musi postępować zgodnie z instrukcją instalowania, która określa wymagania 
wszystkich producentów dotyczące przeprowadzania instalowania. Instrukcja powinna 
wymieniać wszystkie podstawowe parametry procesu i związane z nim deklarowane wartości 
oraz tolerancje. 
Instalowanie powinno być przeprowadzone przez przeszkolonych w danej technice 
operatorów i w pełni zgodnie z procedurą przedstawioną w instrukcji instalowania. 
Wykonawca musi otrzymać od producenta rękawa wytyczne postępowania, w których będą 
zapisane procedury postępowania na budowie podczas składowania, transportowania, 
przenoszenia, impregnowania, wprowadzania do kanału i utwardzania wykładziny kanału. 
Wykonawca zapewni realizację prac w sposób gwarantujący ciasne przyleganie do ścianki 
rury i zapobiegający jakiejkolwiek deformacji wykładziny, która mogłaby być spowodowana 
ciśnieniem wód gruntowych lub ciśnieniem ścieków w przyłączach. 
 
Po zakończeniu procesu utwardzania i demontażu sprzętu instalacyjnego, należy odtworzyć 
przyłącza/połączenia boczne za pomocą kształtek kapeluszowych z filcu nasączonego 
żywicą epoksydową, o długości, w zależności od lokalizacji: 
- w terenie zielonym – długość kształtki kapeluszowej to min 3 m od ściany kanału głównego, 
- w drodze/nawierzchni utwardzonej – długość kształtki kapeluszowej to min. 1 m poza teren 
utwardzony (drogę, chodnik). 
 
W przypadku rękawów nasączonych żywicą epoksydową (kanały o średnicy od 200 mm  
do 800 mm) Wykonawca wykona tylko odwierty przyłączy. Jedynie w przypadku mocno 
uszkodzonych połączeń przyłączy z rurą główną należy zastosować kształtkę kapeluszową.  
W przypadku rękawów nasączonych żywicą poliestrową (kanały o średnicy powyżej 800 
mm) instalacja kształtek kapeluszowych winna być wykonana z ronda filcowego wraz  
z  rękawem elastycznym w głąb przyłącza.  
 
W studniach kanalizacyjnych należy otworzyć kinety studni (wyciąć część górną rękawa 
pozostawiając dolną jako kinetę). Otwarcie kinet nie może naruszyć szczelności - miejsca 
nacięć należy zabezpieczyć przed przedostaniem się ścieków między rękaw i podłoże (starą 
kinetę). 
Kanał będzie przygotowany do eksploatacji po wykonaniu badań kontrolnych (próba 
szczelności i ocena stanu powierzchni wewnętrznej kanału). 



Część III/I ZO Program funkcjonalno-użytkowy – Część opisowa – opis ogólny i opis wymagań 

Nazwa zamówienia: „Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra” 

Numer zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-02 

33 

 
 
Renowację studni i komór wykonać chemią budowlaną odporną na działanie obciążeń 
chemicznych od pH 3,5 do pH 13. Wymagane obciążenie chemiczne jest uwarunkowane 
położniem sieci kanalizacyjnej i rodzajem ścieków w Zielonej Górze. Ścieki mają obniżone 
pH ze względu na dużą ilość przepompowni ścieków i częste ich przepompowywanie. 
 
 
Ze studzienek należy usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde, tj. produkty 
korozji i erozji, luźne elementy, korzenie. Czyszczenie należy prowadzić́ przy wykorzystaniu 
specjalistycznego sprzętu, a wszystkie osady muszą zostać́ wydobyte na powierzchnię  
i odwiezione na wskazane składowisko osadów (zgodnie z ustawą o odpadach).  
Przed wejściem do studzienek, w celu ich sprawdzenia lub wyczyszczenia, należy zbadać́ 
stan atmosfery w studzience, w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych 
oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.  
 
Ściany studni należy oczyścić za pomocą̨ obrotowych dysz czyszczących, sprzężonych  
z wysokociśnieniową pompą o ciśnieniu pracy około 300 bar. Czyszczenie pod wysokim 
ciśnieniem musi zostać́ wykonane urządzeniem umieszczonym w osi studni, umożliwiającym 
swobodne przemieszczanie się głowicy czyszczącej w kierunku góra – dół.  
 
Uszczelnienie należy wykonywać za pomocą̨ zaprawy naprawczej, wodoodpornej  
i odpornej na związki agresywne zawarte w ściekach. Właściwą renowację należy 
wykonywać poprzez równomierny natrysk zaprawy szybkowiążącej na wewnętrznej ścianie 
studni na grubość 12mm, przyczepność do podłoża nie powinna być mniejsza niż 1MPa.  
 
Po wykonaniu czyszczenia jak i po wykonaniu cementacji, Wykonawca przeprowadzi  
na żądanie Inżyniera badanie pull-off. Cement należy nanosić głowicą umieszczoną w osi 
studni, umożliwiającą rozrzut zaprawy pod ciśnieniem.  
 
Ponadto należy uzupełniać ubytki i niedostateczne wyprofilowanie kształtu studzienek, 
naprawiać ubytki i nieszczelności na wejściach rur kanałów do studzienek, skuwać 
niepożądane wlewki betonu, usuwać zalegające wyłamane fragmenty rur i innych 
zanieczyszczeń. 
 
Renowacja studni ma zapewnić odtworzenie jej wytrzymałości konstrukcyjnej i właściwą 
funkcjonalność (szczelność, hydraulikę, dostępność itp.).  
Jeśli studnia jest zaasfaltowana lub niewidoczna na powierzchni terenu, to przed renowacją 
należy ją odszukać, a po renowacji wykonać regulację wysokościową dostosowaną  
do nawierzchni drogi/terenu. 
Jeśli jest to przewidziane w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej (w przypadku ulic  
o nawierzchni innej niż asfaltowa oraz w przypadku starych nawierzchni asfaltowych oraz 
jeśli Zamawiający i Inżynier Kontraktu nie uzgodnią inaczej), to należy zlikwidować kominy. 
Dopuszczalna wysokość komina do 45 cm; jeśli kominy są wyższe należy je zdemontować  
i zastąpić zwężką. 
Jeśli jest to przewidziane w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, w studniach  
i komorach należy wymienić lub zamontować właz kanalizacyjny. 
Natomiast w każdej studni i komorze należy przeprowadzić renowację wnętrza według niżej 
opisanych zaleceń, dostosowując zakres prac do rzeczywistych potrzeb wynikających  
z jej stanu technicznego aby odtworzyć jej wytrzymałość konstrukcyjną i właściwą 
funkcjonalność (np.: tam, gdzie nie ma kinety – należy ją wykonać; tam, gdzie kineta jest 
uszkodzona – należy ją naprawić; tam, gdzie występują nieszczelności – należy wykonać 
uszczelnienia).  
W każdej studni i komorze należy wykonać hydropiaskowanie wnętrza, zabezpieczenie 
powłokowe wnętrza oraz montaż lub wymianę stopni włazowych. 



Część III/I ZO Program funkcjonalno-użytkowy – Część opisowa – opis ogólny i opis wymagań 

Nazwa zamówienia: „Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra” 

Numer zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-02 

34 

 
 

2.3.  Opis wymagań Zamawiającego dotyczących warunków wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych określono w następujących 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych: 

 specyfikacja techniczna ST-00 – wymagania ogólne 

 specyfikacja techniczna ST-01 – Roboty w zakresie burzenia (45111100-9) 

 specyfikacja techniczna ST-02 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  

i roboty ziemne (45111200-0) 

 specyfikacja techniczna ST-03 - Roboty w zakresie budowy dróg (45233120-6) 

 specyfikacja techniczna ST-04 –Roboty remontowe i renowacyjne (renowacja istniejącej 

sieci kanalizacyjnej) - 45453000-7 

 

2.3.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
Wspólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadają 
zawartości ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych o nazwie: 

 specyfikacja techniczna ST-00 – wymagania ogólne. 
 

2.3.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadają zawartości następującej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 

 specyfikacja techniczna ST-01 – Roboty w zakresie burzenia (45111100-9). 

 specyfikacja techniczna ST-02 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  
i roboty ziemne (45111200-0). 

 

2.3.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
ściekowej i wodnej 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadają zawartości następującej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 

 specyfikacja techniczna ST-03 - Roboty w zakresie naprawy dróg (45233142-6). 

 

2.3.4. Warunki wykonania i odbioru robót wykończeniowych w zakresie obiektów 
budowlanych - robót budowlanych renowacyjnych 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadają zawartości następującej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 

 specyfikacja techniczna ST-04 – Roboty remontowe i renowacyjne (renowacja istniejącej 
sieci kanalizacyjnej) - 45453000-7 


