
OPIS PRZEDM101 U ZAMOWIENIA

Reguiacia wlaZ6w i wpust6″ na wybranych odcinkach u::c kraiowyCh,WOiew6dzkich i
powlatowych mo st. Warszawy

Zakres czynnoSci dla szacunkoweileCZneilloSCi urzγ lzen kanalizacyinych Zgodnych z kosztorysem:

1)wlaz kanalowv

llVykonanie regu:acil WysokoSciowei wlaZu kanalizacИ neg0 0bqmOwac bedZie:
m̈echaniczne wyieCie wiazu lub wykucie nawierzchni po ok「 Qgu:skucie podbudOwy wokd
wlazu,

―demontatt wlazu(w przypadku wykucia),
―sprawdzenie stanu technicznego wlazu,w przypadku stwierdzenia peknieCia kOlnierza,uszkodzenia pokrywy lub

ogO!nego zlego stanu― wymiana na nowy,
b̈ardzo dokladne oczyszczenie powierzchni,ponowny monta2 wlazu wraz z wykonaniem regulaqi wysOkosciowei
na betonowych pierScieniach regulacИ nyCh,

ödtworzeniu podbudowy i nawierzchni z zastosowaniem taSmy laCZ〔 pei(fugoWa)WOk61 wymienionego wlazu,
―wyw6z!zagospodarowanie odpad6w 「ozbiO「kowych.

2)kratka Sc:ekowa

Wykonanie regulacil wySOkOSciowei kratki SCiekowa obeimOWa6 bedz:e:
‐mechan:czne wyieCie wpustu tteliwnego lub wykucie nawierzchni po okttgu,skucie
podbudowy wok61 wpustu,
d̈emontatt wpustu(w prZypadku wykucia),

―sprawdzenie stanu technicznego wpustu,w przypadku sh〃 ierdzenia pQknieC:a kOlnierza,uszkodzenia kratkilub

⌒ _::麗:蹴:l』:跳:淵習:∬蠍雨:ponowny monb2 wpustu wraz z wykonanbm regubtt wysOkOSdowei
na betonowych pierScieniach regulacИ nyCh,

‐odtworzeniu podbudowy i naw:erzchn:z zastosowaniem taSmy laCZaC可 (fugoWei)wokd Wymienionego wpustu,
‐wywOz lzagospodarowan:e odpad6w『 ozbi6rkowych

1  0bowiarujaCy tryb prOwadzen:a rob6t― nocny w godz:nach 22 00‐ 6.00,ewentua:ne odstepSMa sa m021iwe pO
pisemnym(malり Wyra2en:u zgody przez nadzo「 budowy.P『owadzenie rob6t w dzien musi OdbywaC sie poza
godzinarni szczytu komunikacttnegO.

2.VVykonawca zabezpiecza czasowa Organizacie ruchu oraz wykonywanie rob6t zgOdnie z warunkami BHP,w
czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,zainstal可 e i bedZie utrzymywal wszystkie czasowe znaki l
urzγJzenia zabezpieczaiaCe takie iak:zapory,6wia‖ a ostrzegawcze,sygnaly lp zapewnittaC bezpleczenstwO
polazd6w:pleszych.
Przed przystり ieniem do regulacii na dantt drodZe wykonawca dokontte prZegl型 u urz“Zen ze sluttbami
d『ogowym:ZDM w celu ewentualntt naprawy przez nie uszkodzonych elementOw betonowych studni
W przypadku wykonywania wymiany uzbroienia,matenal(wlazv/wpustv)dostarcza Wvkonawca.
llVykuwanie nawierzchni wok61 uzb「 oenia kanalizacyinego Wykonywane bedZie pasem do o,5m,w przypadk

舅17]:i:[朧網Ъ∬:[鶏F:I辮‖綿蹴出渇デ
tZane na podtta輛 e obmbШ wedug wプにze雨 a dac∝

Uzupelnienia ubytk6w nawierzchn:wokd uzbroienia polegaC bedZie na:
a.skuciu powierzchni uszkodzoneii bardzo dokladnym iei oCZyszczeniu,
b.  uzupelnieniu podbudowy wysokowytrzymalymi zaprawam:]
c.polo2eniu nowtt mieszanki blum:cznei z zaStOSowan:em lepiszcza lub taSmy lQczaC可 (fugOW可 )

Do  regulaqi  uzbrOienia  kanalizacJnego  nale2y  uttyC  modyfikowantt  zaprawy  cementowei
O ZWiQkSZOntt wytrZymaloSci na Sciskanie po uplywie lh minimum 14N/mm2ip0 24h minimum 25 N/mm2.

Do odtworzenia nawierzchni naletty u2ywaC przewo2onych w termosie zapewniaaCym utrzymanie w:aSciwei dla
MMA temperatury,mieszanek mineraino― asfattowych na goraCO― betOn asfattowy z polimerami ACll S dla KR

3…6 z zastosowanbmに ,SZCZa 35声O lub 50″ O wg recepty opracowana W Opaに iu o obowiazttqCe nOrmy se雨
PN―EN-13-108-l  oraz VVT 2 … 2010r ukladanych z9odn:e Z Zasadami zawartymi w VVT 2 - 2008「  lub w
porozumieniu z nadzorem budowy na zimno mieszanki mineralno‐ asfaltowe.

VVykonawca lest wlascicielem wytworzonych odpad6w rozbi6「 kowych w rozumieniu przep:s6w o odpadach oraz
wytw6「cQ i pOSiadaczem odpad6w.Zagospodarowanie odpad6w pOzyskanych w czasie prac w tym ich wyw6z:
zadbanie o wszelkie procesy s『 odowiskowe wynikttaCe Z ObOwi7uiaCych przepisOw le2y pO stronie Wykonawcy.
Roz‖ czenie nast〔引Dl na podstawie protokolu odbioru i zatwierdzonegO kosztorysu powykonawczego.

VVykonawca na wszystkie wykonywane roboty udz:eli gwarancii nale2yte9o wykonania zadan:a na okres 2 1at.

Szczeg61owy zakres poszczegOlnych ulic do wykOnania regu!aqi wlaz6w i wpustOw bedzie uStalany z nadzorem
budowy w trakcie prowadzenia rob6t przez Wykonawcg.

15. Zakres poszczeg6lnych urzqdzefi do regulacji moze ulec zmianie w ramach nieprzekraczalnej kwoty
kontraktowej.

16. Usluga wykonywana bqdzie sukcesywnie na zgloszenie ZamawialEcego, do wyczerpania jej Srodk6w lub terminu
zakohczenia umowy.
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