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1.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu dodatkowego odwodnienia 
liniowego powierzchni jezdni drogi wewnętrznej północnej TAURON Areny Kraków. Roboty winny być 
realizowane w oparciu o dokumentację techniczną p.n.: 
„Modernizacja systemu odprowadzenia wód deszczowych z terenu hali widowiskowo-sportowej TAURON 
Arena Kraków ulica St. Lema 7 w Krakowie, projekt budowlano-wykonawczy Część 1 – Teren w granicach 
zagospodarowania terenu objęty pozwoleniem na budowę TAURON Arena Kraków. Branża: technologia”, 
opracowaną przez  FP-B-H „EKO-PBH” Sp. z o.o. w listopadzie 2015 (zawarta została w pkt 5.1 
[Dokumentacja techniczna] niniejszego załącznika do SIWZ).  
Przedmiot zamówienia  obejmuje wykonanie następujących elementów: 
        1.  polimerobetonowych korytek odwodnieniowych z rusztem żeliwnym  

-  klasy D400,  szer. 20cm (nr 5 w miejsce ścieku przykrawężnikowego),  
-  klasy E600, szer. 30cm  (nr 1 na wjeździe do garażu podziemnego), 
-  klasy E600, szer. 20 cm (nr 3.1 w przedłużeniu ścieku drogi pożarowej - wzdłuż ścianki przy 

„małej hali”),  
-  klasy F900, szer. 30 cm (w jezdni o naw. bitumicznej: nr 2 drogi manewrowej wjazdu 

północnego do hali głównej; nr 4 drogi wewnętrznej pomiędzy rampą a wjazdem do garażu 
podziemnego),  

-  klasy F900, szer. 30 cm (nr 3.2 w jezdni nawierzchni z kostki przy „małej hali”). 
2.  studzienek systemowych odwodnienia liniowego z osadnikiem; 

3. przyłączy (przykanalików) HDPEØ200 SDR08 do istniejącego istniejących studni betonowych 
D=120cm, studzienki wodościekowej D=50cm, bezpośrednio do rury kanalizacyjnej „od góry” 
Dn=60cm. 

4.  odtworzenia nawierzchni jezdni wg stanu pierwotnego. 

 
Uwagi: 

 Wskazana powyżej numeracja poszczególnych elementów odwodnienia liniowego jest zgodna z 

numeracją zawartą na rys. nr 2: „Projekt zagospodarowania terenu”, dokumentacji jw.: „Modernizacja 

systemu odprowadzenia wód deszczowych…” (stanowiącej pkt 5.1 niniejszego załącznika do SIWZ 

[Dokumentacja techniczna] niniejszego załącznika do SIWZ oraz pkt. 5.2 [Rysunki] niniejszego 

załącznika do SIWZ). 

 W dokumentacji jw. opisane zostały także inne elementy, takie jak: zawory zwrotne na instalacji 

deszczowej oraz pompy do przerzutu wód deszczowych z wewnętrznej instalacji, które nie są objęte 

przedmiotem zamówienia.  

 

2. ZAKRES ROBÓT 
 
2.1.  Polimerobetonowe korytka odwodnieniowe z rusztem żeliwnym klasy D400 (w ścieku), klasy E600 

i F900 (w jezdniach) firmy FASERFIX, ECO (lub inne równoważne).  
 Dla zabezpieczenia obiektów TAURON Arena Kraków i przejęcia spływu powierzchniowej wody 

deszczowej, niezbędne jest zabudowanie w nawierzchniach 5 deszczowych wpustów liniowych 
w klasie D400, E600, F900 z rusztem żeliwnym, wg warunków zabudowy producenta (pkt 5.2 
[Rysunki]) niniejszego załącznika do SIWZ. Dla każdego z wpustów w celu odwodnienia wód 
deszczowych zaprojektowano przykanalik, z odprowadzeniem wody deszczowej do odbiornika 
(studni kanalizacyjnej lub bezpośrednio do rury przewodowej). 
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 Ze względu na spadki poprzeczne nawierzchni jezdni i biorąc pod uwagę lokalizacje odwodnienia 
powierzchniowego zasadne jest stosowanie korytek odwodnieniowych ze zmienną wysokością dna. 

 

Uwaga: 

Wszystkie podane w niniejszym Załączniku wymiary długości i spadków podłużnych należy traktować jako 
orientacyjne. Wykonawca we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność zweryfikuje w terenie 
opisane w załączonej dokumentacji ilości poszczególnych elementów zamówienia (obmiary).   

2.1.1 Wpust i przykanalik nr 1: długość przykanalika L = 6,51 m rury HDPE200 SDR08 do rury [W1], 
długość odwodnienia liniowego L = 10,00m, średnia głębokość 1,50m, spadek i = 0,14%; 

2.1.2 Wpust i przykanalik nr 2: długość przykanalika L = 9,65 m rury HDPEØ200 SDR08 do rury [W2],  
długość odwodnienia liniowego L = 10,00 m, średnia głębokość 1,50m, spadek i = ok. 0,09%. 

2.1.3  Wpust nr 3. 1: długość odwodnienia liniowego L = 1,00 m, 

2.1.4  Wpust i przykanalik nr 3.2: długość przykanalika L = 5,26 m rury HDPEØ200 SDR08 do studni Sd8 
(lub do istn. rury Dn60 cm za pomocą wpustu siodłowego – w przypadku braku możliwości 
włączenia do studni); długość odwodnienia liniowego L = 8,10 m, średnia głębokość 0,90 m (przy 
włączeniu do studzienki Sd11), spadek i = ok. 0,11%. 

2.1.5 Wpust i przykanalik nr 4: długość przykanalika L = 1,50m rury HDPEØ200 SDR08 do studni Sd11; 
długość odwodnienia liniowego L = 9,50 m, średnia głębokość 0,90 m, spadek i = ok. 0,11%. 

2.1.6 Wpust i przykanalik nr 5: włączenie rurą HDPEØ200 SDR08 bezpośrednio do istniejącego wpustu 
przykrawężnikowego studzienki wodościekowej; długość odwodnienia liniowego L = 6,00 m. 

 

2.2  Studzienki systemowe (odpowiednie dla producenta) odwodnienia liniowego z osadnikiem, 
lokalizowane przy najniższym końcu odwodnienia, do których włączona jest rura HDPEØ200 SDR08 
przykanalika odprowadzająca wodę deszczową do studni lub rury przewodowej – 4 szt.  

 
2.3  Przyłącza (przykanaliki) z rur polietylenowych o wysokiej gęstości HDPE 100 o średnicy Ø200mm 

i SDR08. Z rur wykonane są połączenia odbiornika (istniejące studnie betonowe D=120cm, 
przykrawężnikowe studzienki wodościekowe D=50cm, przewodowe rury kanalizacyjne z wejściem 
kolanem „od góry” na siodło Dn=60cm) z systemową studzienką. 

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

Odwodnienia liniowe: 

Wykop mechaniczny nie umocniony, montaż ręczny zgodnie z wytycznymi producenta (obudowa 
betonowa z dyblowaniem, uszczelnieniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym) [pkt 5.2 [Rysunki]). 
Uszczelnienie styku z nawierzchnią zabezpieczone bitumiczną masą zalewową (kostka) i taśmą 
(MMA). Ze względu na spadki poprzeczne nawierzchni jezdni i biorąc pod uwagę lokalizacje 
dopuszcza się stosowanie korytek odwodnieniowych ze zmienną wysokością dna. 

Studzienki systemowe: 

Dopasowane do rodzaju i klasy odwodnienia liniowego. Połączenie z rurą przykanalika przez krócieć 
przejściowy. 

Przykanaliki: 

Wykop mechaniczny umocniony wypraskami o szerokości B=1,2m. Zasyp warstwami 
z zagęszczeniem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
Jako zamiennik rur przykanalika HDPE Ø200 SDR08 dopuszcza się rury z PVC-U Ø200 ze ścianką litą 
jednorodną (sztywność obwodowa SN ≥ 8 kN/m2, klasa S, SDR 34). 
Załomy trasy w planie i profilu korygowane kolanami HDPE lub kształtkami systemowymi. 



DODATKOWE ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE JEZDNI DROGI WEWNĘTRZNEJ  „TAURON ARENA KRAKÓW”   
    

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁACZNIK NR 1 DO SIWZ 

 

str. 3 

 

Włączenie przykanalika do studni kanalizacyjnych: 

Rura przykanalika osadzona w studni betonowej przez systemowe przejście szczelne za pomocą 
tulei ochronnej z uszczelką (zaprawa z szybkowiążących komponentów cementowych); otwór 
wywiercony wiertnicą w studni dopasowany do średnicy tulei. Tuleje służyć mają do wykonywania 
wodoszczelnych połączeń rurociągów ze studniami w systemach kanalizacji oraz szczelnych przejść 
rurociągów, przeznaczone do współpracy z rurami gładkościennymi wykonanymi z tworzyw 
sztucznych. 

Włączenie przykanalika do rury przewodowej Dn = 60 cm 

Za pomocą połączenia siodłowego „od góry" (np. kanalizacyjne przyłącze siodłowe AWADOCK do 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz złączka kanalizacyjna AWADUKT FLEX 
CONNECT firmy REHAU Sp. z o.o. lub równoważne). Miejsce włączenia uszczelnione, a całość 
obsypana zagęszczonym piaskiem (Is = 0,97) do spodu warstw konstrukcyjnych podbudowy jezdni; 
rura przykanalika przy rurze przewodowej (w rejonie „siodła”) i studzienki systemowej na podsypce 
C10/12. 

Odtworzenie nawierzchni MMA 

W przekopach (przykanaliki) w warstwach:  
-  zasyp zagęszczonym piaskiem (Is = 0,97) do spodu warstw konstrukcyjnych podbudowy jezdni,  
-  warstwa kamiennego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 [25cm] 

i frakcji 31,5/63 [20cm] (podłoże ulepszone Eνd>180 MN/m2) E2 min =120MPa (E2/E1≥2.2), 
-  warstwa betonu C20/25 grubości 20 cm, powleczonego warstwą z kationowej emulsji 

szybkorozpadowej, 
-  warstwa MMA (asfalt „twardolany”, AC 11S 50/70 KR3-KR4) grubości 5cm.   

Krawędzie istniejących warstw MMA odcięte piłą na pełnej grubości, po obu stronach krawędzi 
wykopu w odległości 30 cm; Styk zabezpieczony taśmą do uszczelniania spoin technologicznych 
w warstwach ścieralnych nawierzchni jezdni (samoprzylepna asfaltowa taśma uszczelniająca do 
zastosowań w budownictwie drogowym). 

3.1. Charakterystyka istniejącego stanu odwodnienia drogi wewnętrznej. 
 

3.1.1. Nawierzchnia. Droga wewnętrzna północna, prowadzi ruch samochodowy do wjazdu na poziom 
„A” parkingu zewnętrznego, do garażu podziemnego, wjazd do hali głównej i „małej hali” TAURON Arena 
Kraków.  
 - konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej: geowłóknina polipropylenowa NW 15, warstwa 

separacyjna z piasku [10cm], kamienne kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/63 
[27cm] i frakcji 31,5/63 [20cm] (górna warstwa podbudowy E1=115 MPa; podłoże ulepszone Eνd>180 
MN/m2); AC 16W 35/50 KR5-KR6 [10 cm], AC 22P 35/50 KR5-KR6 [8cm], AC 11S 50/70 KR3-KR4 [5cm].  

-  konstrukcja jezdni o nawierzchni z wibroprasowanej kostki betonowej: warstwa gruntu 
stabilizowanego cementem (E=120 MPa) [40 cm], geowłóknina polipropylenowa NW 15, warstwa 
separacyjna z piasku [10cm], kruszywo łamane, kamienne stabilizowane mechanicznie frakcji 0/63 
[13cm] i frakcji 31,5/63 [15cm] (górna warstwa podbudowy E1=115 MPa; podłoże ulepszone Eνd>180 
MN/m2); podbudowa zasadnicza z chudego betonu C12/15 [1cm], podsypka piaskowo-cementowa 
[4cm], kostka betonowa wibroprasowana [8cm]. 

Jezdnie ograniczone są krawężnikiem kamiennym 20x25 [cm]; wzdłuż krawężnika ściek z wibroprasowanej 
kostki betonowej 8x10x20 [cm].  
 
3.1.2. Urządzenia odwadniające: wpusty uliczne klasy D400 z żeliwa sferoidalnego 420x620, ¾ kołnierza 
z zawiasem i zamknięciem zatrzaskowym osadzane na betonowych, prefabrykowanych studzienkach 
odwodnieniowych z osadnikiem,  Dn50 cm; powierzchniowe odwodnienie liniowe korytkami betonowo-
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żywicznymi (polimerobeton) z rusztem żeliwnym klasy D400 wraz ze studzienkami systemowymi. 
Przykanaliki z rur PVC 225 mm (w studniach odwodnieniowych kolano „w dół”). 

4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

-  ponieważ roboty budowlane wykonywane są w obiektach budowlanych objętych gwarancją 
generalnego wykonawcy budowy „TAURON Arena Kraków”, wszelkie czynności realizowane               
w obrębie infrastruktury związanej z obiektem (drogi, instalacje sieci zewnętrznych, itp.) nie mogą 
ingerować w jego strukturę w sposób naruszający gwarancję udzieloną przez Mostostal Warszawa SA 
(Wykonawcę Hali). W przeciwnym przypadku zobowiązania gwarancyjne wynikające z umowy 
pomiędzy Mostostal Warszawa S.A. i Zamawiającym przejęte zostaną przez Wykonawcę, 

-  zweryfikowanie na własny koszt wszystkich wymiarów w dostosowaniu do już wykonanych 
elementów instalacji sieci zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz elementów układu drogowego 
TAURON Arena Kraków, 

-  zapewnienie i utrzymanie stałego dostępu pojazdów samochodowych i pieszych do obiektów 
TAURON Arena Kraków w okresie trwania robót budowlanych, 

-  zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt „zaplecza” robót. Zamawiający nie udostępni 
terenu pod zaplecze robót i magazyn materiałów, 

-  używanie wyrobów budowlanych odpowiadających przepisom prawa  (Ustawa z dnia 16.04.2004r. 
o wyrobach budowlanych - tekst jednolity Dz. U. Poz. 883 z 2014 r.), 

-  używanie materiałów, które odpowiadają technicznym normom branżowym,  

-  przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wyrobów budowlanych,  

-  odtworzenie w warstwach, konstrukcji i materiale rozebranych nawierzchni z zachowaniem równości, 
szczelności, itp., 

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. badania polowe (lekka płyta  
dynamiczna; lekka, wbijana sonda DPL do oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów zasypowych), 
badania mieszanki MMA i betonu (w wersji elektronicznej na nośniku zewnętrznym, np. CD – 2 egz., 
w wersji drukowanej („papierowej”) – 2 egz.) 

 
 
 
Uwaga: 

Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane materiały (wyroby) z podaniem producenta, marki, znaku 
towarowego w SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub 
standardów jakościowych – jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień  
publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów 
i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej 
jakości niż opisane w Załączniku. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku 
do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku 
Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne i użytkowe, 
wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, 
oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 
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5.1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
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5.2 RYSUNKI 
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