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Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):  
45246400-7  Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z robotami budowlanymi, polegających na wykonaniu 
i zamontowaniu mobilnego systemu ochrony przeciwpowodziowej (dalej zwanym – msop), wraz 
z wyposażeniem oraz zamontowanie w rurach kanałowych urządzeń (zaworów zwrotnych) 
zapobiegających przedostawaniu się wody deszczowej (powodziowej) z zewnętrznej instalacji sieci 
kanalizacji deszczowej i ścieków bytowych do obiektów TAURON Arena Kraków. 
Celem zamówienia jest w szczególności: 
- dostarczenie elementów msop a następnie zainstalowanie jego stałych elementów konstrukcyjnych 

przez wykonanie robót budowlanych umożliwiających korzystanie z systemu w przypadku wystąpienia 
zagrożenia powodziowego,  

- dostarczenie systemowych urządzeń zaworów jednokierunkowych dla zapobieżenia przedostawaniu się 
wody deszczowej (powodziowej) z zewnętrznej instalacji sieci kanałowych (kanalizacji deszczowej i 
ścieków bytowych) do obiektów „TAURON Arena Kraków”, a następnie zainstalowanie przez wykonanie 
robót budowlanych w rurach przewodowych tychże kanałów. 

 
Zamówienie składa się z dwóch części:  
Część 1. Dostawa i montaż grodzi metalowych msop wraz z wyposażeniem (w tym szkolenie). 
Część 2. Dostawa i montaż w rurach kanałowych systemowych zaworów zwrotnych. 
 
W ramach danej części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zakresu rzeczowego 
w oparciu o dokumentację techniczną, niniejszy załącznik oraz zgodnie z przepisami:  
- część 1. - pkt 5.1 [Dokumentacja techniczna]: „Projekt warsztatowy grodzi przeciwpowodziowych 

w systemie DPS 2000 wraz z niezbędnymi elementami montażowymi i kotwiącymi dla hali 
widowiskowo sportowej Kraków Czyżyny”. CADENA GROUP. Marzec 2014 (wykonanie grodzi 
metalowych msop wraz z elementami stałymi i  wyposażeniem), 

- część 2. – pkt 5.2 [Lokalizacja montażu w rurach kanałów deszczowych systemowych zaworów 
zwrotnych wg planu lokalizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych TAURON Arena Kraków], w którym 
na mapach sytuacyjno-wysokościowych zaznaczono lokalizacje studni, t.j. miejsc w rurach 
przewodowych kanałów deszczowych i ścieków bytowych, w których należy wykonać montaż 
systemowych zaworów zwrotnych (np. WaStop® lub podobny, z wykluczeniem tzw. zaworów „kaczy 
dziób”) 

 
Podane w „Dokumentacji technicznej” (pkt 5.1) wymiary i ilości są wielkościami określonymi na etapie 
projektowania, dlatego wymagają zweryfikowania po dokonaniu przez wykonawcę pomiarów we 
własnym zakresie. Niezmienne pozostają wysokości zabezpieczenia, dostosowane do poziomu „wody 
stuletniej” i „wody tysiącletniej”, określone w pkt 3.3 [Charakterystyka stanu istniejącego wykonanych 
elementów]. 
 
2.1. Część 1. Grodzie metalowe msop wraz z wyposażeniem i instalacja elementów stałych, 

wykorzystywanych w przypadku wystąpienia zagrożenia.   
 
Zakres rzeczowy Części 1. obejmuje wykonanie wszystkich robót pozwalających na skuteczne 

zastosowanie msop, a w tym m.in: 
- dostawę wszystkich elementów msop do wykorzystania w przypadku wystąpienia zagrożenia powodzią 

lub zalaniem pomieszczeń „TAURON Arena Kraków”, 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45246000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45330000-9
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- jednorazowy montaż msop do zainstalowanych elementów stałych i jednorazowy demontaż elementów 
podlegających magazynowaniu (w celach szkolenia i odbioru końcowego),   

- szkolenie w zakresie montażu i demontażu elementów msop, z wydaniem imiennych świadectw 
(imiennych certyfikatów) z przeprowadzonego szkolenia dla osób przeszkolonych (szkolenie 
teoretyczne i praktyczne), 

- przekazanie instrukcji użytkowania msop, 
- instalacja (roboty budowlane) elementów stałych (elementy prowadzące, płyty kotwiące, przyłączy 

ściennych), 
- wykonanie (roboty budowlane) fundamentu na wjeździe do zewnętrznego garażu podziemnego od 

strony południowej – pkt 5.1, rys. KW-10,  
- odtworzenie – przywrócenie do stanu pierwotnego (roboty budowlane) istniejącej substancji obiektów 

(elewacji ścian, ścian, nawierzchni, itp.; izolacji termicznej, akustycznej, warstw malarskich , tynków, 
zabezpieczeń przeciwogniowych, instalacji i jej działania, itp.), 

- demontaż (roboty budowlane) kolidujących z msop odcinków rurociągów wraz z izolacją termiczną 
i armaturą do mrożenia lodowiska w „małej hali”. 

 
2.2. Część 2. Montaż w rurach kanałowych systemowych zaworów zwrotnych.   
 
Wymogiem ochrony przeciwpowodziowej jest zainstalowanie w kanałowej instalacji sieci zewnętrznej 
(deszczowej i ścieków bytowych) zaworów zwrotnych, blokujących cofanie wód (powodziowych, 
deszczowych, ścieków bytowych z przepełnionego odbiornika) do obiektów „TAURON Arena Kraków”. 
Systemowe przeciwpowodziowe zawory zwrotne, nie mogą powodować istotnej dla eksploatacji zmiany 
przepływu, zmieniać istniejącego stanu i jakości sieci, a gabaryt zaworu nie może zajmować przestrzeni 
w studni. Dostęp do rur instalacyjnych jest tylko w studniach (D100cm i D120cm). 
Rozwiązaniem spełniającym powyższe jest zamontowanie zaworu zwrotnego „WaStop®” ze stali 
nierdzewnej do instalacji wewnątrz istniejącej rury dostępnej ze studni (lub wyrobu równoważnego nie 
gorszej jakości, z wykluczeniem tzw. zaworów „kaczy dziób”).  
 
Lokalizacje, rodzaj kanału, średnice kanału podane są w pkt 5.2 niniejszego załącznika, a poniżej podane 
jest zestawienie:  
 

L.p. Numer 
studni 

Średnica 
kanału 

Materiał 
(rodzaj) 

Ilość 
sztuk 

Uwagi 

1 S19.1 Ø 300 ż-b (D) 1 (D) - kanalizacja deszczowa  
(B) - kanalizacja ścieków bytowych  
ż-b - rura żelbetonowa 
HD-PE - rura z polietylenu o dużej 
gęstości 
PVC-U - rura z polichlorku winylu 
utwardzonego 
kam. - rura kamionkowa 

2 S19.1 Ø 160 PVC-U (D) 1 

3 S4 Ø 110 HD-PE (D) 1 

4  
S5 

Ø 200 PVC-U (D) 1 

5 Ø 160 PVC-U (D) 1 

6 Ø 200 PVC-U (D) 1 

7  
S6 

Ø 250 PVC-U (D) 1 

8 Ø 160 PVC-U (D) 1 

9 Ø 200 PVC-U (D) 1 

10 K6 Ø 250 kam. (B) 1 

11 K5 Ø 160 PVC-U (B) 1 

12 K4 Ø 160 PVC-U (B) 1 

13 S9 Ø 315 PVC-U (D) 1 

14 K.3.1 Ø 160 PVC-U (B) 1 
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3. TECHNOLOGIA WYKONANIA. 

3.1. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZAKRESU CZĘŚCI 1.  
 W skład msop, przeznaczonego do ochrony „TAURON Arena Kraków” przed napływem wód 
powodziowych (woda „stu-” i „tysiącletnia”), wchodzi szereg elementów, takich jak m.in.:  

 belki zaporowe (szandory) i podwalinowe (szandory dolne, z uszczelką przygruntową) budujące 
ścianę przegrody,  

 słupy pośrednie,  

 podparcie tylne słupów pośrednich (przypory nośne wzmacniające słupy pośrednie), 

 przypory nośne wzmacniające słupy pośrednie (stosowane dla przegród o wysokości piętrzenia 
ponad 202 cm),  

 płyty kotwiące (do mocowania słupów pośrednich),  

 szyny dolne (ułożone w podłożu pod szandorem dolnym),  

 przyłącza ścienne (słupy końcowe),  

 zaciski blokujące belki zaporowe (klucze do kompresji belek zaporowych), 

 uszczelki (przygruntowe do szandorów i szandorów dolnych, słupów pośrednich i przyłączy 
ściennych), 

 kosze i palety do przechowywania elementów ruchomych.. 
  
Na podstawie dokumentacji technicznej (pkt 5.1 niniejszego załącznika) określone zostały różnego rodzaju 
zapory, lokalizowane w newralgicznych miejscach TAURON Arena Kraków, dostosowane do potrzeb: 
  

L.p Nazwa zapory 

1 
-zapora O1 (przejazd północny, wjazd północny do hali głównej)  

-zapora O1 a (przejazd północny, wjazd północny do hali głównej)  

2 -zapora 02 (stacja transformatorowa – strona wschodnia; drzwi i otwory wentylacyjne)  

3 -zapora 03 (przejazd południowy pomiędzy ścianami oporowymi)  

4 -zapora 04 (pom. Techniczne, otwory wentylacyjne)  

5 -zapora 05 (wjazd południowy do garażu zewnętrznego)  

6 -zapora 06 (wjazd północny do garażu zewnętrznego)  

7 -zapora 07 (drzwi DZ8, strona południowa)  

8 -zapora 08 (drzwi DZ6, strona południowa)  

9 -zapora 09 (drzwi TR1, strona południowa)  

10 -zapora 10 (drzwi DZ5, strona południowa)  

11 
-zapora 11 (drzwi DZ5, wjazd północny)  

-zapora 11 (żaluzja Oz2, wjazd północny)  

 
3.1.1. Elementami stałymi przeznaczonymi do zamocowania na stałe w konstrukcji przegrody 
przeciwpowodziowej w szczególności są:  
- płyty kotwiące (wykonane ze stali szlachetnej np. V2A 1.4301) przytwierdzone do podłoża za pomocą 

prętów kotwiących,  
- szyny dolne (wykonane ze stali szlachetnej np. V2A 1.4301; moduły szyny dolnej zintegrowane z płytami 

kotwiącymi), 
- fundamenty żelbetowe, 
- przyłącza ścienne (wykonane ze stali szlachetnej V2A 1.4301 z kotwami do zamocowania w betonie,  z 

cynkowanych profili C160 ze stali St37 do zamocowania śrubami). 
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Montaż elementów stałych polega na trwałym ich zainstalowaniu (zamocowaniu) do ściany budynku, 
fundamentu, itp. Użyty system powinien zapewnić zachowanie liniowości, poziomu (pionu) 
poszczególnych elementów,  dokładność wykonania i szczelność pod naporem wody powodziowej.  
 
Uszczelki przyłączy ściennych wykonane z kompozytów syntetycznego kauczuku (EPDM) lub rodzaju gumy 

mikroporyzowanej (mikrogumy). W zależności od warunków pracy i lokalizacji mają zapewnić 
szczelność połączeń. 

 
3.1.2. Elementami ruchomymi ustawianymi na czas zagrożenia powodziowego i demontowanymi po jego 
ustąpieniu w szczególności są (opisane w dokumentacji technicznej - pkt 5.1 niniejszego załącznika):  
- belki zaporowe i słupy pośrednie (z przyporami dla określonej wysokości piętrzenia wody i określonych 

lokalizacjach,) wykonane z aluminium np. EN AW 6060; 
- słup pośredni jest przytwierdzany do płyty kotwiącej przy użyciu śrub kotwiących (pomiędzy słupy 

wkładane są belki zaporowe – szandory);  
- zaciski mocowane w przyłączach ściennych i słupach pośrednich, na każdym etapie pracy zakładania 

szandorów, blokują ułożone już szandory przed uniesieniem siłą wyporu wody; 
- uszczelki belek, słupów pośrednich wykonane z kompozytów syntetycznego kauczuku (EPDM) i rodzaju 

gumy mikroporyzowanej (mikrogumy) zapewniając szczelność połączeń. 
 

3.1.3. Opis poszczególnych sekcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 
 
3. 1.3.1. Zapora 01 (przejazd północny)  

Część zapory przy „małej hali” montowana do korony istniejącej ścianki żelbetowej . Przypory opierane 
na nawierzchni z kostki betonowej. Rozstaw słupów pośrednich jest zmienny. Płyty kotwiące słupów 
pośrednich wklejone do betonu; w narożniku zewnętrznym zespolone. W tej zaporze występują dwie 
wysokości ściany zaporowej: Wysokość zmienia się kaskadowo na słupie pośrednim, który 
wykonanym indywidualnie. 

Powierzchnia górna istniejącej ławy betonowej pod szandor dolny wymaga wyrównania, 
wyprofilowania i zabezpieczenia antykorozyjnego betonu. 

 
3. 1.3.2. Zapora 01a (przejazd północny)  

Część zapory stanowi ściana wolnostojąca. Płyty kotwiące wklejone do istniejącego fundamentu 
żelbetowego (szerokość 40cm); w narożniku wewnętrznym słupy zespolone. Rozstaw słupów 
pośrednich stała 

Od strony północnej zapora zakończona przyłączem ściennym przykręcanym do ściany żelbetowej na 
dystansie, umożliwiającym zachowanie izolacji termicznej ściany. Przypory opierane będą na 
nawierzchni fundamentu betonowego. 

Powierzchnia górna istniejącej ławy betonowej pod szandor dolny wymaga wyrównania, 
wyprofilowania i zabezpieczenia antykorozyjnego betonu. 

 
3. 1.3.3. Zapora 02 (stacja transformatorowa)  

Zapora montowana na konstrukcji ściany żelbetowej. Przyłącza ścienne montowane do ściany 
żelbetowej budynku za pośrednictwem stałych, stalowych, ocynkowanych elementów dystansowych 
przykręcanych do ściany poprzez systemowe uszczelki pęczniejące i podlegających wykończeniu 
ociepleniem i tynkiem. Połączenie pomiędzy elementem dystansowym a przyłączem ściennym 
uszczelnione pasmem z gumy. Zapewnienie wymaganej szczelności szandorów i podłoża przez stałe 
elementy - kątowniki stalowe przykręcone do żelbetowych progów pod zabezpieczanymi otworami. 
Połączenie pomiędzy kątownikiem a ścianą żelbetową uszczelnione systemową uszczelką 
pęczniejącą. Uszczelnienia styku pomiędzy przyłączem ściennym a kątownikiem progowym masą 
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trwale plastyczną (np. poliuretanowej masą uszczelniająco-klejącą). Każdy otwór w sekcji 
zabezpieczony indywidualnie. 

 
3. 1.3.4. Zapora 03 (przejazd południowy)  

Zapora jest ścianą wolnostojącą. Płyty kotwiące słupów pośrednich wklejone do istniejącego 
fundamentu żelbetowego (szerokość 40cm). Stały rozstaw słupów pośrednich. 

Obustronnie zapora zakończona przyłączem ściennym przykręcanym do ściany żelbetowej na dystansie 
z profili stalowych, umożliwiającym kompensację krzywizny ściany żelbetowej. Przypory opierane 
będą na nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie. 

Powierzchnia górna istniejącej ławy betonowej pod szandor dolny wymaga wyrównania, 
wyprofilowania i zabezpieczenia antykorozyjnego betonu. 

 
3. 1.3.5. Zapora 04 (pom. techniczne)  

Zapora zabezpiecza drzwi oraz żaluzje wentylatorni. Drzwi zabezpieczone ściankami od nawierzchni, a 
otwory okienne (żaluzje) ściankami stojącymi na parapecie (kątownik stalowy). 

Przyłącza ścienne z kształtownika montowane do ściany żelbetowej przez ocynkowane, stalowe 
elementy dystansowe, przykręcane do ściany przez systemoweh uszczelki pęczniejące(odtworzenie 
ocieplenia i tynku).  

Szczelność szandorów dolnych i podłoża ściany przez kątowniki stalowe (parapety) przykręcone pod 
żelbetowymi progami otworów. Uszczelnienie połączenia pomiędzy kątownikiem stalowym a ścianą 
żelbetową systemowymi uszczelkami pęczniejącymi; uszczelnienie pomiędzy elementem 
dystansowym a przyłączem ściennym pasmem gumy; uszczelnienie styku pomiędzy przyłączem 
ściennym UPE160 a kątownikiem progowym masą trwale plastyczną, np. poliuretanową masą 
uszczelniająco-klejącą.  

Każdy otwór będzie w tej sekcji zabezpieczony indywidualnie. 
Dla otworu o znacznej długości , zamontowany stały element oporowy ze stalowej ramki, mocowanych 

do ściany budynku pod i nad otworem. 
 
3. 1.3.6. Zapora 05 (wjazd południowy do garażu zewnętrznego)  

Na wjeździe południowym do wybudowania ława fundamentowa (35x70cm) z zatopioną w nim szyną 
dolną ze stali nierdzewnej.  

Szczelina między ławą a ścianą obiektu (nawierzchnią) wypełniona taśmą bentonitową, 
poliuretanowym wężem rozprężnym i wierzchnią masą trwale plastyczną. Powierzchnia górna ławy 
betonowej pod szandor dolny zabezpieczona środkiem antykorozyjnym betonu. Płyty kotwiące 
słupów pośrednich wklejane do fundamentu na wjeździe. Rozstaw słupów pośrednich stałą. 

Zapora zakończona przyłączami ściennymi montowanymi do ściany żelbetowej budynku przez stałe, 
stalowe, ocynkowane elementy dystansowe przykręcane do ściany przez systemowe uszczelki 
pęczniejące. Połączenie pomiędzy elementem dystansowym a przyłączem ściennym uszczelnione 
pasmem gumy. W nadprożu bram specjalne gniazda, do których będą przykręcane słupy pośrednie 
wyposażone do tego celu w stałe marki stalowe. 

 
3. 1.3.7. Zapora 06 (wjazd północny do garażu zewnętrznego)  

Istnieje wykonana wcześniej żelbetowa ława fundamentowa. Powierzchnia górna ławy wymaga 
wyrównania, wyprofilowania i zabezpieczenia antykorozyjnego betonu. Płyty kotwiące słupów 
pośrednich wklejane do fundamentu na wjeździe. Rozstaw słupów pośrednich stałą. 

Zapory zakończone ceowymi przyłączami ściennymi montowanymi do ściany żelbetowej budynku 
przez stałe, stalowe, ocynkowane elementy dystansowe przykręcane do ściany przez systemowe 
uszczelki pęczniejące. Połączenie pomiędzy elementem dystansowym a przyłączem ściennym należy 
uszczelnione pasmem gumy. W nadprożu bram specjalne gniazda, do których będą przykręcane słupy 
pośrednie wyposażone do tego celu w stałe marki stalowe. 
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3. 1.3.8. Zapory nr 07- nr 11 (drzwi i żaluzja, strona południowa) 

Nazwa (lokalizacja) 

Zapora nr 07 (drzwi DZ8)  
Zapora nr 08 (drzwi DZ6) 
Zapora nr 09 (drzwi TR1)  
Zapora nr 10 (drzwi DZ5) 
Zapora nr 11 (drzwi DZ5)  
Zapora nr 11 (żaluzja Oz2)  

 
Zapory instalowane na konstrukcji ściany żelbetowej. Przyłącza ścienne z kształtownika stalowego 

montowane do ściany żelbetowej przez ocynkowane, stalowe elementy dystansowe, przykręcane do 
ściany na systemowych uszczelkach pęczniejących (odtworzenie ocieplenia i tynku; zapora nr 10 bez 
wykończenia). Uszczelnienie pomiędzy elementem dystansowym a przyłączem ściennym pasmem 
gumy. Szczelność szandorów dolnych i podłoża ściany przez kątowniki stalowe (parapety) 
przykręcone pod żelbetowymi progami otworów.  

Uszczelnienie połączenia pomiędzy kątownikiem stalowym a ścianą żelbetową systemowymi 
uszczelkami pęczniejącymi; uszczelnienie styku pomiędzy przyłączem ściennym a kątownikiem 
progowym masą trwale plastyczną, np. poliuretanową masą uszczelniająco-klejącą. Każdy otwór w 
sekcji zabezpieczony indywidualnie. 

 
3.1.3.9 Demontaż kolidujących elementów rurociągów wraz z izolacją termiczną i armaturą do mrożenia 
lodowiska w „małej hali”. 

Brak skrajni pionowej w linii zabudowania msop po stronie północnej przy „małej hali” (na wysokości 
agregatów chłodniczych) powoduje konieczność zdemontowania odcinków pionowych istniejącego 
rurociągu.  Roboty polegają na demontażu i montażu elementów rurociągów kolidujacych z msop, t.j. 
w szczególności: 

- opróżnieniu i napełnieniu (uzupełnieniu) rurociągu płynem do instalacji chłodniczych: 40% roztwór 
wodny glikolu etylenowego z inhibitorami korozji, temp. kryst.  t = -25 st. C (np. serii  „GEOL-25” firmy 
PPH PRODRYN Marek Krawczyk – lub równoważny), 

- zdemontowaniu izolacji termicznej rurociągów (izolacja typ 1: warstwa klejonej maty z kauczuku 

syntentycznego [25mm], warstwa wełny mineralnej [75mm], blacha stalowa ocynkowana – osłona 
izolacji) i jej odtworzeniu,  

- zdemontowaniu i zamontowaniu armatury (zawory, itp.) na skracanym odcinku instalacji oraz 
zamontowanie nowych  kołnierzy stalowych do mocowania zaworów [2 szt.], 

- skróceniu odcinków pionowych rur Ø159x4,5mm w pasie prowadzenia msop o długości ok. 1500mm 
każdy, 

- odtworzeniu izolacji antykorozyjnej istniejącego odcinka rurociągu w zakresie oddziaływania 
wykonanych robót.    

 
3. 1.4. Charakterystyka podstawowych materiałów budowlanych: 

- mieszanka betonowa do fundamentów: beton towarowy C30/37 (W8) (F100) 
- stal zbrojeniowa główna klasy A-IIIN (B500SP), drugorzędna i strzemiona klasy A-I 
- stal kształtowników (poza systemem msop) klasy S235 ocynk 
- śruby (poza systemem msop) klasy 5.8 ocynk 
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3.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZAKRESU CZĘŚCI 2.  
Montaż zaworów (ilości, średnice) zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta, przy pomocy zalecanych 
narzędzi, pod nadzorem producenta (autoryzowanego dystrybutora); lokalizacje zgodnie z pkt 5.2. 
niniejszego załącznika 

3.3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO WYKONANYCH ELEMENTÓW. 

 
Dokumentacje techniczna, w oparciu o którą należy wykonać zakres rzeczowy Części 1 zamówienia: 
1. „Projekt warsztatowy grodzi przeciwpowodziowych w systemie DPS 2000 wraz z niezbędnymi 

elementami montażowymi i kotwiącymi dla hali widowiskowo sportowej Kraków Czyżyny”. CADENA 
GROUP. Marzec 2014. 

 
Powyższą dokumentację należy dostosować do istniejących wymiarów TAURON Arena Kraków. System 
opisany w dokumentacji technicznej (pkt 5.1. niniejszego załącznika) jest przykładowy; Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie systemu, zbudowanego z materiałów (wyrobów) równoważnych o nie gorszej 
jakości, który musi posiadać aprobatę techniczną (w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami). 
   
Wyprzedzająco wykonane zostały następujące elementy msop - stan obecny: 

- szacht pod kurtynę do zalania dolnego poziomu garażu zewnętrznego (strona północna), 
- fundamenty pod msop: 

-- przy „małej hali” (ścianka),  
-- wjeździe północnym do „hali głównej”,  
-- w progu bramy wjazdowej do garażu zewnętrznego od strony północnej, 
-- pomiędzy ścianami oporowymi po stronie południowej. 

 
„TAURON Arena Kraków” znajduje się w obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią ze strony rzeki 
Wisły, w przypadku przerwania wałów przeciwpowodziowych. W przypadku wystąpienia powodzi „wody 
stuletnej” rzędna lustra wody określana jest na poziomie 201,95 m n.p.m., a „wody tysiącletniej” na 
poziomie 203,35 m n.p.m – co w stosunku do tzw. „zera” budynku (200,40 m n.p.m.) stanowi 
odpowiednio 1,55 m i 2,95 m pod wodą. 

4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
- zapewnienie i utrzymanie stałego dostępu pojazdów samochodowych i pieszych do obiektów 

TAURON Arena Kraków w okresie trwania dostawy, montażu msop i zaworów, 
- uzgodnienie z Zamawiającym zasad wejścia na plac budowy. Wszelkie czynności realizowane 

w obrębie obiektu hali nie mogą ingerować w jego strukturę w sposób naruszający gwarancję 
udzieloną przez Mostostal Warszawa SA (wykonawcę obiektów TAURON Arena Kraków). 
W przeciwnym przypadku zobowiązania gwarancyjne wynikające z umowy pomiędzy Mostostal 
Warszawa S.A. i Zamawiającym przejęte zostaną przez Wykonawcę, 

- przeprowadzenie szkolenia w zakresie montażu i demontażu elementów msop, z wydaniem 
świadectwa (certyfikatu) z przeprowadzonego szkolenia dla osób przeszkolonych (szkolenie 
teoretyczne i praktyczne), 

- udzielenie gwarancji na wykonane roboty, 
- zweryfikowanie na własny koszt wszystkich wymiarów, ilości podanych w pkt. 5.1. [Dokumentacja 

techniczna] i dostosowaniu do już wykonanych elementów konstrukcji ścian, drzwi, żaluzji, 
elementów układu drogowego itp. w części przeznaczonej do współpracy z msop, a także elementów 
stałych i ruchomych msop, 
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- odtworzenie w warstwach, konstrukcji i wyrobie zdemontowanych elementów lub wyposażenia 
ścian, nawierzchni, itp.  usuniętych (zdemontowanych) w celu umożliwienia montażu docelowych 
elementów msop (w części przeznaczonej do współpracy z msop, a także elementów stałych 
i ruchomych msop) lub zaworów,. 

- 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,  
- zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt nadzoru nad montażem, na czas prowadzenia 

robót montażowych, sprawowanym przez dostawcę (producenta, autoryzowanego dystrybutora) 
msop i/lub zaworów. Nadzorujący montażem dostawca (producent, autoryzowany dystrybutor) wyda 
dokument (certyfikat na wykonane roboty) potwierdzający poprawne, zgodne z aprobatą 
i technologią wykonany przedmiot zamówienia,  

- oznakowania (w tym drogowego) i zabezpieczenia miejsca robót (bhp), 
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej na nośniku zewnętrznym np. 

CD-2 egz., w wersji drukowanej („papierowej”) - 2 egz. 
 
Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w obiektach i infrastrukturze z nimi związane, które objęte są 

gwarancją generalnego wykonawcy budowy „TAURON Arena Kraków”. Wszelkie czynności realizowane 
w obrębie obiektu hali 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.   

 
Wykonawca zawrze na własny koszt z dostawcą systemu msop odpowiednią umowę na prowadzenie 

nadzoru autorskiego. Elementy projektu wymagające indywidualnych rozwiązań proponowanych przez 
wykonawcę, należy opiniować w zespole nadzoru autorskiego. Opinie nadzoru autorskiego będą 
podstawą do wprowadzenia zmian; niezbędne będzie uzyskanie uzgodnienia z Zamawiającym. Opinie 
nadzoru autorskiego, po uzgodnieniu przez Zamawiającego, są wiążące dla wykonawcy. Wykonawca 
ponosi  odpowiedzialność i koszty opinii oraz koszty wprowadzonych zmian. Wprowadzone zmiany nie 
mogą pogarszać rozwiązań podanych w pkt 5.1. [Dokumentacja techniczna]. 

 
Wykonawca założy na potrzeby realizacji zamówienia „dziennik postępu prac”, w którym dokonywane 

będą wpisy dot. zgłoszeń poszczególnych robót do odbioru, odbiorów częściowych, potwierdzeń 
wykonania tych odbiorów, dostaw itp. „Dziennik” będzie załączony do Protokołu odbioru dostawy 
i robót. 

 
Stosowane materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać warunkom wynikającym 

z obowiązujących przepisów. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w 
oparciu o obowiązujące przepisy i normy, pod nadzorem osób uprawnionych i przy zachowaniu 
przepisów BHP.  

 
Wykonawca załącza do dokumentacji powykonawczej: kartę spawania, wykaz spawaczy z numerami 

(książeczkami) uprawnień spawaczy, atesty materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania, 
protokoły badań nieniszczących).   

 
Wszystkie elementy żelbetowe należy wykonać zgodnie z pkt 3.1.4. i pkt 5.1 niniejszego załącznika. 
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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  
„Projekt warsztatowy grodzi przeciwpowodziowych w systemie DPS 2000 wraz z niezbędnymi 

elementami montażowymi i kotwiącymi dla hali widowiskowo sportowej Kraków Czyżyny”. 
CADENA GROUP. Marzec 2014. 

 

 

 
 
 
  



„WYKONANIE ELEMENTÓW ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO TAURON ARENA KRAKÓW”:  
CZĘŚĆ 1. DOSTAWA I MONTAŻ GRODZI METALOWYCH MSOP WRAZ Z WYPOSAŻENIEM. 
CZĘŚĆ 2. DOSTAWA I MONTAŻ W RURACH KANAŁOWYCH SYSTEMOWYCH ZAWORÓW ZWROTNYCH. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁACZNIK NR 1 DO SIWZ 

 

Strona 11 

 

 

5.2 LOKALIZACJA MONTAŻU W RURACH KANAŁOWYCH SYSTEMOWYCH ZAWORÓW ZWROTNYCH WG PLANU LOKALIZACJI 

ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH TAURON ARENA KRAKÓW 
RYSUNEK NR 1/3 
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RYSUNEK NR 3/3 
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