
Nazwa inwestycji Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz
budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej

Lokalizacja inwestycji ulice Warmińska, Pomorska, Kujawska i
Harcerska

Finansowanie inwestycji

Źródło finansowania Budżet 2015 r. - 932.319,53 zł 

Jednostka realizująca

Urząd Miasta Płocka - Wydział Inwestycji i Remontów

Opis inwestycji
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w ulicy Pomorskiej między innymi następujących robót budowlano-montażowych: 
1) demontaż płyt drogowych wraz z wywozem na miejsce wskazane przez MZD,  demontaż części istniejącego betonowego ogrodzenia,
2) budowa nawierzchni  wraz z obustronnymi chodnikami, wjazdami do posesji i dojściami do furtek z kostki betonowej  do wszystkich nieruchomości.
Realizowaną  nawierzchnię  ulicy  Pomorskiej należy  połączyć  z  już  istniejącą  nawierzchnią  ul.  Warmińskiej  i  sięgaczem  ul.  Lubuskiej   zgodnie  z
załącznikiem.
3) kanalizacja deszczowa  - kolektor ze studniami oraz przykanaliki są już wykonane (zgodnie z załączoną inwentaryzacją powykonawczą),
do wykonania wpusty Wp53, Wp54, Wp55, Wp56, Wp57, Wp58, Wp60', Wp60” wraz z brakującą częścią przykanalików.
4) odcinki sieci kanalizacji deszczowej od kolektora głównego do granic własności sztuk 2  dla następujących nieruchomości zlokalizowanych przy   ulicy
Pomorskiej: dz. nr ew. 1471/2, 1471/3.
Wykonawca opracuje dokumentację projektową wraz z uzyskaniem  odpowiedniej decyzji organu administracyjnego architektoniczno-
budowlanego i wykona roboty  budowlano-montażowe związane z realizacją tych przyłączy.  
Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni koszty opracowania dokumentacji i budowy przyłączy kanalizacji deszczowej.      



5) przeniesienie istniejącego słupa telefonicznego do granicy pasa drogowego.
6) przebudowanie zasuwy poza linię krawężnika w sięgaczu ulicy Lubuskiej.
7) przebudowanie hydrantu naziemnego na hydrant podziemny.
8) demontaż istniejącego słupa po nieczynnej linii energetycznej przy działce nr 1445/29.
9) utwardzenie terenu od końca opracowania ul. Kujawskiej do ul. Harcerskiej za pomocą płyt drogowych pochodzących z odzysku z ul. Pomorskiej.
10) czyszczenie poprzez pompowanie odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w ulicy Kujawskiej między innymi następujących robót budowlano-montażowych: 
1) demontaż istniejącego utwardzenia wraz z wywozem na miejsce utylizacji, wymiana gruntu na piasek średnioziarnisty średniej grubości warstwy 45
cm,
2) budowa nawierzchni  wraz z obustronnymi  chodnikami, wjazdami do posesji i dojściami do furtek z kostki betonowej  do wszystkich nieruchomości.
Realizowaną nawierzchnię ulicy Kujawskiej należy połączyć z już istniejącą nawierzchnią ul. Śląskiej i  ul. Harcerskiej.
3) kanalizacja deszczowa  - kolektor ze studniami 

• odcinek od studni D70.1 do D82 – wykonany wraz ze studniami ( wg projektu firmy ELJOT )
• odcinek od studni D82 do KD31  –  do wykonania wraz ze studnią KD31 ( wg projektu Zarządu Inwestycji)
• odcinek od studni KD31 do KDi32 (D83)  –  do wykonania wraz ze studnią KDi32( wg projektu Zarządu Inwestycji) (D83) ( wg projektu firmy

ELJOT )
• odcinek od ul. Harcerskiej  do studni D83 ( wg projektu firmy ELJOT )  – do wykonania na podstawie odrębnej  dokumentacji projektowej

(zamiennej) zleconej przez Wykonawcę, który własnym staraniem i na własny koszt opracuje dokumentację projektową, uzgodni ją
z  odpowiednimi  instytucjami,  organami  i  gestorami  sieci  oraz  uzyska  w imieniu  Zamawiającego  stosowne zezwolenia  na  ich
wykonanie od organu administracji architektoniczno-budowlanej, a następnie wybuduje przedmiotowy zakres robót. 
Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni koszty opracowania dokumentacji i budowy  kanalizacji deszczowej.     

Odcinek  ten  należy  zaprojektować  tak,  aby  wody  deszczowe  spływały  do  studni  D83,  z  odpowiednią  ilością  studni,  wpustów  i  przykanalików,  z
dostosowaniem do projektu branży drogowej,

• do wykonania studnia KD31 z wpustami Wp77, Wp78, studnia KDi32 ( wg  projektu Zarządu Inwestycji) D83  (  wg projektu firmy ELJOT ) z
wpustami Wp79 i  Wp80 oraz  nowoprojektowany odcinek kolektora kanalizacji  deszczowej  od ul.  Harcerskiej  w kierunku studni  D83 wraz z
niezbędnymi wpustami.

4) odcinki sieci kanalizacji deszczowej od kolektora głównego do granic własności sztuk 3 dla następujących nieruchomości zlokalizowanych przy   ulicy
Kujawskiej: dz. nr ew. 1559, 1562, 1563.
Wykonawca opracuje dokumentację projektową wraz z uzyskaniem  odpowiedniej decyzji organu administracyjnego architektoniczno-
budowlanego i wykona roboty  budowlano-montażowe związane z realizacją tych przyłączy.  
Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni koszty opracowania dokumentacji i budowy przyłączy kanalizacji deszczowej.     
5) odcinki sieci kanalizacji deszczowej od studni na  kolektorze głównym do wpustów deszczowych.
6) budowa dodatkowego wjazdu na dz. nr ew. 1564 i 1554.
Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni koszty  budowy    dodatkowych wjazdów 
7) przebudowanie zasuw poza linię krawężnika.
8) likwidacja hydrantu.
9) przesunięcie słupa telefonicznego do ogrodzenia poza chodnik.
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