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Dotyczy: Budowy ulicy Podgórnej i Placu Kilińskiego w Koszalinie.
W związku z przebudową ulicy Podgórnej i Placu Kilińskiego w Koszalinie w części
projektowej i kosztowej projektu branży drogowej należy ująć:
1. Wymianę na istniejących studniach kanalizacyjnych, zlokalizowanych w przebudowywanym
pasie drogowym włazów kanalizacyjnych na włazy z pokrywą z wypełnieniem betonowym,
zintegrowaną wkładką gumową i zabezpieczeniem przed obrotem dla kanalizacji sanitarnej
oraz włazy żeliwne, wentylowane z wypełnieniem betonowym, zintegrowaną wkładką gumową
i zabezpieczeniem przed obrotem dla kanalizacji deszczowej, klasy dobranej zgodnie z Polską
Normą PN/EN-124:2000.
2. Wymianę wpustów na wpusty deszczowa z osadnikiem o głębokości min. 50 cm. typu
krawężnikowo-jezdniowego. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczono stosowanie wpustów
z kratą uchylną, zatrzaskową, klasy dostosowanej do miejsca montażu, z kołnierzem.
Nie dopuszcza się pozostawienia w modernizowanych pasach drogowych wpustów z kratą
niezabezpieczoną przed kradzieżą.
3. Wymianę uszkodzonych warstw cegieł na istniejących studniach kanalizacyjnych.
Przy dostosowywaniu istniejącej infrastruktury wod.-kan. do projektowanej niwelety
przebudowywanego pasa drogowego stosować:
- przy regulacji włazów pierścienie wyrównawcze wykonane z tworzyw sztucznych /osadzane
zgodnie z technologią montażu'.
- płyty nasludzienne osadzone na pierścieniach odciążających /zgodnie z pismem Zarządu
Dróg Miejskich, znak: TIT/0710-37/05 z dnia 03.06.2005r./ na istniejących w pasach jezdni
studniach kanalizacyjnych.
Odrębnie Spółka przesyła warunki techniczne TR.56.171.2017.WP z dnia 03.10.2017r.
na budowę sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy
ulicy Podgórnej i Placu Kilińskiego w Koszalinie.
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