
Zał. nr 1.2 do SIWZ 

Znak sprawy: ADM.2231.1.2015 

Opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie pod nazwą: 

"Odwodnienie budynku głównego zabytkowego Teatru „ 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia budynku głównego zabytkowego Teatru 
im. Wilama Horzycy w Toruniu zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót, 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z niniejszą SIWZ. 
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 
- Rozebranie nawierzchni opaski i chodnika, 
- Wykonanie wykopu umocnionego grodzicami do projektowanej niwelety, 
- Wywiezienie gruntu z wykopu na odległość do 10 km, 
- Przywóz zasypki filtracyjnej o szer. 10 cm, 
- Drenaż z rur kamionkowych o średnicy 100 mm perforowanych, 
- Odprowadzenie wody drenażowej rurociągiem o dł. 16 m do przez studzienkę do kanału deszczowego 
w ul. Wały Gen. Sikorskiego , 

- Wykonanie opaski i chodnika z nowych płytek chodnikowych, 
- doprowadzenie miejsca wykonywania robót do stanu przed ich rozpoczęciem. 

Technologia wykonania robót: 

1. Wykonanie przepompowni-studni chłonnej DN1200mm H=7,0 m metodą studniarską. Podczas 
ostatniej fazy zapuszczania należy odpomować wodę, 

2. Rozbiórka nawierzchni w pasie o szerokości 3 m od ściany budynku, 

3. Wykopy od studni w górę drenaży z jednoczesnym zabezpieczeniem ścian wykopu grodzicami, 

4 Wykonanie izolacji pionowej folią kubełkową (założyć w odległości 10 cm od ściany)- przes-
trzeń między ścianą a folią musi być wypełniona kalibrowanym kruszywem o średnicy 3 do 60 mm, 

5. Wykonanie drenażu z rur kamionkowych o średnicy 100 mm perforowanych w obsypce 
filtracyjnej o średnicy ziaren 3-60 mm w geowłókninie filtracyjnej POYFELT TA 70 
przepuszczającej wodę i odcinającej przenikanie drobnych cząstek rodzimego gruntu do zasypki, 

6. Wykonanie zasypki z zagęszczeniem usuwające sukcesywnie elementy zabezpieczenia 
(grodzice), 

7. Transport kruszywa do zasypki i wywóz nadmiaru ziemi z wykopu, 

8. Wykonanie drenażu o długości 4,0 m należy wykonać metodą wciskową (bez wykopu), 



9 Odprowadzenie wód z drenażu odbywać się będzie do istniejącej studzienki w kolektorze 
deszczowym Dn 450 mm w ulicy Wały Gen. Sikorskiego przez przepompownię usytuowaną przy 
budynku Teatru „Scena na Zapleczu", 

10 Przepompownia-studnia chłonna - wykonanie z kręgów żelbetowych Dn 1200 mm o 
głębokości całkowitej 7,00 m (połączenia kręgów nie cementowane!); posadowiona na płycie 
żelbetowej o wymiarach 2,0x1,4 m z otworami o średnicy 10 mm co 15 cm w polu podstawy 
przepompowni, 

11. Wykonanie obsypki- kruszywem o średnicy 10 do 60 mm warstwa o grubości 50 cm pod płytą 
i wokół studni, 

12. Montaż agregatu pompowego o wydajności obliczeniowej 3,6 l/s i podnoszeniu H>8,0 m moc 
ok. 2,0 KW (włączenie i wyłączanie automatyczne) 




