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ZAWARTO  OPRACOWANIA

DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

-    O wiadczenie projektanta str. nr 1
-    Uprawnienia Budowlane  Projektanta drogowego str. nr 2
-    Za wiadczenie LOIIB projektanta drogowego str. nr 3
-    Uprawnienia Budowlane  Projektanta sanitarnego str. nr 4
-    Za wiadczenie LOIIB projektanta sanitarnego str. nr 5
-    Uzgodnienie z Zak adem Gazowniczym Zgorzelec str. nr
-    Uzgodnienie z ENEA Rejon Dystrybucji ary str. nr
-    Uzgodnienie z Urz dem Miejskim wiebodzin                          str. nr
-    Uzgodnienie TPSA Zielona Góra str. nr
-    Uzgodnienie z telefoni  „DIALOG” Zielona Góra str. nr
-    Opinia ZUD w aga str. nr

   PROJEKT DROGOWY

- Opis techniczny str. nr 1-11
- Projekt zagospodarowania rys. nr 1
-  Profil pod ny rys. nr 2
- Przekrój normalny rys. nr 3
- Szczegó y konstrukcyjne rys. nr 4

   PROJEKT  ODWODNIENIA

- Opis techniczny str. nr 1-5
- Projekt zagospodarowania rys. nr 1
- Profil pod ny rys. nr 2
- Studzienka kanalizacyjna z dnem prefabrykowanym rys. nr 3
- Wpust uliczny z osadnikiem rys. nr 4
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OPIS TECHNICZNY
    DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ULICY OGRODOWEJ ( 101114F)

                              m. I OWA gm. I OWA dz.nr 444/7; 443

1.0 DANE OGÓLNE :

1.1 Inwestor  –    Urz d Miasta i Gminy I owa

       ul. eromskiego 27

       68-120 I owa

1.2 Zadanie  –    Przebudowa ulicy Ogrodowej m. I owa

          1.3 Lokalizacja –     ul. Ogrodowa m. I owa dz. nr 444/7; 443.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA :

2.1 Zlecenie Zamawiaj cego – Gmina I owa

2.2 Podk ad geodezyjny – mapa sytuacyjno – wysoko ciowa terenu

      w skali 1:500 do celów projektowych.

2.3 Wizja i pomiary w terenie.

2.4 Obowi zuj ce normy i przepisy.

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie zawiera projekt przebudowy ulicy Ogrodowej nr 101114F

w m. I owa, wraz z odwodnieniem.

4.0 STAN  ISTNIEJ CY :

Istniej cy teren znajduje w m. I owa. Administracyjnie, teren nale y do gm.

owa, woj. lubuskiego. W chwili obecnej jest to ulica gruntowa o ró nej szeroko ci

od 4.5m – 10,00m. .

W obr bie projektowanej ulicy,  przebiega podziemne uzbrojenie:
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- sie  wodoci gowa i kanalizacyjna.

- Sie  telekomunikacyjna

- Sie  energetyczna

- Sie  telekomunikacyjna

Zalecenia w odniesieniu do kolizji z sieci  wodoci gow  i kanalizacyjn

dotyczy  regulacji  wysoko ci istniej cych studni.

Linie telekomunikacyjne i energetyczne nale y zabezpieczy  rurami

dwudzielnymi typu „Arot”

Teren na którym projektowana jest ulica nie jest wpisany do rejestru

zabytków i  nie podlega ochronie na podstawie ustale  miejscowego planu

zagospodarowania.

Po przebudowie ulicy, nie nast pi  pogorszenie rodowiska naturalnego.

Znacz cym oddzia ywaniem na stan rodowiska obj ty zostanie obszar

stanowi cy pas drogowy, w którym zlokalizowana jest  przebudowywana ulica. Pas

drogowy obejmuje, istniej  ulic  gruntow  o bardzo zró nicowanej szeroko ci

, co jest zagro eniem dla ruchu samochodowego jak równie  pieszych.

5.0 STAN PROJEKTOWANY :

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt przebudowy ulicy Ogrodowej na

terenie m. I owa dz. nr dz. nr 444/7; 443, wraz z chodnikiem jednostronnym.

Przebudowa b dzie polega  na utwardzeniu istniej cej  ulicy kostk  betonow

typu „Polbruk” w kolorze szarym. Szeroko  przebudowywanej ulicy wynosi

dzie 6,00m. Z jednostronnym chodnikiem o szeroko ci 2,00m z kostki betonowej

typu „Polbruk” w kolorze czerwonym.

Istniej  drog  powiatow  o nawierzchni asfaltowej, nale y po czy

z projektowan ukami ko owymi o promieniu R=6,00m. Kraw  istniej cej
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nawierzchni asfaltowej, nale y równo przyci  i u  kraw nik najazdowy

betonowy (wys. 2 cm), na awie betonowej z oporem, nast pnie u

projektowan  nawierzchni .

Realizacja projektowanej inwestycji nie niesie za sob  szkodliwych

oddzia ywa  na rodowisko naturalne.

Ulica i chodnik s  w obszarze zabudowanym.

 W zwi zku z projektowan  nawierzchni  , nie przewiduje si  wycinki drzew

ani krzewów.

Miejsca zielone, obsia  traw  i nasadzi  krzewy iglaste.

5.1 Parametry techniczne projektowanej drogi.

- D ugo  – 122,30

- Szeroko  jezdni –  6,00m.

- Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

- Szeroko  chodnika 2,00m

-

5.2  Projektowana  nawierzchnia

DROGA

- 8 cm. – kostka betonowa typu „Polbruk” – kolor szary

- 3 cm. – podbudowa cementowo-piaskowa 1:4

- 22 cm.- podbudowa z   kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie

  - 15 cm – grunt satbilizowany cementem

CHODNIK

- 8 cm. – kostka betonowa typu „Polbruk” – kolor czerwony

- 5 cm. – podsypka z piasku rednioziarnistego
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ZJAZDY

- 8 cm. – kostka betonowa typu „Polbruk” – kolor szary

- 3 cm. – podbudowa cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm.- podbudowa z   kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie

  - 10 cm – podsypka z piasku rednioziarnistego

Ulic  od strony chodnika obramowa  kraw nikiem betonowym

wysokim 12 cm, z drugiej strony nale y zastosowa  kraw nik najazdowy niski

– 4 cm. Chodnik obramowa  obrze em betonowym chodnikowym.

W miejscach przej cia dla pieszych u  kraw nik na wysoko ci 2 cm.

W obr bie zjazdu na drog  powiatow , wraz z ukami ko owymi

kraw nik u  na wysoko  2 cm

6.0  ODWODNIENIE

Woda opadowa z  ulicy odpowiednimi spadkami pod nymi i poprzecznymi

zostanie odprowadzona do projektowanych wpustów ulicznych, a dalej do

istniej cej kanalizacji deszczowej.

7.0  ORGANIZACJA RUCHU

Projekt organizacji ruchu  obejmuje inne opracowanie.

8.0  ROBOTY ZIEMNE

Roboty zimne wielko ci 280 m³  - ziemia z korytowania pod konstrukcj

nawierzchni  w zwi zku z powy szym zachodzi konieczno  odwiezienia .

Nadmiar  ziemi  nale y wywie  na odleg  do 5  km.
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9. Odtworzenie ( wyznaczenie) trasy i punktów wysoko ciowych :

Przed przyst pieniem do wykonania robót ziemnych, nale y wyznaczy  o

trasy jezdni na d ugo ci  122,30 m, robocze punkty wysoko ciowe i przekroje

poprzeczne.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jako  ich wykonania oraz za

zgodno  z Dokumentacj  Projektow  i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materia ami stosowanymi przy odtwarzaniu trasy   i wyznaczeniu roboczych

punktów wysoko ciowych s  paliki drewniane o rednicy 15 – 20 cm i d ugo ci 1,5

– 1,7 m oraz o rednicy 5 – 8 cm i d ugo ci od 0,5 – 1,0 m, s upki betonowe, farba

chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktów na jezdni ).

Sprz t stosowany do odtwarzania trasy i punktów g ównych powinien gwarantowa

uzyskanie  wymaganej dok adno ci pomiaru. Zamawiaj cy zobowi zany jest do

przekazania  Wykonawcy lokalizacji punktów g ównych osi trasy oraz reperów. Za

wyniesienie punktów g ównych trasy i reperów  odpowiedzialny jest Wykonawca.

Tyczenie osi drogowej nale y wykona   w oparciu o dokumentacj   projektow .

Sprawdzenie robót pomiarowych nale y przeprowadzi  wed ug nast puj cych zasad

:o  drogi nale y sprawdzi  na wszystkich krzywiznach w poziomie,

- Robocze punkty wysoko ciowe nale y sprawdzi  niwelatorem na ca ej d ugo ci

budowanego odcinka,

- Wyznaczenie jezdni nale y sprawdzi  ta  i szablonem z poziomic .

10. Wykonanie wykopów pod korytowanie;

Przedmiotem niniejszego opisu s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru robót przy wykonaniu wykopów w gruntach II-IV kategorii dla robót,

które zostan  wykonane w ramach przebudowy ulicy Ogrodowej.
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10.1  Sprz t

Do wykonywania wykopów i przemieszczenia gruntów mo e by  stosowany sprz t:

- koparki jednonaczyniowe ko owe, samochodowe lub g siennicowe.

- koparko – spycharki

- koparko – adowarki

- spycharki g sienicowe

- adowarki

- zgarniarki

- równiarki samojezdne lub inny sprz t akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

10.2  Sprz t do zag szczania:

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie

spowoduje niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu, zarówno

w miejscach jego naturalnego zalegania, jak te  w czasie odspajania, transportu,

wbudowania i zag szczania.

Dobór sprz tu zag szczaj cego zale y od rodzaju gruntu i grubo ci zag szczanej

warstwy

10.3 Transport :

Do transportu gruntu uzyskanego w wykopu na trasie celem wbudowania

w nasyp mog  by  stosowane:

- samochody samowy adowawcze,

- zgarniarki

Wybór rodków transportu oraz metod transportu powinien by  dostosowany do

kategorii gruntu ( materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz

od odleg ci transportu.
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Wykonawca ma obowi zek zorganizowania transportu z uwzgl dnieniem

wymogów bezpiecze stwa zarówno w obr bie pasa drogowego, jak i poza nim.

10.4 Wykonanie robót:

Sposób wykonania  wykopów  powinien gwarantowa  ich stateczno

w ca ym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodze  wynikaj cych

z nieprawid owego wykonania wykopów, lub innych odst pstw od dokumentacji

projektowej, obci a Wykonawc .

Dok adno  wykonywania robót ziemnych w wykopach powinna by

sprawdzana co 20m. Wykonawca ma obowi zek zag szczenia przekrojów

poprzecznych tak, aby mo liwo  kontroli by a zachowana co 20m.

Dopuszcza si  nast puj ce tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mog  ró ni  si  od projektowanego wykopu

o wi cej ni  +10cm i  - 0 cm., a kraw dzie dna wykopu nie powinny mie

wyra nych z ama .

- ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e

przekracza  + 2cm i – 3cm.

- pochylenie skarp wykopu nie mo e ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni

10% jego warto ci wyra onej tangensem k ta.

- maksymalna g boko  zag bie  na powierzchni skarpy wykopu nie mo e

przekracza  10 cm. przy pomiarze at  3 m.

Wykonanie wykopów sposobem r cznym nale y wykona :

- w przypadkach wyst powania zinwentaryzowanych urz dze  podziemnych,

- w dolnej strefie wykopów liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona

struktura gruntu.

10.5 Kontrola jako ci robót ziemnych :

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzi  systematycznie

badania kontrolne. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa
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w zakresie i z cz stotliwo ci  gwarantuj  zachowanie wymaga  dotycz cych

jako ci robót.

Wyniki bada  i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót nale y

wpisywa  do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika budowy,

- protoko ów odbiorów robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu.

W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y zwróci  na :

a) odspajania gruntów w sposób nie pogarszaj cy ich w ciwo ci,

b) odwodnienia wykopów

c) dok adno ci wykonywania wykopów ( usytuowanie i wyko czenie).

d) Zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie w/g BN-77/8931-12 na próbach

pobranych z pod a wykopu oraz laboratoryjnie dla danego gruntu w/g PN-B-

04481.

BIOZ
1. OPIS ROBÓT:

1.1 Przebudowa ulicy Ogrodowej  w m. I owa o d ugo ci 122,30m

szeroko ci 6,00m. Wraz z chodnikiem.  G boko  wykopów pod

koryto drogi ok. 48cm. Wykonanie wykopów pod przy cza do

kanalizacji deszczowej – g boko  do 1,20m

2. ISTNIEJ CE OBIEKTY BUDOWLANE

2.1 sie  wodoci gowa

2.2 kanalizacja sanitarna

2.3 sie  telekomunikacyjna

2.4 linia telekomunikacyjna napowietrzna

2.5 droga na terenie m. I owa  ul. Ogrodowej
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3. WYST PUJ CE ZAGRO ENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

3.1 Prace w odleg ci mniejszej ni  3m od czynnej j sieci

elektroenergetycznej n.n. –0,4kV.

3.2 Roboty ziemne zwi zane z przemieszczeniem gruntu i jego

utwardzeniem na g boko ci ok. 0,48 m.- ok. 1,20m

3.3 Ruch pojazdów i ludzi w strefie obj tej przebudow  drogi.

4. RODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ CE
NIEBEZPIECZE STWOM.

4.1 Kierownik robót zobowi zany jest sporz dzi  plan  i ochrony zdrowia,

zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003roku. – Dz. U. 03.120.1126.

4.2  Przed wej ciem z robotami w pas drogowy, nale y sporz dzi

tymczasowy projekt  organizacji ruchu i zabezpieczenia robót

z wszelkimi opiniami   i zatwierdzeniem w/w projektu, oraz uzyska

zgod   w ciciela drogi na wej cie w pas drogowy z w/w robotami.

4.3 Dla robót prowadzonych w pobli u czynnych urz dze

elektroenergetycznych wyznaczy  strefy ochronne.

4.4 Podczas wykonywania robót pracownicy musz  by  ubrani

w odzie  i obuwie robocze, a przy robotach niebezpiecznych

w odzie  i obuwie ochronne. Odzie  powinna mie  kolor

pomara czowy z elementami odblaskowymi.

4.5 Pracownicy musz  posiada  wa ne badania lekarskie.

4.6 Pracownicy musz  by  przeszkoleni pod wzgl dem BHP do

wykonywania powierzonych im prac.

4.7 Sprz t jakim s  wykonywane roboty musi by  sprawny

i odpowiednio konserwowany.
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4.8 Miejsce wykonywania robót zabezpieczy  przed dost pem osób

niepowo anych.

4.9 W razie nie wymaganej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót,

miejsca wykonywania robót zabezpieczy  barierami

zabezpieczaj cymi, w razie niewystarczaj cej widoczno ci  w dzie ,

a na pewno w nocy - na barierach ustawi wiat a migaj ce.

4.10 W poszczególnych etapach robót stosowa  przepisy ogólne

i szczegó owe w zakresie BHP i ochrony zdrowia jakie s  wymagane

przez Polskie Prawo

4.11 Ca  prac wykonywa  z uzgodnieniami bran owymi pod

nadzorem osoby uprawnionej.

Opracowa :








