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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ściach: 
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realizowana w ramach działania „I.1 Gospodarka wodn o – ściekowa w 
aglomeracjach powy żej 15 tys. RLM, priorytetu I – Gospodarka wodno-
ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego 
dofinansowany jest projekt pn.: „Rozbudowa i modern izacja gospodarki 
ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” na p odstawie umowy o 
dofinansowanie nr  POIŚ.01.01.00-00-007/13-00 z dnia 18 grudnia 2013 r.  
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Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja gospodarki 
ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” dofinansowanego z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią roboty budowlane związane z budową 
kanalizacji sanitarnej w Jaworkach i Szlachtowej. 

Zakres robót obejmuje realizację następujących zadań: 

2.1 Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jaworki i Szlachtowa polegającej na 
wykonaniu: 
- pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej przy budowie kanalizacji 

sanitarnej  
- kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur kamionkowych kielichowych Ø 250 mm - 

długości ok. 1820,0 m; 
- kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur kamionkowych kielichowych Ø 200 mm - 

długości ok. 11980,0 m; 
- kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur PVC Ø 200 mm - długości ok. 450,0 m; 
- kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur PVC Ø 160 mm - długości ok. 3040,0 m; 
- rurociągów tłocznych z rur PE SDR17 PN10 o średnicy: 180X10,7 mm - długości ok. 

280,0 m; 
- rurociągów tłocznych z rur PE SDR17 PN10 o średnicy: 160X9,5 mm - długości ok. 445,0 

m; 
- rurociągów tłocznych z rur PE SDR17 PN10 o średnicy: 140X8,3 mm - długości ok. 1095 

m; 
- rurociągów tłocznych z rur PE SDR17 PN10 o średnicy: 90X5,4 mm - długości ok. 130 m 
- rurociągów tłocznych z rur PE SDR17 PN10 o średnicy: 63X3,8 mm - długości ok. 740 m 
- montażu betonowych  studni rewizyjnych  Ø 1200 mm - 6 szt. 
- montażu betonowych  studni rewizyjnych  Ø 1000 mm - 661 szt. 
- montażu studzienek z tworzyw sztucznych Ø 800 mm - 12 szt. 
- montażu studzienek z tworzyw sztucznych Ø 600 mm - 21 szt. 
- montażu studzienek z tworzyw sztucznych Ø 425 mm - 253 szt. 
- kompletnych przepompowni ścieków: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 wraz z 

wyposażeniem wewnętrznym, sterowaniem, monitoringiem i zagospodarowaniem terenu - 
7 szt. 

- odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych 5 cm (warstwa wiążąca) 
– ok. 14 035,00 m2 

- odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych 4 cm (warstwa ścieralna) 
– ok. 14 035,00 m2 

- odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych 6 cm (warstwa wiążąca) 
– ok. 2050,00 m2 

- odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego 5 cm (warstwa ścieralna) – ok. 2050,00 m2 
- odtworzenia nawierzchni żwirowej po robotach kanalizacyjnych (warstwa dolna 20 cm) – 

ok. 3850,00 m2 
- odtworzenia nawierzchni żwirowej  po robotach kanalizacyjnych (warstwa górna 15 cm) – 

ok. 16025,00 m2 
- prób szczelności i inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej (przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego)  

2.2 Budowę podłączeń do kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jaworki i Szlachtowa 
polegająca na wykonaniu: 

- pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej przy budowie podłączeń do 
kanalizacji sanitarnej  

- kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur PVC Ø 200 mm - długości ok. 90,0 m; 
- kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur PVC Ø 160 mm - długości ok. 3265,0 m; 
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- montażu betonowych  studni rewizyjnych  Ø 1000 mm - 3 szt. 
- montażu studzienek z tworzyw sztucznych Ø 600 mm - 4 szt. 
- montażu studzienek z tworzyw sztucznych Ø 425 mm - 55 szt. 
- odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w obrębie prywatnych posesji do 

stanu pierwotnego. 
- prób szczelności i inspekcji TV wybudowanych podłączeń do kanalizacji sanitarnej (przy 

udziale przedstawiciela Zamawiającego) 

2.3 Z zakresu przedsięwzięcia zostały wyłączone następujące odcinki kanalizacji sanitarnej 
(wg dokumentacji projektowej): 
B1 – B1.1 i dalej 
B75.10 – B75.11 i dalej 
B304 – B304.1 i dalej 
B306 – B307 i dalej 
E1.8.1 – E1.8.2 i dalej 
E25.1 – E25.2 i dalej 
F1 – F1.1 i dalej 
F37.5 – F37.6 i dalej 
F44.1 – f1 i dalej 
F77 – F80 
F107 – F135 
G36 – G37 i dalej 
G131 – G131.1 i dalej 
t10 – t10.1 i dalej 
t25 – t25.1 i dalej 
t35 – t35.1 i dalej 
t36 – t36.1 i dalej 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania map powykonawczych w skali 1:500 (w 
kolorze) z naniesionymi granicami i nr działek  

4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowywania i dostarczania Raportów Miesięcznych z 
realizacji robót budowlanych, które będą stanowiły podstawę sprawozdawczości. 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania sprawozdań, w wersji pisemnej (w 1 
egz.) i elektronicznej (1 egz.), które powinny zawierać następujące informacje: 

- opis zakresu i rodzaju robót wykonanych, 
- szczegóły wszelkich problemów związanych z robotami wraz z dokumentacją, 
- zbiorcze podsumowanie wykonanych robót, 
- zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru, 

robotników, 
- wykaz użytego sprzętu, 
- wykres postępu robót w stosunku do Harmonogramu Robót, 
- kolorowe fotografie przedstawiające postęp robót na każdym odcinku, 
- szczegółowy program robót na następny okres sprawozdawczy, 
- wykaz istotnych wydarzeń, 
- wykaz spraw zaległych, 
- podsumowanie i propozycje, 
- informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu 

sporządzanego na okoliczność kontroli, 
- inne, wg życzenia Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania raportu miesięcznego za dany okres 
sprawozdawczy (miesięczny) w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia tego okresu. 
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5. Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy przedłoży 
Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji robót, w razie konieczności 
zmodyfikowany, uwzględniający wymagania Zamawiającego. 

Harmonogram powinien być sporządzony z podziałem na zadania i uwzględniać długości 
sieci przewidzianej do wbudowania w danym zadaniu. Harmonogram winien uwzględniać 
podział robót na rodzaje oraz uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i 
czasowo etapy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu Płatności w ciągu 7 dni od daty 
podpisania umowy, uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Plan Płatności dla całej umowy powinien zostać sporządzony w rozbiciu na 
miesiące do końca realizacji przedmiotowej umowy. Kwoty wymienione w Planie Płatności 
winny odpowiadać wartości umowy. 
Wykonawca wraz z raportem miesięcznym z realizacji robót budowlanych zobowiązany jest 
dostarczyć Inspektorowi zaktualizowany Plan Płatności sporządzony na podstawie 
aktualnego harmonogramu realizacji robót, obejmujący okres zrealizowany, prognozę w 
rozbiciu na miesiące do końca realizacji umowy. Plan płatności będzie przekazywany w 
formie wskazanej przez Zamawiającego. 

7. Rozliczenie częściowe robót. Zasady rozliczania robót 
7.1 Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu 

rozliczenie częściowe robót. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę, treść 
dokumentu niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

7.2 Rozliczenia muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym dotyczących kwalifikowalności 
kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według 
wymagań Zamawiającego. 

7.3 Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia miesiąca 
sprawozdawczego przedkłada Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia i zatwierdzenia 
Rozliczenie częściowe robót wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę stopnia 
realizacji umowy. 

7.4 Inspektor nadzoru w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania rozliczenia częściowego 
robót zatwierdza przedstawione rozliczenie i przekazuje niezwłocznie do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego 

7.5 Zamawiający kontroluje przedstawione rozliczenie w ciągu 5 dni roboczych.  
7.6 Na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego rozliczenia częściowego robót 

sporządzany jest protokół rozliczenia częściowego robót. Podpisany przez Wykonawcę, 
Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół stanowi podstawę do wystawienia 
faktury częściowej. 

7.7 Wartość faktury częściowej nie powinna być mniejsza niż 1 000 000 zł 

8. Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych,  

- utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
- sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 
- organizacji pracy na budowie, 
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- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA będąca częścią dokumentacji przetargowej, stanowią zobowiązania umowne 
Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia w ramach umowy przedstawiciela, osoby 
do kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać doświadczenie w rozliczaniu 
inwestycji oraz kompetencje w zakresie prowadzonych prac przez Wykonawcę, zobowiązana 
będzie m.in. do: 
- posiadania stałej wiedzy na temat postępu robót i zgodności prowadzonych robót z 
dokumentacją i harmonogramem 
- kontaktu z Zamawiającym, udzielania odpowiedzi na zapytania Zamawiającego związane z 
realizacją umowy 
- przygotowywania i przekazywania raportów miesięcznych z postępu prowadzonych prac 
- rozliczania, przygotowywania comiesięcznego rozliczenia częściowego robót 
- przygotowywania zestawień, raportów na życzenie Zamawiającego 
- prowadzenia spotkań z Zamawiającym, narad, rad budowy 
- obecności podczas ewentualnych kontroli ze strony Instytucji Pośredniczących i 
Zarządzających 
 
10. Wykonawca, w ramach umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  
Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia w ramach zaplecza odrębnego pomieszczenia 
z zapleczem sanitarnym, niezbędną instalacją elektryczną, sanitarną, ogrzewanie, które 
wyposażone będzie w telefon, komputer z dostępem do internetu 

11. Przed złożeniem oferty Zamawiający proponuje aby Wykonawca zapoznał się z terenem 
na którym mają być prowadzone roboty. W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich 
niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. 

12. Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV):  
 

45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,  
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45232400 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232421 – Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 
45232420 – Roboty w zakresie ścieków 
45232423 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
45232440 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania ścieków 
45332000 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45233140 - Roboty drogowe 

13. Podstawę do określenia ceny stanowi dokumentacja przetargowa i ilości robót 
wynikające z załączonego do specyfikacji przedmiaru robót 

14. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 36 
miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez obie strony. Rękojmia 
za wady fizyczne robót wygasa po upływie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót 
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15. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 11 
dokumentacja projektowa 

16. Zamawiający dopuszcza zastosowanie do budowanej sieci kanalizacyjnej materiałów i 
urządzeń równoważnych.  

Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy, a mają 
jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych 
zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które 
przedstawiono w dokumentacji technicznej, 
Zamawiającemu zależy na realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów najwyższej jakości 
oraz na solidności i fachowości wykonania. Wskazanie w dokumentacji technicznej nazw 
producentów ma charakter przykładowy, ma to ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty.  

17. Roboty zamienne: 
17.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zakresu części robót i 
wykonywania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu 
zamówienia. 
17.2. Roboty zamienne (rozwiązania zamienne), o których mowa powyżej, w stosunku 
do przewidzianych w dokumentacji projektowej, będą możliwe, jeżeli ich realizacja: 

- nie wykracza poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłynie na 
zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, a roboty nie będą robotami 
dodatkowymi w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, 
lub 

- powstanie w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego 
materiału spełniającego parametry i warunki określone w dokumentacji 
projektowej (np. z powodu wycofania z produkcji zatwierdzonego w 
dokumentacji projektowej materiału), lub 

- wpłynie na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu 
realizacji budowy oraz zapobiegnie powstaniu dużych i nieodwracalnych w 
skutkach strat dla Zamawiającego aczkolwiek nie wpłynie na zwiększenie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

 


