
Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 

 
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy– 

Kontrakt 4 zadanie 4.4. 
Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014 roku z Wykonawcą Firmą Kośmider. 
Termin wykonania zamówienia do 20 lutego 2015 roku z zachowaniem następującego 
harmonogramu:  

- roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia należy wykonać do 15 grudnia 
2014 roku 

- odbiory wykonanych robót, dokumentacja powykonawcza, rozliczenie inwestycji do 20 
lutego 2015 roku 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

1.1 Wykonanie kanalizacji sanitarnej, która umożliwi odprowadzanie ścieków z budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Skotnickiej w Szczawnicy: 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej 
- Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC 315 mm o długości ok. 67,00 mb 
- Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC 250 mm o długości ok. 26,00 mb 
- Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC 200 mm o długości ok. 795,00 mb 
- Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC 160 mm o długości ok. 521,00 mb 
- Montaż studzienek kanalizacyjnych żelbetonowych średnicy 1200 mm – 4 szt. 
- Montaż studzienek kanalizacyjnych żelbetonowych średnicy 1000 mm – 26 szt. 
- Montaż studzienek kanalizacyjnych tworzywowych średnicy 425 mm – 62 szt. 
- Wykonanie przewiertu pod dnem potoku Skotnickiego rurą stalową 273x5,6 mm o 
długości ok. 15 mb 
- Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej – długość ok. 1409,00 mb 
- Wykonanie prób szczelności rurociągów o średnicy 315 mm, 250 mm, 200 mm i 160 
mm, 
- Wykonanie podbudowy z kruszyw pod drogi asfaltowe, kostkę brukową, kostkę 
kamienną, nawierzchnie żwirowe powierzchnia ok. 1124 m2 (warstwa dolna 20 cm i 
górna 10 cm) 

Wykonanie odtworzenia nawierzchni 
- Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm powierzchnia ok. 
355,00 m2 
- Wykonanie odtworzenia nawierzchni asfaltowej po robotach kanalizacyjnych: 
- warstwa wiążąca gr. 6 cm powierzchnia ok. 99,00 m2 
- warstwa ścieralna gr. 6 cm powierzchnia ok. 355,00 m2 
- Wykonanie odtworzenia nawierzchni żwirowej powierzchnia ok. 875,00 m2 po robotach 
kanalizacyjnych (warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 12 cm) 
- Wykonanie odtworzenia nawierzchni z kostki kamiennej wysokość 8 cm powierzchnia 
ok. 150,00 m2 po robotach kanalizacyjnych 

1.2 Wykonanie podłączeń kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych przy ulicy Skotnickiej w Szczawnicy oraz odtworzenie nawierzchni 

Wykonanie podłączeń kanalizacji sanitarnej 
- Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC 160 mm o długości ok. 275,00 mb 
- Montaż studzienek kanalizacyjnych tworzywowych średnicy 425mm – 16 szt. 
- Połączenie z istniejącymi instalacjami kanalizacji sanitarnej w poszczególnych 
budynkach, zgodnie z projektem 
- Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej – długość ok. 275,00 mb 
- Wykonanie podbudowy z kruszyw pod kostkę brukową, nawierzchnie betonowe 
powierzchnia ok. 182,50 m2 (warstwa dolna 20 cm i górna 10 cm) 



Wykonanie odtworzenia 
- Wykonanie odtworzenia nawierzchni betonowej powierzchnia ok. 120,00 m2 po 
robotach kanalizacyjnych (grubość 15 cm) 
- Wykonanie odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej wysokość 8 cm 
powierzchnia ok. 62,50 m2 po robotach kanalizacyjnych 
- Wykonanie odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w obrębie prywatnych 
posesji do stanu pierwotnego.  

 

2 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staszowa i Flisacka w Szczawnicy – Kontrakt 
4b. 

Umowa zostanie podpisana w miesiącu lipcu z Wykonawcą Firmą Kośmider. 

Termin wykonania zamówienia do 20 lutego 2015 roku z zachowaniem następującego 
harmonogramu: 

- roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia należy wykonać do  
15 grudnia 2014 roku 

- odbiory wykonanych robót, dokumentacja powykonawcza, rozliczenie inwestycji do 
20 lutego 2015 roku 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

2.1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej, która umożliwi odprowadzanie ścieków z 
budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Staszowej  w Szczawnicy: 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej 

- Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC 200 mm o długości ok. 420 mb 

- Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC 160 mm o długości ok. 53,00 mb 

- Wykonanie przewiertu sterowanego (metoda bezwykopowa mikrotuneling) PH1 stalową 
rurą ochronną Ø323,9x5,6 z rurą przewodową Ø200 PVC pod potokiem Sopotnickim  o 
długości ok. 27,00 mb 

- Wykonanie zabezpieczenia brzegów w obrębie przejścia pod dnem potoku 
Sopotnickiego z koszy siatkowo- kamiennych o łącznej objętości ok. 53m3 

- Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 SDR11 PN10 o średnicy 
Ø90 o długości 133,00 mb 

- Wykonanie sieciowej przepompowni ścieków zabudowanej w jezdni (najazdowa) (z 
kręgów żelbetowych łączonych na uszczelkę systemową lub w zbiorniku betonowym 
monolitycznym) o średnicy wewnętrznej Ø1200mm i głębokości 6,6m z wyposażeniem i 
zasilaniem, automatyką, sterowaniem i monitoringiem 

- Montaż studzienek kanalizacyjnych betonowych łączonych na uszczelki średnicy 
Ø1000mm -17 szt. (w tym 3 szt. z kaskadą zewnętrzną z rewizją do czyszczenia) 

- Montaż studzienek kanalizacyjnych tworzywowych średnicy Ø600mm – 16 szt. 

- Montaż studzienek kanalizacyjnych tworzywowych średnicy Ø425mm – 3 szt. 

- Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej – długość ok. 632,00 mb 

- Wykonanie próby szczelności rurociągów o Ø90 - Ø200 – długość ok. 632,00 mb 

- Wykonanie podbudowy z kruszyw pod drogi asfaltowe, kostkę brukową betonową, płyty 
ażurowe, nawierzchnie i chodniki betonowe i inne nawierzchnie gruntowe i warstwy 
wyrównawczej z tłucznia kamiennego o pow. ok. 640,00 m2 

Wykonanie odtworzenia nawierzchni 

- Wykonanie odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej, kostka 
gr. 8 cm. pow. ok. 200 m2 po robotach kanalizacyjnych, 



- Wykonanie odtworzenia nawierzchni z płyt betonowych ażurowych, wypełnienie spoin 
pisakiem, płyty 15 cm pow. ok. 200 m2 po robotach kanalizacyjnych, 

- Wykonanie nawierzchni i chodników betonowych na podsypce piaskowej ok. 150 m2 po 
robotach kanalizacyjnych, 

- Wykonanie odtworzenia  nawierzchni dróg żwirowych, tłuczeń grubość 15 cm pow. ok. 
20 m2 po robotach kanalizacyjnych, 

- Wykonanie odtworzenia nawierzchni gruntowych  w obrębie prywatnych posesji z 
kruszywa łamanego/tłucznia kamiennego pow. ok. 60 m2 po robotach kanalizacyjnych 

2.2.  Wykonanie kanalizacji sanitarnej, która umożliwi odprowadzanie ścieków z 
budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Flisackiej w Szczawnicy: 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej 
- Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC 200 mm o długości ok. 86,00 mb 
- Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC 160 mm o długości ok. 100 mb 
- Montaż studzienek kanalizacyjnych betonowych łączonych na uszczelki średnicy 
1000mm – 3 szt. 
- Montaż studzienek kanalizacyjnych tworzywowych średnicy 600mm – 5 szt. 
- Montaż studzienek kanalizacyjnych tworzywowych średnicy 425mm – 8 szt. 
- Wykonanie próby szczelności rurociągów o Ø 160 - Ø 200 - długość ok. 185,00 mb 
- Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej – długość ok. 185,00 mb 
- Wykonanie próby szczelności rurociągów o Ø 160 - Ø 200 – długość ok. 185,00 mb 
- Wykonanie podbudowy z kruszyw pod drogi asfaltowe, kostkę brukową i inne 
nawierzchnie gruntowe o  pow. ok. 330,00 m2 

Wykonanie odtworzenia 
- Wykonanie odtworzenia nawierzchni asfaltowej po robotach kanalizacyjnych : 
- warstwa wiążąca gr. 6 cm pow. ok. 120,00 m2 
- warstwa ścieralna gr. 4 cm pow. ok. 120,00 m2 
- Wykonanie odtworzenia nawierzchni gruntowych z kruszywa łamanego/tłucznia 
kamiennego pow. ok. 40,00 m2 po robotach kanalizacyjnych 
- Wykonanie odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej pow. ok. 50,00 m2 po robotach kanalizacyjnych 
- Wykonanie odtworzenia nawierzchni gruntowych w obrębie prywatnych posesji po 
zakończeniu robót kanalizacyjnych (warstwa z materiałów z odzysku) pow. ok. 120,00 m2 

2.3. Wykonanie podłączeń kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych przy ulicy Staszowej w Szczawnicy oraz odtworzenie nawierzchni 

Wykonanie podłączeń kanalizacji sanitarnej 
- Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC 160 mm o długości ok. 106,00 mb 
- Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE średnicy Ø63 o długości ok. 
29,00 mb 
- Montaż studzienek kanalizacyjnych tworzywowych średnicy 425mm – 3 szt. 
- Wykonanie przydomowej pompowni ścieków surowych PEHD  800, gł. 3 m – 1 szt. 
- Połączenie z istniejącymi instalacjami kanalizacji sanitarnej w poszczególnych 
budynkach, zgodnie z projektem, 
- Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej – długość 134,00 mb 
- Wykonanie próby szczelności rurociągów o Ø63 - Ø 160 – długość 134,00 mb 
- Wykonanie podbudowy z kruszyw pod drogi asfaltowe, kostkę brukową i inne 
nawierzchnie gruntowe w obrębie prywatnych posesji pow. ok. 140 m2 

Wykonanie odtworzenia 

- Wykonanie odtworzenia nawierzchni i chodników betonowych na podsypce piaskowej 
po zakończeniu robót kanalizacyjnych pow. ok. 50 m2. 
- Wykonanie odtworzenia nawierzchni w obrębie prywatnych posesji po zakończeniu 
robót kanalizacyjnych pow. ok. 90 m2. 



2.4. Wykonanie podłączeń kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych 

zlokalizowanych przy ulicy Flisackiej w Szczawnicy oraz odtworzenie nawierzchni 

Wykonanie podłączeń kanalizacji sanitarnej 

- Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC 160 mm o długości 144,00 mb 
- Montaż studzienek kanalizacyjnych tworzywowych średnicy 425mm – 7 szt. 
- Połączenie z istniejącymi instalacjami kanalizacji sanitarnej w poszczególnych 
budynkach, zgodnie z projektem, 
- Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej – długość 144,00 mb 
- Wykonanie próby szczelności rurociągów o Ø 160 – długość 144,00 mb 
- Wykonanie podbudowy z kruszyw pod drogi asfaltowe,  kostkę brukową i inne 
nawierzchnie gruntowe w obrębie prywatnych posesji pow. ok. 170 m2 

Wykonanie odtworzenia 

- Wykonanie odtworzenia nawierzchni w obrębie prywatnych posesji po zakończeniu 
robót kanalizacyjnych pow. ok. 170 m2. 

 

3 Modernizacja, przebudowa kanalizacji w Szczawnicy – Kontrakt 3 

Przetarg nieograniczony na realizację zadania zostanie ogłoszony w lipcu 2014 roku. Termin 
realizacji robót budowlanych planowany jest do 30 czerwca 2015 roku 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę sieciowej przepompowni ścieków 
(z wyposażeniem i zasilaniem, automatyką, sterowaniem i monitoringiem) z kanałem 
tłocznym oraz modernizację i przebudowę kanału głównego kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej (rury kamionkowe Ø 200, 250) ze zwiększeniem średnicy do 315 mm i 
włączeniem do planowanej przepompowni, a także wymianę kanałów bocznych i odgałęzień 
(160mm i 200mm) w ul. Szlachtowskiej i Szalaya w Szczawnicy. 

W ujęciu ogólnym zamówienie obejmuje: 

- Wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiającego kompletnego projektu budowlanego 
uwzględniającego wszystkie branże wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i 
opracowaniami, umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę  

- Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 

- Wykonanie projektu wykonawczego z wszystkimi opracowaniami branżowymi 

- Pełną obsługę geodezyjną (w tym mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów 
projektowych, w skali 1:500 z uwidocznieniem granic działek ewidencyjnych) 

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową 

- Dostawę i montaż urządzeń i instalacji 

- Wykonanie odpowiednich oznakowań obiektów i instalacji 

- Przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych 
z zakończeniem robót i oddaniem w użytkowanie 

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenie zakończenia robót) 

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 4 egz. w skali 1:500 (w kolorze) z naniesionymi 
granicami i numerami działek. 

Zakres szczegółowy obejmuje: 



- Zaprojektowanie i budowę sieciowej przepompowni ścieków wraz z przyłączem 
energetycznym i kanałem tłocznym PE średnicy min. Ø 90 mm i długości około 50 m,  który 
zostanie poprowadzony w istniejącym rurociągu podwieszonym pod konstrukcją mostu nad 
potokiem Grajcarek (istniejący podwieszony rurociąg należy docieplić), oraz wykonanie 
systemu zdalnego sterowania i monitorowania stanów pracy przepompowni wraz z 
dostosowaniem systemu do istniejącego na oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. 
Przepompownię planuje się zlokalizować na działce nr 1801/5. Zamawiający posiada 
akceptację właściciela ww. działki na lokalizację przepompowni.  
- Projekt i przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Szlachtowskiej i Szalaya o 
łącznej długości około 3200 mb.  
Ze względu na bardzo zły stan techniczny kanalizacji sanitarnej  (rury kamionkowe Ø 200, 
250 oraz studnie Ø 1000 - ok. 55 szt.) na długości około 1200 mb oraz planowane przyjęcie 
dodatkowej ilości ścieków z terenów miejscowości Jaworki, Szlachtowa niezbędna jest 
przebudowa rurociągu kanalizacji sanitarnej oraz zwiększenie przepustowości kanału 
głównego poprzez zastosowanie większej średnicy (rury kamionkowe Ø 315) z 
jednoczesnym przegłębieniem kanału na odcinku ok. 200 m (od skrzyżowania ul. 
Szlachtowskiej z ul. Maćka z Załawy do skrzyżowania ul. Szlachtowskiej z ul. Na Potoku).  

Niezbędna jest równoczesna przebudowa wszystkich pozostałych odgałęzień kanalizacji 
sanitarnej od kolektora głównego (rurociągi kamionkowe Ø 200 długość ok. 250 mb, 
rurociągi  PVC Ø 160, 200 długość ok. 1750 mb  oraz studnie kanalizacyjne betonowe i 
plastikowe Ø 315-1000 ok. 115 szt.) o długości około 2000 mb oraz pogłębienie bocznego 
kanału w ul. Maćka zza Ławy (rurociąg kamionkowy Ø 200 długość ok. 150 mb), co pozwoli 
na podpięcie grawitacyjne budynków, które nie miały dotychczas technicznej możliwości 
podpięcia do zbyt płytko ułożonego kanału.  

Przebudowany i przegłębiony kanał zostanie włączony do planowanej przepompowni 
ścieków.  


