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realizowana w ramach działania „I.1 Gospodarka wodno – ściekowa w 
aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I – Gospodarka wodno-
ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego 
dofinansowany jest projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja gospodarki 
ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” na podstawie 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 zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę sieciowej przepompowni ścieków 
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. 

1. W ujęciu ogólnym zamówienie obejmuje: 

1. Wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiającego kompletnego projektu budowlano 
wykonawczego uwzględniającego wszystkie branże wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
uzgodnieniami i opracowaniami, umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę – 
przekazanie Zamawiającemu 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 
elektronicznej. (w formie plików *.pdf lub *.doc razem z oryginalnymi plikami 
projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf) 

2. Wykonanie skutecznego (bez sprzeciwu Starostwa Powiatowego), zgłoszenia robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz uzyskanie 
prawomocnego pozwolenia na budowę 

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

4. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową 

5. Odtworzenie terenu po wykonanych pracach (w tym odtworzenie nawierzchni) 

6. Dostawę i montaż urządzeń i instalacji 

7. Wykonanie odpowiednich oznakowań obiektów i instalacji 

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

9. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenie zakończenia robót) 

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

 

2. Zakres szczegółowy obejmuje: 

Zaprojektowanie przepompowni ścieków wraz z przyłączem energetycznym i kanałem 
tłocznym oraz budowę zaprojektowanej przepompowni ścieków 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 (wytyczne do zaprojektowania i wykonania 
przepompowni wraz z systemem monitoringu zgodnie z załącznikiem nr 2). Przepompownię 
planuje się zlokalizować na działce  nr 1801/5. Zamawiający posiada akceptację właściciela 
ww. działki na lokalizację przepompowni (załącznik nr 6).  

Projekt i przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Szlachtowskiej i Szalaya o łącznej 
długości około 3200 mb (wytyczne do projektowania zgodnie z załącznikiem nr 2).  
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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 zza Ławy 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.  

Planowana ilość ścieków, które będą odprowadzane za pomocą przepompowni ścieków oraz 
przebudowanego kanału: 
 

Miejscowość Q śrd [m³/d] 

Jaworki, Szlachtowa (nowe podłączenia) 460 

Szczawnica ul. Szlachtowska (istniejące podłączenia i 
odgałęzienia wzdłuż głównego modernizowanego kanału) 

85 

Szczawnica ul. Sopotnicka i Samorody (istniejące 
podłączenia dopływające do modernizowanego kanału-

skrzyżowanie ul. Samorody i Szlachtowskiej) 
70 

 

Łączna ilość ścieków dopływających do przepompowni wyniesie łącznie ok. Q śrd= 545 
[m³/d], i około Q hmax 92 m3/h, pozostała ilość tj. Q śrd= 70 [m³/d], będzie doprowadzona 
poniżej mostu i przepompowni bezpośrednio do modernizowanego kanału grawitacyjnego. 
Ścieki zebrane kanalizacją będą doprowadzone do mechaniczno - biologicznej oczyszczalni 
ścieków w Szczawnicy. 

Zakres przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1.  

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

3. Inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i 
Gminy Szczawnica i posiada aktualnie następujące uwarunkowania jej wykonania: 

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczawnica (Uchwała Nr 
XVII/100/2004 Rady Miasta Szczawnica z dnia 26 lipca 2004 roku) - do pobrania na 
stronie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. 
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2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
(załącznik nr 3) 

3. Decyzję Powiatowego Zarządu Dróg zezwalającą na lokalizację modernizowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogi powiatowej wraz z warunkami jakie 
należy zachować przy realizacji inwestycji (załącznik nr 4) 

4. Decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica wyrażająca zgodę na lokalizację 
modernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa dróg gminnych wraz z 
warunkami jakie należy zachować przy realizacji inwestycji (załącznik nr 5) 

5. Akceptację Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarządu Zlewni 
Górnego Dunajca z/s w Nowym Targu planowanej przepompowni ścieków (załącznik 
nr 6) 

6. Oświadczenia mieszkańców o wyrażeniu zgody na wymianę kanałów bocznych i 
odgałęzień biegnących po działkach prywatnych.  

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań niewymienionych 
w specyfikacji, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia robót projektowych lub 
inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do zakresu umowy jak i 
do ceny oferty. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie 
oferty. W interesie Wykonawcy jest pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych 
do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Wszelkie opłaty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca, 

który będzie upoważniony do występowania do niezbędnych instytucji w imieniu 

Zamawiającego. 

5. Podczas prowadzenia prac od momentu faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych, do 

czasu przekazania inwestycji w użytkowanie Wykonawca musi zapewnić ciągłość odbioru 

ścieków na własny koszt. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia w ramach umowy przedstawiciela, osoby 

do kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać 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 
- przygotowywania zestawień, raportów na życzenie Zamawiającego 
- prowadzenia spotkań z Zamawiającym, narad, rad budowy 
- obecności podczas ewentualnych kontroli ze strony Instytucji Pośredniczących i 
Zarządzających 
- przygotowania szczegółowego rozliczenia końcowego robót 

7. Wykonawca zobowiązany jest do opracowywania i dostarczania Raportów Miesięcznych z 

realizacji umowy, 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, 
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- zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru, 
projektantów, robotników, 

- wykaz użytego sprzętu, 
- wykres postępu robót w stosunku do Harmonogramu Robót, 
- kolorowe fotografie przedstawiające postęp robót, 
- 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. 

Wzór sprawozdania zostanie uzgodniony z Zamawiającym w ciągu pierwszego miesiąca od 
podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania raportu miesięcznego za 
dany okres sprawozdawczy (miesięczny) w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia tego 
okresu. 

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji robót 
odpowiednio – dla etapu związanego z projektowaniem – w dniu podpisania umowy oraz dla 
etapów związanych z robotami budowlanymi najpóźniej w dniu, w którym rozpocznie prace 
budowlane. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do harmonogramu przed 
jego akceptacją. 

9. 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, 
- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Plan BIOZ uwzględni fakt równoległej eksploatacji oczyszczalni ścieków podczas 

prowadzenia robót budowlanych.  

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 Zamówień (CPV):  
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45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków 

45.23.24.10  Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej – projekt i budowa  
45.23.24.00 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
71320000–4  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

13. 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. 
14. Roboty zamienne: 

14.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zakresu części robót i 
wykonywania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu 
zamówienia. 
14.2. 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. 

 


