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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 

CZEŚĆ III  

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

DLA 
PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  NA  ROBOTY  BUDOWLANE 

 
 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) 
 

na zadanie pn.: 

 

 
Kontrakt 13 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok - Zachód”  
 
 

realizowane w ramach Projektu 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  

w mieście Oława – etap II”. 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
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Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Oława  
a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Oławie Inwestorem kontraktu ustanowiono Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie. Pozwolenie na budowę dla Kontraktu, wydane na 
Gminę Miasto Oława, zostało przeniesione na Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie. 
Ze względu na to, iż na dzień sporządzenia dokumentacji projektowej Inwestorem była Gmina 
Miasto Oława, nie wprowadzono zmian dotyczących zmiany Inwestora we wszystkich 
dokumentach. 
 
Gmina Miasto Oława dokonała w wymaganym terminie zgłoszenia Rozpoczęcia robót w 
odpowiednich organach nadzoru budowlanego i zarejestrowała Dziennik Budowy.   
 
Klauzula: 
 
Jeżeli w dokumentach Opisujących Przedmiot Zamówienia użyta została nazwa własna to służy 
ona tyko i wyłącznie określeniu  standardu zastosowanych materiałów i urządzeń  stanowiącej 
informację o właściwości, jakości, przeznaczeniu, składzie, funkcji, technologii lub przydatności 
towaru. Wykonawca może zastosować równoważne materiały i urządzenia innych producentów 
pod warunkiem zachowania określonego standardu. 
 
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej 
i grawitacyjnej na obszarze ewidencyjnym: obręb - Nowy Otok. Zakres zamówienia stanowi 
rozbudowę wybudowanej i oddanej do eksploatacji w 2013 roku sieci kanalizacji sanitarnej 
podciśnieniowej w rejonie Nowego Otoku Zachód i określanej w dokumentach jako „zadanie 1”.  
W ramach „zadania 1” wykonano także stację próżniowo-tłoczną i system monitoringu  
i wizualizacji pracy zaworów podciśnieniowych a także system monitoringu, wizualizacji  
i sterowania stacji próżniowo-tłocznej wraz z włączeniem całości do istniejącego systemu  
w centralnej dyspozytorni.  
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasto Oława ma istotne 
znaczenie ze względu na ochronę zasobów wodnych rzeki Oława, będącej źródłem wody pitnej 
dla mieszkańców miasta Wrocławia. 
Na terenie objętym niniejszym opracowaniem ścieki bytowo-gospodarcze gromadzone są w 
szambach jedno lub wielowarstwowych. 
Zaproponowane rozwiązania techniczne, mają na celu powstrzymanie degradacji środowiska 
naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Oławy, poprzez 
budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, podciśnieniowej i tłocznej, którą ścieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane będą do oczyszczalni. 
Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej sanitarnej w pasie dróg nawierzchnia drogowa zostanie 
odtworzona do stanu istniejącego, tereny zielone i chodniki przez które przebiega projektowana 
sieć zostaną odtworzone do stanu istniejącego. 
Zakres prac obejmuje: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa ok. 2,96 km kanalizacji sanitarnej w Nowym 
Otoku. Zakres prac do wykonania obejmuje: 

Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z odcinkami grawitacyjnymi w następującym 
zakresie: 

- kolektor KP-8.1 na odcinku kp65-T99 (ul. Koralowa); 

- kolektor KP-4 na odcinku Z21-T149 (ul. Szmaragdowa); 

- kolektor KP-9 na odcinku Z20-T143 (ul. Brylantowa, Ametystowa); 

- kolektor KP-9.1 całość (ul. Brylantowa); 

- kolektor KP-10  całość (ul. Rubinowa); 

- kolektor KP-12  całość (ul. Agatowa, Brylantowa); 
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- kolektor KP-13 na odcinku kp95-kp98 (ul. Alabastrowa); 

- kolektor KP-14 na odcinku kp101-kp105 (ul. Kwarcowa); 

- kolektor KP-15  całość (ul. Brylantowa); 

- kolektor KP-15.1  całość; 

- kolektor KP-16 na odcinku kp110-T138 (ul. Nefrytowa). 

 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

- kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 90 mm     L = 25,0 m 

- kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 110 mm                                  L = 291,9 m 

- kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 160 mm                                  L = 1316,8 m 

- kolektory podciśnieniowe PEHD Dz 225 mm                                  L = 225,8 m 

- odcinki od studzienki podciśnieniowej  

        do kolektora podciśnieniowego PEHD Dz 90 mm                     L = 95,2 m 

                                                                               Razem                L = 1954,7 m  

- odcinki grawitacyjne  PVC Dz 160 mm                                    L = 1006,53 m  

 
W ramach Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest wykonać odcinki kanalizacji sanitarnej 
od kanału głównego do granic tych posesji. 

Zamawiający załączył zaktualizowaną mapę na której wskazano zakres przedmiotu zamówienia a 

także karty nadzoru autorskiego związane z wprowadzonymi nieistotnymi zmianami.  

Ze względu na fakt, że projekt budowlany i wykonawczy zostały wykonane 2008 roku Wykonawca 

winien zapoznać się z załączonymi  mapami na których wykonano aktualizację zakresu kontraktu.     

W ramach Kontraktu 13 Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania rozbudowy 

istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji pracy (zamontowanych w ramach „zadania 1”) 

zaworów podciśnieniowych o zamontowane w ramach Kontraktu 13 zawory podciśnieniowe wraz  

z  włączeniem do sytemu wizualizacji  i monitoringu w przepompowni próżniowo-tłocznej przy  

ul. Szmaragdowej,  centralnej dyspozytorni na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Rybackiej 

oraz stanowiskach mobilnych i stacjonarnych w siedzibie Spółki. 

 

Zamawiający w rejonie budowy kanalizacji planuje także prowadzenie prac związanych z budową 

sieci wodociągowej objętej wspólnym pozwoleniem na budowę. Budowa sieci wodociągowej 

realizowana będzie siłami własnymi Zamawiającego a robotami kierować będzie Kierownik Robót ze 

strony Zamawiającego posiadający stosowne uprawnienia budowlane. W ramach Kontraktu 

Kierownik Budowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił funkcje kierownika budowy dla ww. budowy 

sieci wodociągowej co Wykonawca wyceni w odpowiedniej pozycji przedmiaru. Budowa wodociągu  

o długości ok. 2,45 km realizowana będzie m.in. w ul. Koralowa, Rubinowa, Kwarcowa, Agatowa,  

Brylantowa, Alabastrowa,  Nefrytowa, Ametystowa, Jaspisowa. Funkcja Kierownika Budowy pełniona 
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będzie od daty podpisania Kontraktu do Daty Ukończenia potwierdzonej w Świadectwie Przejęcia 

Robót. Płatność za pełnienie ww funkcji nastąpi jednorazowo w Końcowym Świadectwie Płatności. 
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Niniejszy Opis Przedmiotu zamówienia składa się z: 

 

 

 

l.p. 
Oznaczenie 

Części 
Nazwa Części 

1 Tom 3.1 Projekt budowlany 

2 

 

Tom 3.2. 
Projekt wykonawczy-Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 

dzielnicy Nowy Otok Zachód (podzadanie nr 1) w Oławie 

Tom 3.2.1 
Projekt wykonawczy-Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 

dzielnicy Nowy Otok Zachód (podzadanie nr 1) w Oławie 

Tom 3.2.2 Projekt wykonawczy - Tymczasowe odwodnienie wykopów (Podzadanie 1)  

Tom 3.2.3 Projekt wykonawczy-Odbudowa nawierzchni dróg gruntowych w dzielnicy 
Nowy Otok 

Tom 3.2.4 Zakres Kontraktu 13 – aktualizacja, Karty nadzoru autorskiego 

3 

Tom 3.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

ST-00 Wymagania ogólne 

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe 

ST-02 Rurociągi wodociągowe 

ST-03 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej 

ST-05 Obiekty sieciowe 

ST-06 Roboty drogowe 

ST-07 Instalacje elektryczne i AKP 

ST-08 Rurociągi kanalizacji podciśnieniowej 

4 Tom 3.4 Przedmiar Robót 

5 Tom 3.5 Decyzje i inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego 

6 Tom 3.6 Dokumentacja geotechniczna 


