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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)  
 
 

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
 

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
na roboty budowlane pn.:  

„Likwidacja istniej ącej laguny osadowej w celu budowy suszarni osadów 
pościekowych” w ramach Kontraktu „Budowa suszarni osad ów po ściekowych 

powstaj ących na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzier żoniowie” 
wchodz ącego w zakres projektu pn.: „Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej 

na terenie gmin powiatu dzier żoniowskiego – etap II”, współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójno ści  

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP/1/2017 
 
 
 

 

 

Wszystkie nazwy własne, które zostały użyte w SIWZ (we wszystkich jej częściach), stanowią tylko 
określenie standardu i Wykonawcy nie mogą sugerować się, że tyczą oczekiwanego przedmiotu 
zamówienia. Typy i nazwy producentów są więc wyłącznie podane przykładowo, a Wykonawca ma 
przyjąć, że Zamawiający oczekuje spełnienia cech technicznych i jakościowych zawartych w OPZ. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się 
na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 
przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
potwierdzających spełnienie wymagań. 
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CZĘŚĆ OGÓLNA OPZ 

1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja starej laguny osadowej i okalających ją wałów ziemnych oraz 
korytowanie gruntu spod laguny w miejscu przewidzianym pod realizacje inwestycji pn.: „Budowa 
suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. 
w Dzierżoniowie”. 

2. W zakres zamówienia wchodzi m.in.: 

1) rozbiórka istniejącej laguny osadowej, niewykorzystywanej od ok. 18 lat, wraz z wywozem osadów 
i ich odzyskiem; 

Do obowiązków Wykonawcy należy załadunek osadów składowanych na lagunach na pojazdy i ich 
wywóz do miejsca przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania). Osady (kod 190805) mogą być 
przetwarzane w dowolny sposób przewidziany Ustawą o odpadach, za wyjątkiem odzysku 
wskazanego w art. 96 ust. 1 pkt 1 (stosowania w rolnictwie rozumianym jako uprawa wszystkich 
płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone 
do produkcji pasz) , przy czym Wykonawca będzie działał w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego 
jako wytwórca osadów.  

Na lagunach zgromadzono ok. 15,3 tys. m3 osadów. 

2) rozbiórka obwałowań ziemnych okalających lagunę, wraz z wywozem gruntu; 

Do obowiązków Wykonawcy należy rozbiórka obwałowań ziemnych okalających laguny, ich 
załadunek na pojazdy i wywóz do miejsca przetwarzania. Sposób postępowania z gruntem 
z rozebranych obwałowań zaproponuje Wykonawca, w zależności od wyników badań gruntu.  

Objętość obwałowań wynosi ok. 9,0 tys.m3. 

3) korytowanie (wraz z wywozem) gruntu pod hale suszarni osadów – ok. 2,5 m głębokości; 

Do obowiązków Wykonawcy należy korytowanie gruntu pod hale suszarni osadów do głębokości 
2,5 m poniżej poziomu posadzki hal suszarni (poziom zerowy), jego załadunek na pojazdy i wywóz 
do miejsca wykorzystania/odzysku. Sposób postępowania z gruntem korytowania zaproponuje 
Wykonawca, w zależności od wyników badań gruntu. 

Objętość gruntu ok. 7,2 tys. m3. 

4) korytowanie (wraz z wywozem) gruntu pod magazyn osadów wysuszonych – ok. 1,2 m głębokości, 

Do obowiązków Wykonawcy należy korytowanie gruntu pod magazyn osadów wysuszonych 
do głębokości 1,2 m poniżej poziomu zerowego, jego załadunek na pojazdy i wywóz do miejsca 
wykorzystania/odzysku. Sposób postępowania z gruntem korytowania zaproponuje Wykonawca, 
w zależności od wyników badań gruntu. 

Objętość gruntu ok. 2,8 tys. m3. 

5) korytowanie (wraz z wywozem) gruntu pod drogi i opaskę – ok. 1,8 m głębokości; 

Do obowiązków Wykonawcy należy korytowanie gruntu pod drogi i opaskę do głębokości 1,8 m 
poniżej poziomu zerowego, jego załadunek na pojazdy i wywóz do miejsca wykorzystania/odzysku. 
Sposób postępowania z gruntem korytowania zaproponuje Wykonawca, w zależności od wyników 
badań gruntu. 

Objętość gruntu ok. 6,5 tys. m3.  

6) wykonanie tymczasowych dróg transportowych; 

Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie tymczasowych dróg transportu osadów i mas 
ziemnych, dostosowanych do całkowitej masy pojazdów oraz natężenia ruchu. Zamawiający 
proponuje trasę przez działkę nr 48 obręb Północ w Bielawie, z której zjazd do ul. Ceglanej prowadzi 
przez mostek zlokalizowany przy działce nr 47 obręb Północ w Bielawie. Dokładna trasa drogi musi 
być uzgodniona z Zamawiającym. 
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Jeżeli, ze względu na zaproponowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia, konieczne 
będzie uzyskanie, na wykonanie dróg tymczasowych, decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę, 
to Wykonawca (w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego) uzyska niezbędną decyzję oraz poniesie 
wszystkie koszty z tym związane. 

7) montaż instalacji do tymczasowego odwadniania wykopu; 

Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie tymczasowej instalacji odwadniania wykopu, 
z odprowadzeniem do sieci lub obiektów oczyszczalni ścieków. 

Zakres zamówienia obejmuje również przygotowanie operatów geodezyjnych terenu:  
a) przed rozpoczęciem wywozu osadów,  
b) po zakończeniu wywozu osadów, a przed rozpoczęciem wywozu mas ziemnych, 
c) po zakończeniu rozbiórki obwałowań ziemnych, 
d) po zakończeniu wszystkich prac ziemnych. 
Operaty geodezyjne wskazane w lit. b), c) i d) będą wskazywały wyliczoną objętość wywiezionych 
osadów/mas ziemnych. Zagęszczenie punktów pomiarowych dobierze Wykonawca, tak aby uzyskać błąd 
wyliczenia objętości nie większy niż 1 m3. 

Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi środkami transportu (przystosowanymi do transportu 
drogami publicznymi) i załadunku osadów i mas ziemnych. Osady i masy ziemne powinny być 
przewożone w szczelnych przyczepach, naczepach lub kontenerach, osłoniętych od góry.  

Do obowiązków Wykonawcy należy także wykonanie wszystkich innych czynności i robót, jeśli są 
konieczne do uzyskania celu, jakim jest zlikwidowanie nieużywanych lagun osadowych oraz 
przygotowanie terenu pod budowę hal suszarni osadów i magazynu osadu wysuszonego, wraz 
z towarzyszącymi obiektami budowlanymi, przy czym budowa obiektów suszarni osadów ma się 
rozpocząć od nawiezienia gruntu na wykorytowany teren. 

3. Wszystkie dokumenty opracowywane przez Wykonawcę należy przekazywać w wersji umożliwiającej 
edycję w programach klasy Office. 

4. Forma przekazywania map powykonawczych: 

1) Forma Analogowa: 
a. Analogowa mapa geodezyjna w skali 1:500 z inwentaryzacji powykonawczej (papierowa). Mapa 

powinna zawierać: minimalnie 4 krzyże, nazwę firmy wykonywującej inwentaryzację, datę 
wykonania inwentaryzacji, podpis i pieczątkę uprawnionego geodety. 

b. Szkic polowy, który powinien zawierać: oznaczone numerami porządkowymi punkty pomiarowe 
przebiegu inwentaryzowanych instalacji odwodnienia terenu wraz z opisem długości, średnicy 
i materiału kanału; średnicę i materiał studni, współrzędne XYH inwentaryzowanych obiektów; 
rzędne terenu nad charakterystycznymi punktami; domiary do charakterystycznych obiektów 
terenowych (budynki, granice, studzienki kanalizacyjne, itp.) oraz sumaryczne długości 
inwentaryzowanych kanałów.  

2) Forma cyfrowa: 
a. Sytuacyjna mapa wektorowa sieci i przyłączy – zwektoryzowane kanały instalacji odwodnienia 

terenu zgodnie z symboliką branżową według obowiązujących norm w układzie współrzędnych 
„2000” (strefa 6). Mapę należy dostarczyć w następującym formacie wektorowych: dgn (wersja v8 
lub v7). Nazwa pliku: numer_sekcji_w_ukadzie”2000” (np. :442.132.1843.dgn) 

b. Wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych kanałów instalacji odwodnienia terenu. 
w układzie „2000”. Wykaz współrzędnych należy dostarczyć w postaci pliku tekstowego (*.txt) 
w następującym formacie: numer punktu pomiarowego: XYH.  
Nazwa pliku: nazwa_miejscowości_nazwa_ulicy(jeżeli istnieje)_numer_działki; np.: 
Dzierżoniów_Wrocławska_36_4.txt 

5. Prawa autorskie na wszystkie opracowania należy przenieść na Zamawiającego w ramach 
wynagrodzenia wskazanego w umowie. 
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6. W operacie kolaudacyjnym należy wydzielić dokumenty, które będą składane do organów nadzoru 
budowlanego oraz dokumenty poszczególnych branż. Dokumentacja powykonawczą musi być 
opieczętowana (na każdej stronie, poza instrukcjami) pieczątkami „DOKUMENTACJA 
POWYKONAWCZA”. Instrukcje podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca powinien tak prowadzić prace, aby nie zakłócać ciągłości pracy oczyszczalni ścieków. 
Wszelkie prace na czynnych sieciach/obiektach należy wykonywać pod nadzorem pracowników 
Zamawiającego. 

 
W ZAŁĄCZENIU NA PŁYCIE CD CAŁO ŚĆ OPZ. 
Uwaga: Załączono Wyciąg z dokumentacji projektowej dot. budowy suszarni osadów. Wykonawcy 
nie obowiązują zapisy, które odnoszą się wyłącznie do etapów inwestycji: począwszy 
od nawiezienia ziemi pod hale suszarni, magazyn osadów wysuszonych i obiekty towarzyszące 
oraz następnych. 
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SPIS ZAWARTOŚCI PŁYTY CD:   

III.1. STWiORB 
STWIORB-00 Wymagania ogólne - 01-10-2015.pdf 
STWiORB-01.01 Roboty ziemne i odwodnieniowe -01-10-2015.pdf 
STWiORB-04.01 Rurociągi technologiczne -06-10-2015.pdf 
STWiORB-05.01 Sieci i instalacje elektryczne oraz urządzenia i instalacje AKPiA 06-10-
2015.pdf 
STWiORB-06.01 Roboty drogowe -01-10-2015.pdf 
STWiORB-07.01 Ukształtowanie terenu -01-10-2015.pdf 

III.2. PROJEKT BUDOWLANY 
III.2.1. PZT 

1. PZT_OPIS.pdf 
2. Oświadczenie+Uprawnienia+Izba.pdf 
3. DECYZJA SRODOWISKOWA OSTATECZNA.pdf 
4. Decyzja lokalizacyjna - Dzierżoniów - ostateczna.pdf 
5. ZAŁĄCZNIK+DO+DEC.LOKALIZACYJNEJ.compressed.pdf 
6. Decyzja odrolnienie - Dzierżoniów - ostateczna.pdf 
7. Uzgodnienie WiK.pdf 
8. warunki przyłączenia do sieci gazowej.pdf 
9. KONS_RYS_1 - 580x785(2015-08-24).pdf 

III.2.2. ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA 
1. PB_ARCH_KONSTR_OPIS.pdf 
2. Oświadczenie+Uprawnienia+Izby.pdf 
3. Badania geologiczne Bielawa.pdf 
4. KONS_RYS_1 - 580x1385 (2015-08-24).pdf 
5. KONS_RYS_2 - 580x785(2015-08-24).pdf 
6. KONS_RYS_3 - 580x1425(2015-08-26).pdf 
7. KONS_RYS_4 - 580x785(2015-08-26).pdf 
8. KONS_RYS_5 - 580x1425(2015-08-24).pdf 
9. KONS_RYS_6 - 580x785(2015-08-24).pdf 
10. KONS_RYS_7 - 580x1385.pdf 
11. KONS_RYS_8 - 580x785.pdf 
12. KONS_RYS_9 - 297x970(2015-08-24).pdf 
13. KONS_RYS_10 - 297x970(2015-08-24).pdf 
14. KONS_RYS_11 - 297x630(2015-08-24).pdf 
15. KONS_RYS_12 - 297x560(2015-08-24).pdf 
16. KONS_RYS_13 - 297x940(2015-08-26).pdf 
17. KONS_RYS_14 - 420x597(2015-08-26).pdf 
18. KONS_RYS_15 - 297x420(2015-08-26).pdf 

III.2.3. DROGOWA 
1. PB_DROGOWA _OPIS.pdf 
2. Oświadczenie+Uprawnienia+Izba.pdf 
3. PZT 26.08.2015-Model.pdf 
4. przekroje konstr..pdf 

III.2.4. INF. BIOZ 
BIOZ 21.09.2015.pdf 
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III.3. PROJEKTY WYKONAWCZE 
III.3.1. ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA 

1. PW_ARCH_KONSTR_Dzierľoni˘w 14-09-2016.pdf 
2. Rys. 1A.pdf 
3. Rys. 2A.pdf 
4. Rys. 3A.pdf 
5. Rys. 4A.pdf 
6. Rys. 5A.pdf 
7. Rys. 6A.pdf 
8. Rys. 7A.pdf 
9. Rys. 8A.pdf 
10. Rys. 9A.pdf 
11. Rys. 10A.pdf 

III.3.2. DROGOWA 
III.3. PROJEKTY WYKONAWCZE\III.3.2. DROGOWA\PW_DROGOWA 07-10-2015.pdf 

III.4. KONCEPCJA LIKWIDACJI LAGUNY 
1. Likwidacja laguny 21-09-2015.pdf 
2. Badania geologiczne Bielawa.pdf 

III.5. DODATKOWE 
wyniki badań osadu.pdf 


