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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.:  

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bratoszowie ”  przewidziane do  dofinansowania 
w ramach 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/11/2020 
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CZĘŚĆ OGÓLNA OPZ 

1. Wszystkie dokumenty opracowywane przez Wykonawcę, w tym w szczególności dokumentację 
projektową i instrukcje, należy przekazywać w wersji umożliwiającej edycję w programach klasy Office. 

2. Forma przekazywania map powykonawczych: 
2.1) Forma Analogowa: 

a. Analogowa mapa geodezyjna w skali niezbędnej do pokazania wszystkich wymaganych obiektów 
(papierowa). Mapa powinna zawierać: minimalnie 4 krzyże, nazwę firmy wykonywującej, datę 
wykonania, podpis i pieczątkę uprawnionego geodety, klauzulę inwentaryzacji powykonawczej 
z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dla inwentaryzacji 
powykonawczej). 

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

2.2) Forma cyfrowa: 

a. Sytuacyjna mapa wektorowa sieci i przyłączy – zwektoryzowane sieci, przyłącza i inne obiekty 
budowlane, zgodnie z symboliką branżową według obowiązujących norm w układzie 
współrzędnych – PUWG 2000, we właściwej dla lokalizacji zamierzenia strefie (Dzierżoniów: 
strefa 6). Mapę należy dostarczyć w następującym formacie wektorowych: dxf lub shp (wektor + 
raster) 

b. Wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych sieci, przyłączy wod.-kan. i innych obiektów 
budowlanych, w układzie współrzędnych – PUWG 2000. Wykaz współrzędnych należy 
dostarczyć w postaci pliku tekstowego (*.txt) w następującym formacie: numer punktu 
pomiarowego: XYH. 

3. Wykonawca przekaże sporządzone przez geodetę zestawienia długości poszczególnych sieci 
kanalizacyjnych z podziałem na średnice i materiały rurociągów oraz średnice i materiał studni: 
a. dla każdej z odrębnych sieci, 
b. dla każdej z ulic, 
ze wskazaniem gminy i obrębu geodezyjnego: 

4. Prawa autorskie na wszystkie opracowania (w tym także kody źródłowe) należy przenieść 
na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia wskazanego w umowie. 

5. 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. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 
a. naprawa wszystkich uszkodzonych lub zniszczonych drenaży, 
b. odwadnianie wykopów. 

7. Zamawiający zwraca uwagę, że rzeczywiste warunki geologiczne (w tym w szczególności w zakresie 
kategorii urabialności gruntu oraz poziomów zwierciadła wody) mogą odbiegać (także na niekorzyść) 
od warunków geologicznych rozpoznanych poprzez punktowe otwory badawcze. 

8. Niezależnie od pozostałych zapisów OPZ: 
1) wszystkie elementy stalowe wewnątrz pompowni oraz właz należy wykonać ze stali nierdzewnej, 

kwasoodpornej gat. min. 1.4404 (AISI316L; 00H17N14M2); 
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2) kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur i kształtek spełniających następujące 
wymagania: 
• wykonane z litego materiału z PVC-U (niedopuszczalny materiał spieniony), 
• sztywność obwodowa min. SN 12, 
• rury bezkielichowe, łączone na złączki dwukielichowe lub rury jednostronnie kielichowe z uszczelką 

trwale mocowaną w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, 
• uszczelka trójwargowa osadzona w gniazdach, 
• rury muszą posiadać znakowanie wewnętrzne (umożliwiające identyfikacje podczas inspekcji 

telewizyjnej), 
• zastosowane rury, kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być 

produkowane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania), 
• wszystkie rury i kształtki kanalizacyjne muszą posiadać niezbędne opinie techniczne, certyfikaty 

i atesty, aby zapewnić pewne i szczelne wykonanie kanalizacji sanitarnej, w tym muszą posiadać 
Krajową Ocenę Techniczną (lub Aprobatę Techniczną) ITB; 

3) studzienki kanalizacyjne tworzywowe muszą spełniać następujące wymagania: 
• kineta rozgałęźna, 
• uszczelka (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej z rurą teleskopową, 
• rura teleskopowa gładkościenna, 
• studnie kanalizacyjne muszą posiadać niezbędne opinie techniczne, certyfikaty i atesty, aby 

zapewnić pewne i szczelne wykonanie kanalizacji sanitarnej, w tym muszą posiadać Krajową 
Ocenę Techniczną ITB; 

4) kanały kanalizacji sanitarnej tłocznej należy wykonać z rur i kształtek z PE100RC SDR17, kształtki 
w wersji monolitycznej (niedopuszczalne kształtki segmentowe). 

9. W zakres zamówienia wchodzi także opracowanie projektu budowlanego zamiennego (aneksu) wraz 
z uzyskaniem zmiany decyzji pozwolenia na budowę, obejmującego: 

a. zmianę układu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ich wlotu do przepompowni ścieków 
P1 i P2 (w związku z koniecznością montażu rozdrabniaczy kanałowych) – tak aby zachować 1 wlot 
do każdej z przepompowni. 

b. zabudowę żurawika do wyciągania pomp i rozdrabniacza kanałowego: 
• dla pompowni P1 i P2, 
• udźwig dopasowany do masy pomp i rozdrabniacza kanałowego, 
• wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, o minimalnej grubości ocynku 70 µm, 
• z wyciągarką linową, 
• bez konieczności przenoszenia żurawika w celu wyciągania pomp/rozdrabniacza kanałowego, 
• zamocowany na fundamencie betonowym. 

c. zabudowę masztu oświetleniowo-komunikacyjnego: 
• dla pompowni P1 i P2, 
• wysokość 12 m, 
• słup lampowy, składany u podstawy, z zawiasem, 
• wraz z anteną komunikacyjną, 
• z fundamentem betonowym, bez odciagów, 
• grubość ścianki minimum 3mm, 
• lampa LED na wysięgniku zamontowanym na wysokości 6 metrów, 
• wyposażony w instalację odgromową i uziemnienie. 

d. zabudowa rozdrabniacza kanałowego (jeżeli skutkuje zmianami istotnymi – zgodnie z wymaganiami 
ustawy Prawo budowlane): 
• dla pompowni P1 i P2, 
• zabudowa w komorze przepompowni (ewentualnie w odrębnej studni – wraz z wentylacją), 
• średnica komory przepompowni (wraz z jej ewentualnym zwiększeniem), lub odrębnej studni, 

dostosowana do zabudowanych urządzeń, 
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• rozdrabniacz dwuwałowy, frezowy, 
• monolityczne frezy (rotory), 
• z sitem wlotowym podlegającym automatycznemu czyszczeniu, 
• dostosowany do pracy ciągłej (24 h/d, 365 d/r), 
• dostosowany do pracy z nierównomiernym dopływem ścieków (od braku przepływu do przepływu 

pełnym przekrojem kanału dopływowego, 
• dostosowany do pracy w wynurzeniu jak i w zanurzeniu, 
• wyciąganie i opuszczanie urządzenia po prowadnicach, bez konieczności wchodzenia do wnętrza 

studni, 
• z łańcuchem do wyciągania, 
• wykonanie materiałowe i zabezpieczenie antykorozyjne – dostosowane do ścieków bytowo-

gospodarczych, 
• wraz ze sterownikiem, 
• długość kabla zasilającego dostosowana do zabudowy (możliwość wyciagnięcia urządzenia bez 

rozłączania kabla zasilającego), 
• ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej oraz dostosowaniem zasilania obiektu (uwzględniając 

równoległą pracę rozdrabniacza i 1 lub 2 pomp). 

e. zabudowa komory przepływomierza: 
• jeżeli konieczna w celu montażu przepływomierza, 
• tylko dla pompowni P1, 
• betonowa studnia o średnicy dostosowanej do montażu przepływmierza wraz armaturą odcinającą, 
• z rząpiem do zbierania ścieków/wód przypadkowych i ich odprowadzeniem do komory 

przepompowni (zasuwa odcinająca na rurociagu odprowadzającym). 
 
10. W zakres zamówienia wchodzi także opracowanie projektu wykonawczego branży AKPiA zgodnie 

z załączonymi Wytycznymi AKPiA. 

11. Wykonawca może zamiast opracowywania jednego projektu budowlanego zamiennego (aneksu) i/lub 
projektu wykonawczego branży AKPiA opracować osobne projekty dla przepompowni P1 i P2 oraz sieci 
KS w ich rejonie. 

12. Wykonawca może zamiast opracowywania projektu budowlanego zamiennego (aneksu) i/lub projektu 
wykonawczego branży AKPiA opracować nową dokumentację projektową (projekty budowlane 
i wykonawcze) oraz STWiORB dla całego zakresu robót objętego dokumentacją projektową przekazaną 
przez Zamawiającego.  

13. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa: 
• projekt budowlany (PB) – należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego, dla wszystkich wymaganych branż, 

• projekt wykonawczy (PW) – należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 

14. Konieczność wykonania innych opracowań niż ww. jest uzależniona od rozwiązań technicznych, które 
zaproponuje Wykonawca – jeśli ich wykonanie będzie konieczne, to Wykonawca powinien to uwzględnić 
w swojej wycenie. 

15. Poszczególne części dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z odpowiednimi przepisami 
prawa polskiego, w tym w szczególności zgodnie z zapisami art. 29 i 30 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych.  

16. Dokumenty objęte przedmiotem zamówienia należy opracować w języku polskim.  

17. Wszystkie opracowania tekstowe należy dostarczyć w 5 egzemplarzach w formie pisemnej oraz 
na nośniku CD/DVD/pendrive w formacie umożliwiającym edycję i drukowanie w edytorze tekstu klasy 
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Office (np. Microsoft Office, OpenOffice); opracowania inne niż tekstowe (rysunki, zdjęcia) należy 
dostarczyć w 5 egzemplarzach w formie pisemnej oraz na nośniku CD w formacie umożliwiającym 
drukowanie przy wykorzystaniu bezpłatnego oprogramowania możliwego do zainstalowania 
na komputerze PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows.  

Uwaga: Przynajmniej 1 egz. projektu budowlanego musi być opieczętowany przez organ wydający 
pozwolenie na budowę.  

18. W ramach opracowania aneksów do projektu budowlanego i uzyskania zmiany decyzji pozwolenia 
na budowę lub opracowania nowej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest również do:  
• uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych wynikających 

z obowiązującego prawa, a koniecznych do uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowę oraz 
wykonania robót budowlanych. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych 
działań związanych z uzyskiwaniem opinii, uzgodnień czy decyzji, Wykonawca winien wliczyć do ceny 
opracowania projektu budowlanego.  

• zaopatrzenia dokumentacji w opinie rzeczoznawców w zakresie sanitarno- higienicznym, bhp, itp.  
• wykonania badań geologicznych/geotechnicznych w zakresie niezbędnym do opracowania 

dokumentacji projektowej. 
• uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę (wydania decyzji ostatecznej 

w administracyjnym toku instancji).  
• uzyskania aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych.  

19. Wykonawca przy opracowywaniu aneksów do projektu budowlanego lub opracowywaniu nowej 
dokumentacji projektowej musi uwzględnić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizacje przedsięwzięcia (tzw. decyzję środowiskową) zamieszczoną w OPZ. W przypadku 
konieczności zmiany ww. decyzji środowiskowej uzyskanie jej zmian (lub nowej decyzji) należy 
do obowiązków Wykonawcy. 

20. Wykonawca opracuje dokumentację projektową w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu: 
• aneks do projektu budowlanego należy przekazać do akceptacji najpóźniej na 14 dni przed 

planowanym terminem złożenia wniosku o zmianę decyzji pozwolenia na budowę, 
• Zamawiający (po otrzymaniu opinii Inżyniera Kontraktu, który powinien ją wydać w terminie 7 dni), 

w terminie 10 od daty otrzymania aneksu do projektu budowlanego przekaże swoje stanowisko 
Wykonawcy, 

• projekt wykonawczy należy przekazać do akceptacji najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, 

• Zamawiający (po otrzymaniu opinii Inżyniera Kontraktu, który powinien ją wydać w terminie 14 dni), 
w terminie 21 od daty otrzymania projektu wykonawczego przekaże swoje stanowisko Wykonawcy. 

21. Zamawiający dodatkowo udzieli Wykonawcy upoważnienia do złożenia w jego imieniu projektu 
budowlanego do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej, celem uzyskania 
zamiennej decyzji pozwolenia na budowę.  

22. W zakres zadania wchodzi również pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego, w trakcie realizacji robot realizowanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. 
Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą w okresie: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do 
dnia przekazania obiektu do użytkowania. Każdorazowy pobyt Wykonawcy w ramach nadzoru 
autorskiego odbywać się będzie na wezwanie Zamawiającego lub właściwego organu. 

 
W ZAŁĄCZENIU CAŁOŚĆ OPZ – ZGODNIE ZE SPISEM PONIŻEJ. 
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SPIS ZAWARTOŚCI ZAŁĄCZNIKA DO OPZ:   

III.1. STWiORB 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE BRATOSZÓW.pdf 

III.1. PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT BUDOWLANY.pdf 

III.3. PW BRANŻY SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ 
PROJEKT WYKONAWCZY.pdf 

III.4. DOKUMENTY DODATKOWE 
Wytyczne kanalizacja Bratoszów.pdf 

 

 


