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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 
zwane dalej Zamawiającym 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

    Zakres robót obejmuje: 

1. Rurociąg tłoczny PE 560mm. 

2. Komorę żelbetową monolityczną. 

3. Technologię komory zasów. 

 
Zamówienie obejmuje:   

A.      wykonanie  i  oddanie  przedmiotu  przetargu, zrealizowanego zgodnie  z  projektem, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

B.    inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia: 

a. obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, a przede wszystkim, 

b. przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca winien wytyczyć roboty zgodnie z 

projektem – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót 

budowlanych. 

c. wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów 

technicznych wraz z opłatami,  

d. ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu 

składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z 

uzyskaniem warunków technicznych,  

e. ubezpieczenie placu budowy,  

f. uporządkowanie placu budowy, 

g. oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu budowy, 

h. utrzymane przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji – w tym 

zapewnienie dojścia i dojazdu do ogródków działkowych. 

i. prace prowadzone są w czynnym zakładzie, organizacja robót powinna uwzględnić jak 

najmniejsze utrudnienia podczas realizacji 

j. prowadzenie prac rozbiórkowych elementów, które podlegać będą ponownego montażu, 

w sposób zapewniający ich odzysk, W przypadku uszkodzenia – uzupełnienie na koszt 

Wykonawcy. 

k. opracowanie instrukcji BIOZ 

 

  Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone w 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zmianą 

Dz. U. nr 170 z 2006r. poz. 1217).  

Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane, 

Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych 

wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną. 

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy włącznie z 

wbudowanymi materiałami. 

Okres gwarancji i rękojmi ustala się na 36 miesięcy dla całości zamówienia. 
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Kod CPV: 

 

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2010r. 
 

UWAGA!: 
Zamawiający zaleca odbycie wizyty na terenie budowy. 
 

Załączniki: 

1. Projekt budowlany – opracowany przez  ConneR Projektowanie i usługi techniczne mgr inż. 

Grzegorz Furmański 33-100 Tarnów, ul. Wałowa 34 w lutym 2007r.  

Dokumentacja projektowa posłużyła do wykonania wcześnie 2 etapów zamówienia.  

2. SSTWiOR – opracowane przez  ConneR Projektowanie i usługi techniczne mgr inż. Grzegorz 

Furmański 33-100 Tarnów, ul. Wałowa 34 w lutym 2007r. 

3. Przedmiary robót – stanowiące podstawę pod wycenę wartości oferty.  

Uwaga: Brak w przedmiarze jakiejkolwiek roboty koniecznej do wykonania podczas 

realizacji nie stanowi podstaw do żądania dodatkowego wynagrodzenia przez 

Wykonawcę.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

45.23.21.50-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45.23.21.51-5 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania 

wody 

45.25.21.20-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 


