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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: 
Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej – kolektor od studni C268.1 
do studni C-183: 
1) Sied kanalizacji sanitarnej Dn200 PCV –776m 

- rura Dn200 PCV 776m, 
- studnie kanalizacyjne betonowe Dn1000 z włazem typu ciężkiego i pierścieniem 
odciążającym 34szt. 
- Rura ochronna Arota Dn110, L=3,0m 1szt. 
- Rura ochronna HDPE 315, L=4,5m 5szt. 

2) Sied kanalizacji sanitarnej 160 PCV – 49,5m 
- rura Dn160 PCV 49,5m 
- Rura ochronna HDPE 315, L=4,5m 1szt. 

 
 

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. Operat 
powykonawczy Wykonawca dostarczy w wersji papierowej w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji 
cyfrowej – format DXF 2000 

b. przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca winien wytyczyd roboty zgodnie z 
projektem – czynności te należy zgłosid do odbioru przed przystąpieniem do robót 
budowlanych. 

c. wykonanie niezbędnych prób, badao, pomiarów, zabezpieczeo, włączeo i odbiorów 
technicznych wraz z opłatami, 

d. informowania Inwestora o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąd na jakośd robót lub termin zakooczenia robót,  

e. ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu 
składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z 
uzyskaniem warunków technicznych,  

f. ubezpieczenie placu budowy,  
g. uporządkowanie placu budowy, 
h. zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 
i. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – 

Wykonawca dostarczy po zakooczeniu inwestycji pisemne oświadczenia właścicieli posesji 
o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (za zgodą Zamawiającego można odstąpid 
od obowiązku), 

j. wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac i 
po ich zakooczeniu przez Wykonawcę i przedłożenie Zamawiającemu w wersji 
elektronicznej 
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k. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – Wykonawca winien opracowad i 
uzgodnid projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic, 

l. wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z wcześniej 
uzgodnionym projektem, 

m. oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu budowy, 
n. utrzymane przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji, 
o. opracowanie instrukcji BIOZ. 
p. wszystkie inne roboty niezbędne do wykonania zamówienia 
q. koszt czasowego zajęcia pasa ulicy u właściciela drogi ponosi Wykonawca 
r. wykonanie inspekcji TV kanału przy obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz 

przekazanie sprawozdania i zapisu cyfrowego 
s. odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami rozbiórki i odtworzenia nawierzchni 

wydane przez Urząd Miejski w Dębicy; 
 
  Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniad 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 odpowiedzialnośd 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. 

Kod CPV: 

 
Termin realizacji zamówienia: 31.07.2013r. 

 
 

UWAGA!: 
Zamawiający zaleca odbycie wizyty na terenie budowy. 
 
Załączniki: 
Opis przedmiotu zamówienia:  

 Warunki rozbiórki i odtworzenia nawierzchni wydane przez Urząd Miejski w Dębicy  

 Decyzja nr AB.II.7351-42/08 z dn. 03-04-2008r. przenosząca pozwolenie na budowę           
nr 281/2007 z dn 25.05.2007 

 Pozwolenie na budowę nr 585/2007 z dnia 03-09-2007r. na budowę kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami oraz 2szt. przepompowni ścieków z zasilaniem elektrycznym                 
po południowej stronie miasta Dębicy za obwodnicą – Kompleks II 

 
Dokumentacja techniczna: 

 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i zewnętrznymi odcinkami instalacji kanalizacji  
- południowa strona miasta Dębicy w ramach realizacji projektu pn. Poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica. 

 Kanalizacja Sanitarna – Strona południowa miasta Dębicy kompleks II – od ul. Rolniczej           
do ul. Wiejskiej 

444555...222333...111333...000000---888      Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków. 
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 Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego dla projektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej dla południowej strony miasta Dębicy 

 Warunki rozbiórki i odtworzenia nawierzchni wydane przez Urząd Miejski w Dębicy. 

 
UWAGA! 
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji 
Projektowej oraz Przedmiarze robót winny byd interpretowane jako definicje standardów, a nie 
jako nazwy konkretnych rozwiązao mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można 
zastąpid materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem 
spełnienia zapisów STWiORB z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to 
ponosi je Wykonawca. 
Wszelkie nazwy norm użyte w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej oraz 
Przedmiarze robót należy traktowad jako przykładowe, możliwe do zamienienia przez 
równoważne normy. 


