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1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Zawadzie  
Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia się następująco: 

- sieć wodociągowa Ø 160 PE z uzbrojeniem - 366 m 
- sieć wodociągowa Ø 110 PE z uzbrojeniem - 284 m 
- hydrant nadziemny p. poż DN 80 z zasuwą DN 80 (armatura z żeliwa sferoidalnego) – 2 kpl. 
- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 75 PE - 991 m 
- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 63 PE - 243 m  

 
1) Ilość przewidywanych robót wynikających z dokumentacji technicznej została ujęta w załączonym 

przedmiarze robót. Przedmiar wskazuje jednocześnie jednostki obmiarowe w oparciu, o które 
będą rozliczane roboty budowlane.  
 

2) Kod CPV - 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
 

3) Wykaz dokumentacji: 

L.p. Nazwa dokumentu 
1 Projekt budowlany – Sieć wodociągowa łącząca istniejące rurociągi w ulicach 

Pod Lasem i Turawskiej oraz sieć kanalizacyjna łącząca istniejące rurociągi w 
ulicach Wodociągowej i Turawskiej w Zawadzie wraz z rozbudową sieci 
kanalizacyjnej w ulicy Sosnowej 

2 Projekt wykonawczy - Sieć wodociągowa łącząca istniejące rurociągi w 
ulicach Pod Lasem i Turawskiej oraz sieć kanalizacyjna łącząca istniejące 
rurociągi w ulicach Wodociągowej i Turawskiej w Zawadzie wraz z 
rozbudową sieci kanalizacyjnej w ulicy Sosnowej 

3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
4 Przedmiar robót 

 
 
4) Do realizacji Robót Wykonawca powinien stosować wyłącznie sprawdzone materiały, które 

cechuje wysoka jakość, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane 
prawem atesty, certyfikaty, aprobaty lub deklaracje właściwości użytkowych, przeznaczone do 
budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Materiał przed zabudowaniem musi zostać 
zatwierdzony przez Zamawiającego. 

5) Wszelką armaturę na sieci wodociągowej: hydranty, zasuwy, kolana stopowe, łączniki 
dwukołnierzowe itp. należy stosować w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego. 

 
2. ODBIÓR ROBÓT 
1. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Zamawiającemu roboty zanikające. Zamawiający będzie 

dokonywał odbioru tych robót w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował Zamawiającego o robotach zanikających, zobowiązany jest na polecenie 



 
 

Zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie na 
własny koszt przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

2. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Wykonawca będzie zgłaszał, w formie pisemnej oraz 
wpisem Kierownika Budowy do dziennika budowy, niezwłocznie po wykonaniu tych robót. 

3. W przypadku odbioru końcowego robót Zamawiający powoła komisję odbiorową. 

4. Odbiór końcowy: 

a. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu, w terminie 5 dni od dnia 
zgłoszenia gotowości do odbioru, kompletną dokumentację powykonawczą (wersja 
papierowa oraz dokumentacja powykonawcza zeskanowana na płycie CD), na którą 
składają się:  

  a) Dokumentacja geodezyjna powykonawcza 

  b) Rysunki z naniesionymi zmianami 
  c) Dzienniki budowy i Księgi obmiaru 

  d) Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
  oraz odbiorów częściowych, 
  e) Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

  f) Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: dokumenty atestacyjne,  
  certyfikaty lub deklaracje zgodności, świadectwa jakości, itp. 

  g) Wyniki badań wody 
  h) Sprawozdanie techniczne 

  i) profile z rzędnymi sieci 
    

b. Potwierdzenie zakończenia robót oraz stwierdzenie kompletności i prawidłowości 
dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę nastąpi w terminie 5 dni od 
dnia, w którym Wykonawca przekazał Zamawiającemu kompletną dokumentację 
powykonawczą. 

c. Wszczęcie procedury odbioru robót nastąpi w terminie 5 dni od daty potwierdzenia 
zakończenia całości robót i kompletności złożonej dokumentacji powykonawczej. 

5. Dokumentację powykonawczą wykonawca przekazuje zamawiającemu w 2 egzemplarzach. 
 

 
 

 


