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Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
 
 

 
1. Zakres Zamówienia: 
 
Część I –  usuwanie awarii na sieciach wodno-kanalizacyjnych eksploatowanych przez WIK   
     Turawa Sp. z o.o., na terenie gminy Turawa 
Część II – remonty i modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 

ciśnieniowej,  
 
2. Infrastruktura eksploatowana przez Zamawiającego: 
 
- sieci i przyłącza wodociągowe Ø25 – 250 mm PE, PVC, żeliwo, stal, 
- sieci i przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe oraz grawitacyjne Ø 40 – 300 mm PE, PVC. 
- studnie kanalizacyjne Ø1000, Ø600, Ø425, Ø315; wykonane z betonu, PE, PVC. 
- studnie z armaturą napowietrzająco-odpowietrzającą na sieci kanalizacji ciśnieniowej. 
 
3. Obowiązki Wykonawcy 
 
- Przyjęcie informacji o wystąpieniu awarii (telefoniczne, e-mailem, faxem), 
- Niezwłoczne (tj. do 4 godzin od przyjęcia informacji o wystąpieniu awarii) przystąpienie  do 
 rozpoznania zakresu awarii, miejsca jej wystąpienia, zabezpieczenia przed jej 
 negatywnymi skutkami, oznakowanie miejsca awarii, 
- Czas robót nie powinien przekraczać 9 godzin licząc od chwili otrzymania zgłoszenia,  
 w przypadkach wyjątkowych (np. bardzo wysoki stan wód gruntowych i konieczność 
 zastosowania igłofiltrów) za wcześniejszą zgodą Zamawiającego dopuszcza się wydłużenie 
 tego czasu, 
- Naprawa nawierzchni (dróg, chodników, ogrodów) powinna zostać zakończona do 7 dni 
 od dnia usunięcia awarii chyba, że warunki atmosferyczne wykluczają terminowe 
 zakończenie prac, o czym należy poinformować Zamawiającego w celu ustalenia 
 terminu ich naprawy, 
- Dokonanie uzgodnień z użytkownikami/właścicielami istniejącego uzbrojenia podziemnego i 
 nadziemnego terenu w rejonie prowadzonych robót, 
- Zorganizowanie placu budowy, 
- Wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, 
- Wykonanie na własny koszt i własnym staraniem materiału zdjęciowego/filmowego (przed i 
 po robotach), oznaczonego datą jego wykonania, dokumentującego stan nawierzchni ulic, 
 chodników, zieleni, ogrodów w celu uniknięcia roszczeń ich właścicieli przy przekazywaniu 
 terenu po robotach; brak dokumentacji zdjęciowej/filmowej może przesądzić o odmowie 
 wypłaty wynagrodzenia w przypadku sytuacji spornych, 
- Po zakończeniu robót dostarczenie oświadczenia właściciela terenu o przywróceniu terenu 
 do stanu pierwotnego; brak oświadczenia może przesądzić o odmowie 
 wypłatywynagrodzenia w przypadku sytuacji spornych, 
- Zagospodarowanie odpadów powstałych wskutek prowadzonych robót, 
- Jeżeli do wykonanych robót wymagane są instrukcje obsługi i eksploatacji, Wykonawca 
 dostarczy je najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego. W przypadku 
 niedostarczenia ich w tym terminie Zamawiający ma prawo wstrzymać odbiór i płatność 
 faktury końcowej. 
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej zadania, 
- Przejęcie pełnej odpowiedzialności za: 

 Szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich 
przebywających w rejonie prowadzonych robót, 
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 Szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robot, 
obiektów, materiałów, sprzętu oraz pozostałego mienia, będące skutkiem prowadzenia 
robót. 

- Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez: 
 Ochronę mienia, 
 Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
 Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
 Wykonania zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót, 
 Organizację zaplecza. 

 
 
Wykonawca zobowiązuje się realizować prace przy wykorzystaniu materiałów przekazanych 
przez Zamawiającego. 
 
 
4. Poprzez awarię rozumie się: 
A. rozszczelnienia, uszkodzenia sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, 
B. uszkodzenia armatury wodociągowej i kanalizacyjnej polegające na zabudowaniu 
 nawierzchnią drogową, zużyciu lub niesprawności ich elementów, 
C. zamrożenia odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
D. wykryte przecieki wody na sieci wodociągowej i ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej, 
E. zatkanie przewodów kanalizacyjnych, 
F. przyczyny wskazane w pkt. A – E wykryte na przyłączach wodociągowych  
 i kanalizacyjnych, 
 
 
  
5. Gwarancja 
 Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od dnia usunięcia danej awarii/ 
wykonania zlecenia. 
 


