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Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w części grawitacyjnej
na terenie miejscowości Czajków Północny, Czajków Południowy, Wola Wiśniowska,
Wiązownica Duża, Wiązownica Mała i Smerdyna w gminy Staszów.

Część III: Opis przedmiotu zamówienia
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej przyłączy w części
grawitacyjnej czyli na odcinku łączącym wyjście instalacji wewnętrznej budynku z przydomową
przepompownią ścieków zlokalizowaną w obrębie poszczególnych posesji.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania z których:
zadanie 1 obejmuje przyłącza na terenie miejscowości Smerdyna, Czajków Południowy i Wola Wiśniowska,
zadanie 2 obejmuje przyłącza na terenie msc. Czajków Północny, Wiązownica Mała i Wiązownica Duża.
Podział na zadania przetargu na wykonanie przyłączy grawitacyjnych
Zadanie
1
2

Miejscowości
Smerdyna, Czajków Południowy,
Wola Wiśniowska
Czajków Północny, Wiązownica
Mała, Wiązownica Duża

Ilość przyłączy Długość przyłączy Ilość studzienek DN315
[szt]
[m]
[szt]
390

3100

110

370

3150

150

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Przyłącza będą wykonywana na podstawie:
1. Projektu budowlanego pn.: „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków
w gminie Staszów – etap II zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” opracowanego przez Progeko
Biuro Projektów i Obsługi Inwestycyjnej Gospodarki Komunalnej Robert Sieklucki – 12.2016r.
2. Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 01 września 2016 roku,
uzupełnionego w dniu 29 listopada 2016 roku.
3. Projektu wykonawczego pn.: „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków
w gminie Staszów – etap II zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” opracowanej przez Progeko
Biuro Projektów i Obsługi Inwestycyjnej Gospodarki Komunalnej Robert Sieklucki.
4. Zmian wprowadzonych przez projektanta w ramach nieistotnych odstępstw od projektu budowlanego.
5. Uzgodnień z Inżynierem Kontraktu oraz właścicielem działki.
Szczegółowy zakres robót obejmuje:
a)

Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe i towarzyszące tj. wytyczenie geodezyjne
przyłączy oraz istniejącego uzbrojenia terenu, rozbiórka utwardzonych nawierzchni wraz z podbudową,
rozbiórka opasek wokół budynku, usunięcie trawników wraz z warstwą humusu, usunięcie
występujących na trasie przyłącza drzew i krzewów itp.

b)

Roboty ziemne i towarzyszące tj.: wykonanie wykopów wraz z ewentualnym ich odwodnieniem,
wykonanie podłoża pod rurociągi gruntem piaszczystym wraz z zagęszczeniem.

c)

Roboty budowlano-montażowe tj.: montaż przyłącza grawitacyjnego z rur PCV DN160mm z włączeniem
instalacji wewnętrznej:
 wariant A - przy ścianie budynku poprzez nasuwkę dwukielichową wg. Rys 1
 wariant B - poprzez nadbudowę na istn. przyłączu studzienki przyłączeniowej DN315 wg. Rys 2 i 3

d)

Roboty ziemne i towarzyszące tj.: wykonanie próby szczelności i inwentaryzacji geodezyjnej, wykonanie
obsypki i zasypki rurociągu gruntem piaszczystym wraz z zagęszczeniem oraz zasypanie wykopu
gruntem z odkałdu.
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e)

Roboty odtworzeniowe tj, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego: odtworzenie podbudowy
i nawierzchni oraz ewentualnej opaski przy budynku, rozplatnowanie z odkładu warstwy humusu
i obsiew trawą oraz ewentualne nasadzenia kompensacyjne.

Do wykonania przyłączy Wykonawca ma zastosować następujące materiały:
a)

rury do kanalizacji zewnętrznej z PVC-U, lite typu ciężkiego z wydłużonym kielichem DN160mm oraz
kształtki (nasuwki, łuki) tego samego typu co rury,

b)

studzienki przyłączeniowe (przelotowe) tworzywowe z kinetą i rurą karbowaną DN315mm oraz rurą
teleskopową z pokrywą betonową lub tworzywową klasy C250

Dla dostaw materiałów, urządzeń realizowanych w ramach kontraktu przez Wykonawcę Zamawiający będzie
żądał dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968),
Wykonawca jest zobowiązany:


przywrócić teren budowy do stanu pierwotnego oraz uzyskać od właścicieli działek oświadczenia
o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego.



wykonać badania zagęszczenia gruntu w min. 5 miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Koszt badań zagęszczenia gruntu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić
w składanej ofercie.



powiadomić pisemnie Inwestora o terminie przystąpienia do prac budowlanych w terenie,



powiadomić właścicieli działek o planowanym terminie wykonywania robót na terenie ich działki.
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