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1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie:  

 

1) Przepięcia dwóch istniejących rurociągów odprowadzających ścieki z Murzasichla do nowo 

wykonanego kolektora tranzytowego. Na załączniku mapowym kolorem czerwonym 

zaznaczono miejsca, w których należy wykonać przepięcie. W zakres ww. przepięcia 

wchodzi: 

− Wyprofilowanie kinety w studni dedykowaną zaprawą odporną na działanie środowiska 

agresywnego, umożliwiające skierowanie ścieków łagodnym łukiem do kolektora 

tranzytowego, wraz z trwałym zaślepieniem odejścia w studni w kierunku oczyszczalni 

ścieków. 

− Wykonanie włączenia drugiego istniejącego kolektora DN 300 do studni znajdującej  

się na nowo wykonanym kolektorze tranzytowym, poprzez wykonanie kaskady zewnętrznej  

i odpowiednie wyprofilowanie kinety. 

2) Likwidacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Murzasichle, zgodnie z dokumentacją 

projektową stanowiącą załącznik A do niniejszego SIWZ, zatwierdzoną prawomocną decyzją 

pozwolenia na budowę/rozbiórkę nr 65/18, znak AB.6740.630.2017.AL z dnia 19.02.2018 r. 

W zakres likwidacji wchodzi: 

− usunięcie wszystkich obiektów budowlanych istniejącej oczyszczalni ścieków wraz  

z demontażem urządzeń i całą infrastrukturą (w tym utwardzony plac) znajdującą się aktualnie 

na jej terenie. Całkowite usunięcie wszystkich obiektów kubaturowych nadziemnych  

z rozkuciem elementów podziemnych i usunięciem wszystkich sieci i instalacji 

międzyobiektowych do głębokości 1,5 m pod powierzchnią terenu. 

− usunięcie wylotu betonowego do potoku Upust wraz z odcinkiem kanału odprowadzającego 

ścieki oczyszczone do odbiornika, 

− usunięcie całości ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową i furtką. 

− Na terenie oczyszczalni ścieków pozostawić należy istniejący zjazd z drogi gminnej do działki 

likwidowanej oczyszczalni ścieków i istniejące przyłącze wodociągowe DN32, które należy 

zakończyć zasuwą.  

− Teren po likwidowanej oczyszczalni ścieków należy poddać rekultywacji (niwelacja do 

poziomu otaczającego terenu, humusowanie, obsianie trawą). 

3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w poniższych dokumentach: 

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

- Dokumentacjach projektowych (załącznik A do SIWZ) 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności u dostawcy 

energii, związanych z odłączeniem i likwidacją zasilania energetycznego do oczyszczalni 

ścieków.  

5) Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym dokładnego terminu  przepięcia 

ścieków do kolektora tranzytowego, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.  

6) Koszty energii elektrycznej w zakresie związanym z wykonywanymi robotami budowlanymi 

ponosić będzie Wykonawca. 

7) Koszty związane z ewentualnymi objazdami i organizacją ruchu, dostarczenie i zainstalowanie 

urządzeń zabezpieczających (zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, znaki) w tym opłaty za 

zajęcie pasa drogowego i za płatny nadzór zewnętrznych instytucji wynikający z uzgodnień, 

opinii, decyzji, itp. ponosić będzie Wykonawca. 

8)  Opróżnienie, wywóz i zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach  z dnia  

14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) zawartości pompowni głównej, 

zbiornika uśredniającego i reaktorów wraz osadnikami wtórnymi, zagęszczacza oraz 



                            
piaskownika leżeć będzie po stronie Wykonawcy (kod odpadu 19 08 99).  Szacunkowa ilość 

tych odpadów to ok.  250 m3.  Ponadto, Wykonawca na własny koszt usunie, wywiezie oraz 

zutylizuje odpady powstałe w wyniku demontażu istniejących obiektów (gruz, złom, 

urządzenia itd.), zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach. Wykonawca przedstawi wykaz 

urządzeń i obiektów przeznaczonych do likwidacji. Zamawiający na tej podstawie zdecyduje, 

które z nich należy usunąć jako odpady, a które będą przeznaczone do ponownego użycia 

przez Zamawiającego. Wykonanie powyższych czynności zostanie potwierdzone 

obustronnie podpisanym protokołem zawierającym listę odpadów do zagospodarowania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz materiałów do ponownego użycia przez 

Zamawiającego. Wykonawca przetransportuje zdemontowane urządzenia przeznaczone  

do dalszego wykorzystania (w tym agregat prądotwórczy i dmuchawy) do oczyszczalni 

ścieków w Łopusznej, będącej własnością Zamawiającego.  

9) Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 4 egz. w skali 1:500 (w kolorze)  

z naniesionymi granicami i numerami działek (z wpisem do ewidencji materiałów 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Tatrzańskiego. 

10) Przed złożeniem oferty Zamawiający proponuje, aby Wykonawca zapoznał się z terenem, na 

którym mają być prowadzone roboty. W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich 

niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.  

11) W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac, określonych w SIWZ 

oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać 

następująca kolejność ważności n/w dokumentów:  

- Umowa,  
- Dokumentacja przetargowa,  
- Dokumentacja projektowa 
- Oferta Wykonawcy.  

 


