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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Murzasichle gm. Poronin w tym: 

- Wykonanie pomiarów i inwentaryzacji powykonawczej przy budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej 

- Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PEHD  o Ø 250x14,8 SDR 17 PN 10 wraz z 

oznakowaniem taśmą magnetyczną (wykonanie wykopów, wykonanie podsypki i obsypki, 

zasypanie wykopów) o długości ok. 355 mb 

- Wykonanie przewiertów maszyną do wierceń poziomych rurą przeciskową ochronną  Ø 400/36,4 o 

długości ok. 760 mb 

- Przeciąganie rurociągów z rur ciśnieniowych Ø 250 SDR 26 o połączeniach zgrzewanych w rurze 

ochronnej  Ø 400/36, o długości ok. 760 mb 

- Wykonanie dostawy i montażu studzienek kanalizacyjnych betonowych Ø 1200 - 3 szt. 

- Wykonanie dostawy i montażu studzienek kanalizacyjnych  betonowych  Ø 600 - 12 szt. 

- Wykonanie próby szczelności rurociągów o Ø 250 o długości ok. 1115 mb 

- Wykonanie inspekcji TV rurociągów o Ø 250 o długości ok. 1115 mb 

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 12 cm wraz z 

podbudową – ok. 1 000 m2 

- Rozebranie krawężników betonowych 15/30 łącznie z ławami o długości ok. 380 mb 

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z wywozem destruktu -  ok. 205 m2 

- Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie asfaltowe – ok. 1 000 m2 

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa wiążąca 8 cm, AC16 W – ok. 1 000 m2 

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa ścieralna 5 cm, AC8 S – ok. 1 205 m2 

- Wykonanie krawężników betonowych  o wymiarach 15/30 łącznie z ławami – ok. 380 mb 

- Obudowa skarp przy studniach kanalizacyjnych z płyt betonowych EKO na podsypce żwirowej na 

gr. 5 cm – ok. 108 m2 

2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu realizacji robót. Harmonogram ten 

należy przedłożyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

3. Dobór materiałów przez Wykonawcę robót musi być zatwierdzony pisemnie przez Podhalańskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Nowego Targu. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania map powykonawczych w ilości 4 egzemplarzy w skali 

1:500 (w kolorze) z naniesionymi granicami i nr działek (z wpisem do ewidencji materiałów 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) dla każdego zadania odrębnie oraz 

dostarczenia deklaracji zgodności i atestów na materiały. 

5. Dostarczenie wody do przeprowadzenia prób szczelności kanalizacji leżą po stronie Wykonawcy. 

6. Koszty energii elektrycznej w zakresie związanym z wykonywanymi robotami budowlanymi oraz 

koszty związane z dostarczeniem wody do przeprowadzenia prób szczelności ponosić będzie 

Wykonawca. 

7. 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. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie 

za wykonanie kanalizacji, że na terenie objętym inwestycją mogą występować grunty o wyższej 

kategorii (skały), wymagające użycia specjalistycznego sprzętu do ich odspajania. 

8. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej SIWZ wykonywane będą zgodnie z OPZ, 

dokumentacjami projektowymi, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami 

oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

9. 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:  

a. Umowa,  

b. Dokumentacja przetargowa,  

c. Dokumentacja projektowa 

d. Oferta Wykonawcy.  


