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CZĘŚĆ III SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadnia: „Remont studni 
kanalizacyjnych w ul. Chwalęcicka w Kłodawie oraz w ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.” 
 
Zamawiający posiada następujące dokumenty: 

a) Przedmiary robót. 

 
2. Zakres robót do realizacji. 
W zakresie robót do realizacji są nw. zadania: 
 

a) Zad. 1. „Remont studni kanalizacyjnych DN1200 mm na terenie przepompowni ścieków PG1                        
ul. Chwalęcicka w Kłodawie. 

b) Zad. 2. „Remont studni kanalizacyjnych DN1000 i DN1200 mm w ul. Walczaka w Gorzowie. 
 
Zakres robót Zadania 1 obejmuje wykonanie prac przez Wykonawcę polegających na: 

a) dokonanie wszystkich uzgodnień i uzyskanie pozwoleń i zgód niezbędnych do prowadzenia 
robót, w razie konieczności odtworzenie nawierzchni zgodnie z zapisami decyzji na zajęcie pasa 

drogowego wydanego przez Urząd Miasta Gorzów Wlkp., w tym wykonanie projektu organizacji 
ruchu drogowego, 

b) rozbiórce oraz ponownemu odtworzeniu nawierzchni betonowej, 
c) montażu korków pneumatycznych w studniach kanalizacyjnych, 
d) demontażu istniejących skorodowanych betonowych płyt stropowych w studniach 

kanalizacyjnych, 
e) montażu nowych płyt stropowych z polimerobetonu w studniach kanalizacyjnych, 
f) demontażu istniejących betonowych pierścieni regulacyjnych w studniach kanalizacyjnych, 
g) demontażu istniejących włazów kanalizacyjnych (rama+pokrywa) ø600 mm w studniach 

kanalizacyjnych, 
h) montażu nowych pierścienie regulacyjnych kompozytowych, 
i) montażu nowych włazów kanalizacyjnych (rama+pokrywa) ø600 mm klasy D400                         

z żeliwa sferoidalnego z Logo PWiK w studniach kanalizacyjnych (włazy żeliwne przekaże 
Zamawiający), 

j) demontażu istniejących żeliwnych stopni złazowych, 

k) montażu nowych stopni złazowych podwójnych, wytrzymałości klasy I, z pełnym rdzeniem 
stalowym w szczelnej otulinie tworzywowej w kolorze jaskrawym (np. żółtym), z punktami 

odblaskowymi (w/g normy PN-EN 13101), zamocowane współosiowo jeden pod drugim                            
(tzw. drabinka) w odległości pionowej 250 ± 5 mm, 

l) demontażu i montaż kaskady wewnętrznej z rur i kształtek PE ø110 mm w studni kanalizacyjnej 
S1, 

m) czyszczeniu powierzchni pionowych, skośnych, cylindrycznych w studniach kanalizacyjnych, 

n) montażu całej rury GRP z żywicą winyloestrową o średnicy wewnętrznej min. ø900 mm, PN01, 
SN10, w studniach kanalizacyjnych. Dobór średnicy rury GRP Wykonawca określi po wykonaniu 
czyszczenia powierzchni wewnętrznych studni. Zamawiający dopuszcza wykonanie remontu 
studni kanalizacyjnych za pomocą elementów studziennych z PEHD o średnicy wewnętrznej co 
najmniej ø900 mm, 

o) wykonaniu w istniejących studniach kinety poprzez laminowanie z paneli GRP lub 
zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką ochronną odporną na siarkowodór w tym 

miejsc złączenia rur i dna studni kanalizacyjnych. 
p) zalaniu przestrzeni pomiędzy zamontowanym rurami GRP a ścianą naprawianych studni 

sanitarnych zaprawą iniekcyjną na bazie cementu, 
q) wywozie i utylizacji odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia prac, 
r) wykonaniu uszczelnienia przejść przewodów kanalizacyjnych PE, PVC pomiędzy nową rurą GRP      

a istniejącą betonową ścianą studni kanalizacyjnych za pomocą łańcucha uszczelniającego                     

z ogniwami kwasoodpornymi klasy A4 lub innego uszczelnienia gwarantującego szczelność, 
s) zapewnienie ciągłości odbioru ścieków z istniejącego rurociągu tłocznego PE ø110 mm i kanałów 

sanitarnych dopływowych PVC ø200 mm i PVC ø250 mm do przepompowni ścieków w celu 
wykonania remontu studni kanalizacyjnych, szczególnie wykonanie kinety studni, poprzez 
wykonanie tymczasowego by-passu (obejścia),  

t) przygotowaniu dokumentacji powykonawczej, 
u) wykonaniu wszystkich innych prac i czynności niezbędnych do poprawnego wykonania 

przedmiotu zamówienia, nawet jeżeli nie zostały one wymienione w niniejszym opisie 
przedmiotu zamówienia. 
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W zakresie realizacji Zadania nr 1, z uwagi na pracę na czynnym kanale sanitarnym grawitacyjnym PVC 
ø250 mm z Kłodawy i rurociągu tłocznym PE ø110 mm Santocko-Kłodawa, działania należy prowadzić 

pod nadzorem eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej – Wydział Kanalizacji PWiK Sp. z o.o.  
 

 
Zakres robót Zadania 2 obejmuje wykonanie prac przez Wykonawcę polegających na: 

a) dokonanie wszystkich uzgodnień i uzyskanie pozwoleń i zgód niezbędnych do prowadzenia 
robót, w razie konieczności odtworzenie nawierzchni zgodnie z zapisami decyzji na zajęcie pasa 
drogowego wydanego przez Urząd Miasta Gorzów Wlkp., w tym wykonanie projektu organizacji 
ruchu drogowego, 

b) rozbiórce oraz ponownemu odtworzeniu nawierzchni zielonej, 
c) montażu korków pneumatycznych w studniach kanalizacyjnych, 

d) demontażu istniejących skorodowanych betonowych płyt stropowych w studniach 
kanalizacyjnych, 

e) montażu nowych płyt stropowych z polimerobetonu w studniach kanalizacyjnych, 
f) demontażu istniejących betonowych pierścieni regulacyjnych w studniach kanalizacyjnych, 
g) demontażu istniejących włazów kanalizacyjnych (rama+pokrywa) ø600 mm w studniach 

kanalizacyjnych, 
h) montażu nowych pierścienie regulacyjnych kompozytowych, 

i) montażu nowych włazów kanalizacyjnych (rama+pokrywa) ø600 mm klasy D400                         
z żeliwa sferoidalnego z Logo PWiK w studniach kanalizacyjnych (włazy żeliwne przekaże 
Zamawiający), 

j) demontażu istniejących żeliwnych stopni złazowych, 

k) montażu nowych stopni złazowych podwójnych, wytrzymałości klasy I, z pełnym rdzeniem 
stalowym w szczelnej otulinie tworzywowej w kolorze jaskrawym (np. żółtym), z punktami 
odblaskowymi (w/g normy PN-EN 13101), zamocowane współosiowo jeden pod drugim                            

(tzw. drabinka) w odległości pionowej 250 ± 5 mm, 
l) czyszczeniu powierzchni pionowych, skośnych, cylindrycznych w studniach kanalizacyjnych, 
m) montażu całej rury GRP z żywicą winyloestrową o średnicy wewnętrznej min. ø900 mm, PN01, 

SN10, w studniach kanalizacyjnych. Dobór średnicy rury GRP Wykonawca określi po wykonaniu 
czyszczenia powierzchni wewnętrznych studni, 

n) wykonaniu w istniejących studniach kinety poprzez laminowanie z paneli GRP lub zabezpieczenie 

powierzchni betonowych powłoką ochronną odporną na siarkowodór w tym miejsc złączenia rur                
i dna studni kanalizacyjnych.  

o) zalaniu przestrzeni pomiędzy zamontowanym rurami GRP a ścianą naprawianych studni 
sanitarnych zaprawą iniekcyjną na bazie cementu, 

p) wywozie i utylizacji odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia prac, 
q) wykonaniu uszczelnienia przejść przewodów kanalizacyjnych PE, PVC pomiędzy nową rurą GRP      

a istniejącą betonową ścianą studni kanalizacyjnych za pomocą łańcucha uszczelniającego                     

z ogniwami kwasoodpornymi klasy A4 lub innego uszczelnienia gwarantującego szczelność, 
r) zapewnienie ciągłości odbioru ścieków z istniejącego rurociągu tłocznego PE ø110 i PE ø160 mm                               

i kanału sanitarnego kam. ø200 mm w celu wykonania remontu studni kanalizacyjnych, 
szczególnie wykonanie kinety studni, poprzez wykonanie tymczasowego by-passu (obejścia), 

s) przygotowaniu dokumentacji powykonawczej, 
t) wykonaniu wszystkich innych prac i czynności niezbędnych do poprawnego wykonania 

przedmiotu zamówienia, nawet jeżeli nie zostały one wymienione w niniejszym opisie 

przedmiotu zamówienia. 
 
W zakresie realizacji Zadania nr 2, z uwagi na pracę na czynnym kanale sanitarnym grawitacyjnym                      
kam. ø200 mm, działania należy prowadzić pod nadzorem eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej – 
Wydział Kanalizacji PWiK Sp. z o.o. 
 

3. Zakres robót w ramach kwoty umownej. 
Wykonawca w ramach zamówienia wykona w szczególności: 

a) wszystkie ziemne, w tym m.in.: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopów oraz ewentualne 
odwodnienie wykopów (jeśli wystąpią), wywóz nadmiaru gruntu, 

b) montaż przewodów by-passu wraz z armaturą oraz przewodów kanalizacji sanitarnej                                
w studniach kanalizacyjnych, 

c) naprawę skorodowanej wewnętrznej powierzchni w studniach kanalizacyjnych, 
d) dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, 
e) organizację budowy oraz zaplecza sanitarnego, 
f) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, 

g) roboty pomiarowe, 
h) próby szczelności, 
i) propozycje materiałowe, które Wykonawca musi przedstawić do akceptacji przed przystąpieniem 

do robót, dostarczając jednocześnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje zgodności 
potwierdzające dopuszczenie do stosowania. Należy stosować się do przepisów wynikających m. 
in. z przepisów prawa budowlanego, ustawy o wyrobach budowlanych oraz przepisów 
związanych, 

j) wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egz. (1 oryginał, 1 kopia) oraz 1 egz.                        
w wersji elektronicznej na nośniku DVD, 
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k) wszystkie inne prace i czynności niezbędne do poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia, 
nawet jeżeli nie zostały one dokładnie określone wymienione w niniejszym opisie.  

 
4. Dane techniczne istniejących obiektów. 
4.1. Zadanie 1. 
Do remontu przeznaczonych jest 6 studni kanalizacyjnych wykonanych z kręgów betonowych o średnicy                        

ø1200 mm, o średniej głębokości 2,72 m. Najgłębsza studnia sanitarna ma wysokość 3,21 m                                
a najpłytsza 2,03 m. Szczegółowe zestawienie studni sanitarnych znajduje się na załączniku graficznym 
Rys. nr 11. Studnie S1-S5 zlokalizowane są na terenie przepompowni ścieków PG1 Kłodawa przy                       

ul. Chwalęcickiej w Kłodawie. Studnia S6 znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej                                  
w ul. Chwalęcickiej  w Kłodawie. 
 
Informacja o ilości dopływających ścieków do przepompowni PG1 ul. Chwalęcicka w Kłodawie: 

a) ok. 60 m3/h - dopływ ścieków kanałem grawitacyjnym PVC ø250 mm do studni S6 z całej zlewni 
Kłodawy, 

b) ok. 10 m3/h - dopływ ścieków rurociągiem tłocznym PE ø110 mm i kanałem grawitacyjnym                 

PVC ø200 mm do studni S1 z całej zlewni Santocka i Chwalęcice. 
 
4.2. Zadanie 2. 
Do remontu przeznaczonych jest 26 studni kanalizacyjnych wykonanych z kręgów betonowych                           
o średnicy ø1000 i ø1200 mm, o średniej głębokości 2,94 m. Najgłębsza studnia sanitarna studnia ma 
wysokość 3,96 m a najpłytsza 1,90 m. Szczegółowe zestawienie studni sanitarnych znajduje się na 

załącznikach graficznych  Rys. nr 1-10. Studnie zlokalizowane są na terenie, którego zarządcami                          

są Miasto Gorzów Wlkp, Urząd Gminy Santok oraz Polski Związek Działkowców z siedzibą Warszawie. 
Zamawiający informuje, że posiada pisemne zgody na udostępnienie dostępu do działek, na których 
znajdują się studnie przeznaczone do remontu.  
 
Informacja o ilości dopływających ścieków do studni sanitarnych w rejonie ul. Walczaka w Gorzowie: 

a) ok. 50 m3/h - dopływ ścieków rurociągiem tłocznym PE ø110 mm i PE ø160 mm oraz kanałem 

grawitacyjnym kam. ø300 mm z całej zlewni Różanki, Różanki Szklarnia, Wojcieszyce i Osiedle 
Bermudy. 

 
5. Wizja lokalna. 
Zamawiający umożliwia Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie obiektu. Zamawiający 
pozostawia możliwość dokonania wizji do decyzji Wykonawców, jako czynności pomocniczej przy 
przygotowaniu oferty. Wizja lokalna będzie przeprowadzona z wyznaczonym pracownikiem 

Zamawiającego. Wizja lokalna odbędzie się 17.06.2021 r. Zbiórka nastąpi o godz. 12:00 przed 
ogrodzeniem przepompowni ścieków PG1 przy ul. Chwalęcickiej w Kłodawie. Wykonawcy zainteresowani 
uczestnictwem w wizji lokalnej zobowiązani są najpóźniej do 16.06.2021 r. do godz. 15:00 zgłosić chęć 
uczestnictwa oraz przesłać wykaz osób (imię i nazwisko), które wezmą  udział w wizji za pośrednictwem 

Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_gorzow. 
 

6. Wytyczne materiałowe. 
6.1  Materiał do wykonania warstwy szczepnej. 
Mineralna warstwa ta jest przeznaczona do wykonywania warstwy szczepnej pomiędzy skorodowanym 
betonem a nowa warstwą naprawczą, uzupełniającą lub reprofilacyjną. Właściwości: 

a) mieszanka na bazie cementu, 
b) odporność na mróz, siarczany, sól, produkty ropopochodne, 
c) wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego ≥ 2,0 MPa, 

d) wytrzymałość na ściskanie ≥ 35,0 N/mm2, 
e) posiadająca deklarację zgodności lub znak CE lub aprobatę ITB. 

 
6.2  Materiał do naprawy i zabezpieczenia powierzchni. 
Zaprawa naprawcza przeznaczona jest do wykonywania powłok ochronnych w studniach 
kanalizacyjnych narażonych na zwiększoną agresję siarczanową. 
Właściwości: 

a) mieszanka na bazie cementu siarczanoodpornego, 

b) wysoka przyczepność do powierzchni betonowych, 
c) wysoka odporność na ścieranie, 
d) odporność na mróz, siarczany, sól, produkty ropopochodne, chlorki, 
e) mrozoodporność F250, 
f) wytrzymałość na zginanie po 24 h ≥ 3,6 N/mm2, 

g) wytrzymałość na ściskanie po 24 h ≥ 18,0 N/mm2, 
h) posiadająca deklarację zgodności lub znak CE lub aprobatę ITB, 
i) nie zawierająca C3A. 

 
6.3 Rury z GRP. 
Rury GRP przeznaczone do wykonania remontu studni kanalizacyjnych. Właściwości rur z GRP: 

a) rury bezciśnieniowe, ciśnienie min. PN 1 bar, 

b) sztywność nominalna nie mniejsza niż 10000 N/m2, 

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_gorzow
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c) żywica winyloestrowa, 
d) powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rury powinny być gładkie, czyste, pozbawione, porów, 

wgłębień i innych wad powierzchniowych, 
e) odporność na działanie chemikaliów i gazów występujących w ściekach. 

 
6.4. Wykładzina z GRP. 

Wykładzina (panel) wykonana z laminatu na bazie maty szklanej oraz żywicy winyloestrowej jako 
cienkościenna płyta płaska lub cylindryczna GRP z włóknami o podwyższonej odporności na korozję 
kwasową środowiska. 

Parametry wytrzymałościowe wykładziny:  
a) wytrzymałość na rozciąganie ≥ 60 MPa, 
b) odporność chemiczna pH 1÷12, 
c) zawartość włókna szklanego ≥ 30%, 
d) maksymalna temperatura eksploatacji 45⁰C, 
e) posiadająca aprobatę techniczną lub znak CE. 

 

6.5. Masa iniekcyjna. 
Przestrzeń pomiędzy panelem a ścianą naprawianych studni kanalizacyjnych, należy wypełnić masą 
iniekcyjną na bazie cementu do iniekcji wolnych przestrzeni oraz ulepszania podłoża gruntowego. 
Właściwości masy: 

a) samopoziomująca, 
b) odporność na działanie chlorków, 

c) mrozoodporność F150, 

d) wytrzymałości na ściskanie nie mniejsze niż 20 N/mm2, 
e) posiadająca Deklarację zgodności lub znak CE. 

 
6.6. Studnia tworzywowa PE. 
Typowe kompletne studnie kanalizacyjne o średnicy wewnętrznej co najmniej ø900 mm                                     
z prefabrykowanych elementów wykonanych z tworzyw sztucznych PEHD, montowanych w miejscu 

wbudowania o następującej charakterystyce: 
a) studzienki tworzywowe wykonane wg normy PN – EN 13598 – 2 i odpowiadają następującej 

charakterystyce: 
• dopuszczalna głębokość zabudowy – 6 m, 
• dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m od dna kinety, 
• dopuszczalne obciążenie ruchem ciężkim (SLW 60 – klasa obciążenia włazów D400), 

b) parametry techniczne potwierdzone w deklaracji zgodności oraz trwałym cechowaniem 

zgodnym z normą PN-EN 13598-2 (dopuszczalny poziom wody gruntowej podany w sposób 
trwały – zgodnie z normą), 

c) posiadają odporność chemiczną tworzywowych elementów składowych z PP lub PE zgodną z 
ISO/TR 10358, 

d) uszczelki spełniające wymagania normy PN – EN 681 – 1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do 
zastosowania w kanalizacji PN-EN 681-1, 

e) konstrukcja rury trzonowej karbowanej jest jednowarstwowa o profilu karbów 
dostosowanych do zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki: 
• z uwagi na wypełnienie wykopu gruntem rodzimym – grunty klas II i III (IV), 
• z uwagi na nie stosowanie wymiany gruntów do zasypki wykopów, 

f) możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie trzonu co max. 10 cm, 
g) kinety prefabrykowane – monolityczne w celu wyeliminowania wyrobów wykonywanych 

warstwowo, 

h) kinety przelotowe proste i kątowe do wykonywania zmiany kierunków oraz zbiorcze pod 
kątem 90 stopni, 

i) elementy kielichowe studzienek (kinety, stożki) wyposażone w kielichy połączeniowe o 
głębokości min. 20 cm (zabezpieczenie przed rozszczelnieniem w gruncie w przypadku 
osiadania), 

j) króćce kinet w postaci kielichów zintegrowanych z kinetą dostosowanych do łączenia rur 
gładkościennych (lub dwuściennych), 

k) króćce kielichowe oraz kształtki in situ dwuelementowe (uszczelka manszetowa + kielich dla 

rur o ściance gładkiej) powinny zapewniać elastyczne połączenie z łączonymi rurami. Zakres 
elastyczności min. +/- 5 stopni, co zapewnia zachowanie szczelność związanych z 
nierównomiernym osiadaniem gruntu oraz przy łączeniu rur z większymi spadkami, 

l) studnie należy wyposażyć dodatkowo w pierścień kompozytowy odciążający spełniający 
wymagania obowiązujących norm. Pierścień odciążający musi być kompatybilny z wybranym 

systemem studni tworzywowych,  
m) włazy żeliwne ø600 mm do zamontowania na studniach kanalizacyjnych przekaże 

Zamawiający. 
 
 

7. Odbiór robót. 
Wykonane roboty podlegają stosownym odbiorom technicznym, na podstawie których będzie można 
udokumentować zakres, jakość i sposób ich realizacji. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie                           
z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji przetargowej jeżeli uzyskały pozytywną opinię 
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przedstawiciela Zamawiającego prowadzącego nadzór nad inwestycją w oparciu o komplet wymaganych 
dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. 

 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany                         
w czasie umożliwiającym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku 

udokumentowania ww. czynności Zamawiający jest upoważniony do żądania dokonania 
odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez względu na wynik. Jeżeli 
Wykonawca odmówi dokonania odkrywek zamawiający wykona je w własnym zakresie 
obciążając kosztami Wykonawcę. 
 

2. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości i zgodności wykonania                                   
z opisem przedmiotu zamówienia części wykonanych robót. Po pozytywnym odbiorze 

częściowym spisany zostanie protokół z odbioru częściowego. Dla robót, dla których podpisany 
był Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, warunkiem przystąpienia do 
Odbioru częściowego robót jest protokół Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu bez 
wad istotnych. Podczas Odbioru częściowego robót komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

3. Odbiór końcowy robót polega na spisaniu protokołu odbioru końcowego potwierdzającego 
kompletność, terminowość i prawidłowość wykonanych robót. Wykonawca może ubiegać się         
o podpisanie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót objętych 
zamówienie, po pozytywnej weryfikacji dokumentacji powykonawczej. 
 

4. Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu      
z uwzględnieniem zasad opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
W dniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i zgłoszenia ich do odbioru 
końcowego, Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą do weryfikacji w ilości 2 
egz. (1 oryginał, 1 kopia) oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku płyt DVD. 

Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie w szczególności: 
a) wszystkie protokoły odbiorów częściowych, z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

(jeśli wystąpią), 
b) deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów, 
c) dokumentację fotograficzną w formie cyfrowej .jpg (zdjęcia studni kanalizacyjnych przed,                             

w trakcie i po remoncie oraz zdjęcia robót zanikowych). 
 

8.  Sposób rozliczania za roboty budowlane. 
Cena Oferty ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. Oznacza to, iż wartość poszczególnych pozycji 
wskazanych w Wycenionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych ma charakter ryczałtowy, tj. charakter 
niezmienny i będzie zawierała wszystkie roboty zdefiniowane i wymienione w Opisie przedmiotu 
zamówienia oraz przedmiarze robót dla tej pozycji. Wykonawca przyjmujący zamówienie nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów prac. 
 
9.  Pozostałe zasady rozliczania za roboty budowalne opisane zostały w Umowie. 
 
10.  Terminy wykonania robót. 

a) Termin wykonania robót dla dwóch zamówień do dnia 30.09.2021 r. 

b) Potwierdzeniem wykonania robót w ww. terminie będzie podpisanie protokołu Odbioru 

końcowego robót bez wad istotnych. 
c) Wykonawca przedłoży do uzgodnienia z Zamawiającym materiały, które zostaną zabudowane                   

w ramach Umowy. Wykonawca nie może używać nie zatwierdzonych przez Zamawiającego 
materiałów. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania Wykonawcy robót, które należy wykonać                              

w pierwszej kolejności. 
 
11. Dodatkowe warunki. 

a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres                         
36 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego robót bez wad istotnych przez 
Zamawiającego, 

b) Przedmiar robót jest dokumentem poglądowym i pomocniczym do sporządzenia Oferty, 
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c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami i normami, oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy 

maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót 
u Zamawiającego, 

d) Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób 
posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji                      

w budownictwie, 
e) Wykonawca zapewnia środki, materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie, 

f) Pozostałe warunki wykonania zamówienia określi umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
g) Na Wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia obiektów remontowanych oraz sąsiadujących 

przed negatywnym skutkiem prowadzonych prac oraz warunków atmosferycznych, 
h) Na Wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia terenu budowy przed wejściem osób trzecich, 
i) Zamawiający dopuszcza odpłatne korzystanie z energii elektrycznej na placu budowy za 

pośrednictwem opomiarowanych rozdzielnic budowlanych. Rozdzielnice podlegają odbiorowi 
przez służby Zamawiającego. 


