
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Roboty budowlane – Budowa 
sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów w Lęborku.” 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1) budowę sieci wodociągowej z rur dwuwarstwowych PE SDR17 PE100RC PN10  

ø 110 mm, 
2) budowę sieci wodociągowej z rur PE SDR17 PN10 ø 63 mm, 
3) budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur dwuwarstwowych PE SDR17 

PE100RC PN10 ø 110 mm, 
4) budowę zbiorników: przepompowni ścieków i komory zasuw, bez wyposażenia, 
5) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø 200 mm, 
6) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rury PVC Ø 160 mm, 
7) budowę studni kanalizacyjnych betonowych Dn 1200 mm – 6 kpl., w tym 2 kpl. na 

istniejącym (czynnym) przewodzie kanalizacyjnym Dn 200 mm, 
8) budowę studni kanalizacyjnych PVC Dn 400 mm – 18 kpl., w tym 1 kpl. na 

istniejącym (czynnym) przewodzie kanalizacyjnym Dn 200 mm, 
9) włączenie istniejącego (czynnego) przewodu kanalizacyjnego (1 szt.) do budowanej 

studni kanalizacyjnej PVC Dn 400 mm, 
10) likwidacja/demontaż przewodów kanalizacyjnych, zgodnie z przedmiarem robót, 
11) odwodnienie wykopów agregatem odwodnieniowym, w przypadku wysokiego 

poziomu wód gruntowych, 
12) odtworzenie terenów nieutwardzonych, 
13) tymczasowe odtworzenie nawierzchni utwardzonych. 

3. Szczegóły robót budowlanych określa Projekt oraz przedmiar robót, stanowiące załącznik 
do Specyfikacji.  

4. Wykonawca wyceni roboty budowlane, zgodnie z załączonym przedmiarem robót  
i zawartymi w nim wielkościami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  
z harmonogramem rzeczowofinansowym, o którym mowa w projekcie umowy. 

6. Wyroby do wykonania przedmiotu zamówienia, zapewnia Zamawiający, które przekaże 
protokolarnie Wykonawcy. 

7. Zamawiający we własnym zakresie wyposaży i uruchomi przepompownię ścieków wraz  
z komorą zasuw. 

8. Opłatę za zajęcie: pasa drogowego lub terenu niestanowiącego pasa drogi publicznej albo 
drogi niezaliczonej do kategorii dróg publicznych w celu budowy sieci wodociągowej  
i sieci kanalizacji sanitarnej poniesie ZAMAWIAJĄCY. 

9. Opłatę roczną za umieszczenia urządzenia (sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej) niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi, w pasie drogowym lub terenie 
niestanowiącym pasa drogi publicznej albo drodze niezaliczonej do kategorii dróg 
publicznych, poniesie ZAMAWIAJĄCY. 

10. Zamawiający we własnym zakresie dokona geodezyjnego wytyczenia obiektu 
budowlanego i jego inwentaryzacji powykonawczej. 

11. Zamawiający zapewni przepompowanie lub odpompowanie ścieków podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

12. Zamawiający we własnym zakresie dokona odtworzenia nawierzchni utwardzonych, w 
celu przekazania zarządcy drogi i terenów zajętych pod realizację przedmiotu 
zamówienia.  

13. Rozliczenie za pompowanie wody nastąpi zgodnie z zapisami w dzienniku pompowań, 
prowadzonym przez Wykonawcę, a potwierdzonymi przez Zamawiającego. Zamawiający 



ustala cenę 1 motogodziny odwodnienia wykopów agregatem odwodnieniowym – 64,00 
zł netto (słownie: sześćdziesiąt cztery złote 00/100) + VAT. 

14. Zamawiający udostępni pobór wody w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy. 

15. Odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia należy segregować zgodnie 
z kodami odpadów. Wywiezienie odpadów skalkulować na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, tj. teren oczyszczalni ścieków przy ul. Pionierów 23, w odległości  
ok. 800,0 m o terenu budowy. 

16. Zamawiający wywiezie odpady do Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta 
Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku. 

17. Nie wyszczególnione w Specyfikacji prawa oraz obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 
zapisano w projekcie umowy. 


