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Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Czerniewice” w Toruniu 
 
Zakres robót obejmuje: 
 
1. Roboty według projektu budowlanego „Przebudowa stacji wodociągowej w Czerniewicach” 

(zadanie: „Obudowa studni nr 4 oraz jej podłączenie do sieci wodociągowej wody surowej na 
terenie UW Czerniewice wraz z modyfikacją systemów pomiarowych i energetycznych stacji”) 
Dokumentacja projektowa j.w. jest załącznikiem do niniejszego OPZ. 

 
1.1. Branża budowlana 

a) Wymiana stolarki  okiennej w budynku na okna z PCV - 17 szt. 
b) Wymiana wrót na stalowe zewnętrzne, ocieplone – 1 szt. 
c) Demontaż krat wrót wejściowych - 1 szt. 
d) Wykonanie posadzki epoksydowej z przygotowaniem podłoża z wykorzystaniem istniejącej 

posadzki w hali pomp z wymianą kratki odpływowej – 82 m2 
e) Regulacja  drzwi wewnętrznych – 3 szt. 
f) Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów (rozdzielnia, wiatrołap, pomieszczenie 

gospodarcze, sanitariaty) – 180,00 m2 

 
1.2. Branża sanitarna 

a) Wykonanie komory pomiarowej wraz z armaturą – dla studni nr 1a 
b) Wymiana armatury pomiarowej – dla studni nr 2 

 
1.3. Branża elektryczna 

a) Wykonanie linii zasilających do urządzeń elektrycznych i technologicznych (pomieszczenie 
administracyjno-socjalne) 

b) Wykonanie instalacji elektrycznych oświetlenia z oprawami oraz gniazd z osprzętem 
(pomieszczenie administracyjno-socjalne) 

c) Wykonanie badań i pomiarów w zakresie: rezystancji izolacji, dodatkowej ochrony od 
porażeń, natężenia oświetlenia oraz funkcjonalnego działania układów AKPiA 

 
UWAGA: Wszystkie prace należy prowadzić tak, aby Stacja zachowała możliwość niezakłóconego 
działania. W związku z tym Wykonawca przygotuje tymczasowe skrzynki do zasilania urządzeń SUW 
(pompy w studniach, hydrofory, układ sterowania, obwody socjalne oraz pozostałe niezbędne do pracy 
SUW urządzenia) tak, aby czas przerwy w pracy SUW spowodowany wymianą układu zasilania i 
rozdzielnicy głównej nie przekroczył 8 godzin. 
 
2. Roboty nie ujęte w  dokumentacjach projektowych 
 
2.1. Branża budowlana 

a) Izolacja termiczna cokołu budynku płytami poliuretanowymi – gr. 12 cm wraz z izolacją 
przeciwwilgociową i wyprawą elewacyjną – 84,50 m2 

b) Przełożenie opaski budynku – 43,00 mb  
c) Dogęszczenie (doziarnienie i stabilizacja) podłoża z tłucznia (droga wewnętrzna i plac 

manewrowy) – 218,00 m2 

d) Wymiana drzwi wewnętrznych płytowych (pomieszczenie socjalne, sanitariaty) – 3 szt. 
e) Skucie  ceramicznych okładzin ściennych (sanitariaty) - 18,00 m2 
f) Skucie posadzek ceramicznych – 15,00 m2 
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g) Wykonanie tynków wewnętrznych (sanitariaty) – 20,00 m2 
h) Wykonanie  okładzin ściennych z płytek ceramicznych (sanitariaty) – 18,00 m2 
i) Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołem (pomieszczenie gospodarcze, 

sanitariaty, pomieszczenie socjalne, wiatrołap ) – 25,00 m2 
j) Izolacja termiczna dachu płytami styropianowymi gr. 25 cm – 144,00 m2 
k) Pokrycie dachu papą zgrzewalną dwuwarstwowo wraz z obróbkami blacharskimi i rurami 

spustowymi – 192,00 m2 
l) Malowanie elewacji  dwukrotne  farbami silikonowymi – ościeża okienne, cokół – 85,00 m2 
m) Skucie cokołu z klinkieru elewacyjnego – 61,00 m2 
n) Cokół z płytek ceramicznych elewacyjnych – 21,00 m2 
o) Demontaż i ponowny montaż krat okiennych – 17 szt. 
p) Montaż kominków wentylacyjnych z blachy ocynkowanej – 5 szt. 

 
2.2. Branża sanitarna 

a) Wymiana kabiny sanitarnej  wraz z baterią i brodzikiem – 1 szt.  
b) Wymiana umywalki wraz z baterią – 1 szt. 
c) Wymiana muszli sedesowej – kompakt – 1 szt. 

 
2.3. Branża elektryczna 

a) Wymiana grzejników elektrycznych (pomieszczenie administracyjno-socjalne) – 2 szt.  
b) Wymiana opraw oświetleniowych wraz z wyłącznikami (pomieszczenie administracyjno-

socjalne) – 1 kpl 
 

3. Informacje dodatkowe 
3.1. Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie roboty budowlano-montażowe, wbudowane 

urządzenia,  itp. na okres 3 lat. Wykonawca wykona w okresie obowiązywania gwarancji 
przeglądy serwisowe polegające na wymianie materiałów i elementów eksploatacyjnych w 
okresach niezbędnych z uwagi na ich zużycie. Koszty czynności serwisowych ponosi Wykonawca, 
natomiast koszty materiałów i elementów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający. Warunki 
gwarancji opisano we wzorze karty gwarancyjnej. 

3.2. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną tj. wykonanie wszelkich 
czynności geodezyjnych mających na celu prawidłowe usytuowanie budowanej sieci w terenie 
(dotyczy punktu 1.2.) 

3.3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu atesty, certyfikaty i 
deklaracje zgodności na wszelkie materiały przewidywane do wbudowania celem ich akceptacji. 
Uzyskanie w/w akceptacji stanowi załącznik dopuszczający materiały do wbudowania przy 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.4. Obciążenie każdej ze stron przyszłej umowy za potencjalne skutki napotkania na roboty 
nieprzewidziane uzależnione będzie od konkretnej sytuacji i ocenione będzie po jej nastąpieniu. 

3.5. Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi 
placu budowy a także realizacyjnymi, i uwzględnić je w wypełnionym formularzu ofertowym. 

4. Załącznik: projekt budowlany „Przebudowa stacji wodociągowej w Czerniewicach” (zadanie: 
„Obudowa studni nr 4 oraz jej podłączenie do sieci wodociągowej wody surowej na terenie UW 
Czerniewice wraz z modyfikacją systemów pomiarowych i energetycznych stacji”). 


