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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) 

 
CZĘŚĆ III 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA ROBOTY BUDOWLANE 
 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy 

 
Zadanie Nr VII - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja 

deszczowa - zadanie 2b, I etap - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej  
i sanitarnej oraz budowa zespołu urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych. 

 
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.:  

„Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”.  
Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08  

 
Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 
 
Niniejsze opracowanie stanowi wyciąg z Dokumentacji Projektowej pn.: „Projekt 
przebudowy kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowy zespołu 
urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych” objętego projektem pn.: „Rozwój i 
modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”, opracowanej 
przez: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „ERGRA″, Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. 
Sosnkowskiego 40-42. 
  

OPRACOWANO PRZEZ ZESPÓŁ JRP „WODOCIĄGI” SP. Z O.O. W GŁUCHOŁAZACH 
 

Opracował:  Sprawdził:  Zatwierdził: 
W. Pułkowski  
A. Fornal 
P. Nerczyński                                                  

T. Szeremeta                                                                   D. Wór-Grech 



 Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

 

Zadanie Nr VII - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja deszczowa - zadanie 2b, I etap - 
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowa zespołu urządzeń do podczyszczania 
ścieków opadowych. Nr ref. 2/FS/2012/2b-I 

 
2 

 

Zawartość: 
 

1. Dokumentacja Projektowa: 
 

1.1 Projekt budowlany: 
  

 Projekt przebudowy kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowy 
zespołu urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych. 

 
1.2  Projekt wykonawczy: 

 
 Projekt przebudowy kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowy 

zespołu urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych, 
              

 Projekt przełożenia kabli elektroenergetycznych w miejscach kolizji z projektowanymi                  
rurociągami i studniami kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 

              
 Skrzyżowania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z istniejącymi rurociągami                  

gazowymi. 
 

1.3 Dokumentacja geotechniczna – wyciąg. 
 

1.4 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.5  Przedmiar robót. 
  

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:   
 
ST-00.00    -  Wymagania ogólne 
SST- 00.01 -  Roboty pomiarowe, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
SST- 00.02 -  Roboty rozbiórkowe 
SST- 00.03 -  Ułożenie kanalizacji metodą wykopu otwartego 
SST- 00.04 -  Roboty obiektowe - Budowa urządzeń metodą studniarską, konstrukcje 
betonowe i żelbetowe  
SST- 00.05 -  Przełożenie wodociągu z tworzyw sztucznych 
SST- 00.06 -  Przebudowa kablowych linii energetycznych przy przebudowie dróg 
SST- 00.07 -  Przebudowa podziemnych linii gazowych 
SST- 00.08 -  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
SST- 00.09 -  Frezowanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego, odtworzenie               
                    nawierzchni z betonu asfaltowego 
SST- 00.10 -  Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej 
 

3. Część formalno – prawna: 
 
 Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 351/12, pismo Starosty Nyskiego znak   

AB.6740.321.2012.JŚ z dnia 24 maja 2012 r. 
 

Uwaga !  
Komplet uzgodnień, decyzji i pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę 
znajduje się w projekcie budowlanym w formie załączników. 
 

 
 
 
 

 


