
 

 

 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania  
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej wraz z 
przydomowymi pompowniami, rurociągiem tłocznym, pompowniami ścieków D-2, w 
miejscowości Domaszowice, gm. Domaszowice. 
 
Zakres podstawowych robót : 

Wyszczególnienie  Etap I. Jedn Ilość Uwagi 

1. Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa , w tym: m 5 904  

- rurociągi ciśnieniowe PE Ø160/7,4 mm m 631  

- rurociągi ciśnieniowe PE Ø110/6,6 mm m 337  

- rurociągi ciśnieniowe PE Ø 90/5,4 mm m 1 529  

- rurociągi ciśnieniowe PE Ø75/4,5 mm m 457  

- rurociągi ciśnieniowe PE Ø63/3,8 mm   m 1 092  

- rurociągi ciśnieniowe PE Ø50/3,0 mm   m 1 577  

- rurociągi ciśnieniowe PE Ø40/2,4 mm   m 281  

2.  Rury ochronne, w tym: m 103,4  
- rurociągi ochronne PE Ø225/13,4 mm   m 42,4 dla  przejścia  pod  torami  

PKP 
- rurociągi ochronne PE Ø180/10,7 mm m 41 dla  przejścia  pod  drogą 

krajową 
- rurociągi ochronne PE Ø140/8,3 mm   m 20 dla  przejścia  pod  drogą 

krajową 
Studzienka bet. Ø1500 mm  rewizyjna z czyszczakiem Ø100 mm,                                 
i 2 zasuwami nożowymi Ø100 mm i 1 zasuwą nożową Ø80 mm kpl. 1 

 

Studzienka bet. Ø1500 mm  rewizyjna z czyszczakiem Ø80 mm,                                 
i 3 zasuwami nożowymi Ø80 mm kpl. 2 

 

Studzienka  bet. Ø1200 mm do dozowania preparatu Ferrox kpl. 1  

Hydrant  do płukania sieci dn 50 mm kpl. 1 ze skrzynką 
uliczną 

Zasuwa odcinająca kanaliz. dn 100 mm z końcówkami do zgrzewania rur 
PE 

kpl. 1  

Zasuwa odcinająca kanaliz. dn 65 mm z końcówkami do zgrzewania rur PE kpl. 1  

Zasuwa odcinająca kanaliz. dn 50 mm z końcówkami do zgrzewania rur PE kpl. 3  

Zasuwa odcinająca kanaliz. dn 40 mm z końcówkami do zgrzewania rur PE kpl. 4  

 

 

 

 



Wyszczególnienie  Etap II Jedn Ilość Uwagi 

1. Pompownie przydomowe, w tym: kpl. 149  

- pompownie przydomowe prefabryk. z PEØ1200 mm z 2 pompami kpl. 4 zasilanie 
trójfazowe 

- pompownie przydomowe prefabryk. z PE  Ø800 mm z 1 pompą kpl. 115 zasilanie 
trójfazowe 

- pompownie przydomowe prefabryk. z PE  Ø800 mm z 1 pompą kpl. 30 zasilanie 
jednofazowe 

2.  Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne szt. 11,  w tym:    

- przyłącza kanaliz. grawit. PVC Ø160 mm   m 123  

- studzienki kanaliz. z PP Ø425 mm na ruroc. grawit. PVC Ø160 mm kpl 11  

3.  Przepięcia kanalizacyjne grawitacyjne,   w tym:    

- przepięcia kanaliz. grawit. PVC Ø160 mm m 809  

- studzienki kanaliz. z PP Ø315 mm na ruroc. grawit. PVC Ø160 mm kpl. 11  

4.  Przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe,  w tym:  149/3573  

- przyłącza kanaliz. ciśn. PE Ø50 mm m 256  

- przyłącza kanaliz. ciśn. PE Ø40 mm m 3 317  

5.  Rury ochronne, w tym: m 17  

- rurociągi ochronne PE Ø110/6,6 mm m 17 dla  przejścia  pod  drogą 
krajową 

 

- pompownia ścieków D-2 - pompownia prefabrykowana wykonaną z polimerobetonu o średnicy 

1200 mm. W zbiorniku pompowni zamontowane będą dwie pompy zatapialne  pracujące 

przemiennie.  Przy tej wydajności pompy prędkość w rurociągu tłocznym zewnętrznym PE 

90/5,4 mm  wyniesie 1,0 m/s. 

Pompy o ciężarze około 55 kg opuszczane będą do zbiornika (i wyjmowane) po prowadnicach 

linowych ręcznie lub za pomocą dźwigu zamontowanego na samochodzie dostawczym. 

Połączenie pompy z rurociągiem tłocznym następuje samoczynnie za pomocą stopy 

sprzęgającej zamontowanej na stałe w zbiorniku. Rurociąg tłoczny każdej z pomp o średnicy 

80 mm wykonać ze stali nierdzewnej oraz uzbroić w zawór zwrotny i zasuwę odcinającą. Na 

rurociągu tłocznym wychodzącym z pompowni przewidziano zamontować hydrant do 

płukania rurociągu. Płukanie sprężonym powietrzem prowadzić okresowo za pomocą 

przewoźnego agregatu sprężarkowego, 

- kanały grawitacyjne  - przewody kanalizacyjne projektuje się z rur PVC do kanalizacji 

zewnętrznej klasy S Ø200/5,9 mm. Rurociągi i kształtki kanalizacyjne z PVC łączone będą na 

kielich i uszczelkę gumową,                                            

- obiekty kanałowe - dla zapewnienia odpowiednich warunków eksploatacji przewiduje się 

zamontowanie na kanałach grawitacyjnych studzienek kontrolnych . W głównych węzłach i na 

załamaniach kierunku trasy większej niż 8º zaprojektowano studzienki typu BS Ø1000 mm 

przełazowe wykonane z kręgów betonowych z betonu B-40 wodoszczelnego (W8). Połączenia 

kręgów betonowych na uszczelkę gumową. Pozostałe studzienki zaprojektowano jako 

połączeniowe z PE Ø425  mm posiadające boczne dopływy, 

- rurociągi tłoczne ścieków - rurociągi tłoczne ścieków przewiduje się wykonać z rur PE100RC, 

SDR 17, PN 1,0 MPa, śr. 40÷160 mm (rury do przewiertów horyzontalnych). Połączenia 

rurociągów za pomocą  kształtek elektrooporowych PE100, PN10 lub za pomocą zgrzewów 

doczołowych przy wykonywaniu przewiertów sterowanych, 

- przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe - przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe z poszczególnych 

posesji projektuje się z rur PE100RC  PN1,0 MPa o średnicach 40÷50 mm (rury do przewiertów 



horyzontalnych). Połączenia przyłączy z rurociągami tłocznymi sieciowymi PE  projektuje się 

za pomocą obejm z króćcem do zgrzewania (odgałęzień siodłowych). Połączenia między  

przyłączami kanalizacyjnymi z rur PE o średnicach Ø40÷50 mm  projektuje się za pomocą 

złączek zaciskowych z PE. Przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe układane będą bezwykopowo 

metodą sterowanego przewiertu horyzontalnego. Przepięcia grawitacyjne od istn. rurociągu z 

budynku do pompowni wykonać z rur kanalizacyjnych PVC Ø160 mm na głębokości min. 1,2 

m i ze spadkiem min. 2 % w kierunku pompowni, 

- przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne - przyłącza grawitacyjne układane będą z rur PVC kl. S 

Ø160/4,7 mm, litych, na odcinku od kanału głównego do pierwszej studzienki na terenie 

posesji. Z kanałami rurociągi przyłączeniowe połączone będą poprzez studzienki lub za 

pomocą trójników skośnych redukcyjnych PVC Ø200/160 mm, 45° oraz łuków PVC Ø160 mm, 

45°. Warunki układania przykanalików są analogiczne jak kanałów. Studzienki kanalizacyjne 

na terenie posesji (połączeniowe)  przewidziano  wykonać z tworzywa sztucznego o średnicy 

Ø425 mm z pokrywami żeliwnymi przejezdnymi. Przepięcia grawitacyjne od istn. rurociągu z 

budynku do pompowni przydomowej lub końcowej studzienki przykanalika wykonać z rur 

kanalizacyjnych PVCØ160 mm na głębokości min. 1,2 m i ze spadkiem min. 2 %. 

- pompownie przydomowe - dla budynków jednorodzinnych przewiduje się zamontować 

pompownie  przydomowe z tworzywa sztucznego (PE) o średnicy Ø 800 mm.  W komorze 

pompowni o głębokości 2,5 m zamontowana będzie jedna pompa wyporowa z rozdrabniarką o 

wyd. Q = 0,7 l/s i mocy 1,1 kW.  Dla budynku szkoły  

i 3 budynków wielorodzinnych  projektuje się pompownie wykonane z tworzywa sztucznego 

(PE) o średnicy  Ø1200  mm. W komorze pompowni Ø1200  mm o głębokości 3,0 m 

zamontowane będą dwie  pompy  o parametrach jak wyżej, pracujące przemiennie. Przy 

zmniejszonym dopływie ścieków pracować będzie jedna pompa, natomiast w przypadku, gdy 

dopływ ścieków zwiększy się, włączona zostanie do pracy równoległej druga pompa.  

Wyposażenie każdej pompowni stanowić będzie kompletny zestaw składający się z 1 lub 2 

pomp wyporowych z rozdrabniaczem oraz kompletnym sterowaniem. Instalacja hydrauliczna 

w studzience pompowej składa się z zaworu odcinającego, zwrotnego i zaworu 

bezpieczeństwa. Zawór odcinający umożliwia odłączenie pompy od sieci ciśnieniowej w 

przypadkach związanych z czynnościami konserwatorskimi lub naprawą. Zawór zwrotny 

stanowi dodatkowe (poza elementem hydraulicznym w pompie, który spełnia również tą 

funkcję) zabezpieczenie przed cofnięciem się ścieków. Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa 

spełnia wymóg ochrony sieci przed nadmiernymi ciśnieniami, które mogą zaistnieć w 

określonych okolicznościach i stworzyć zagrożenie rozerwania sieci ciśnieniowej. 

Zabezpieczenie takie jest niezbędne w każdym układzie współpracujących ze sobą pomp 

wysokociśnieniowych. Wyposażenie studzienki pompowej oparte  na pompie w wersji ze stali 

kwasoodpornej oraz instalacji z polipropylenu. Wyeliminowano w ten sposób elementy 

stalowe, które są mało odporne na działanie agresywnego środowiska w studzience. 

- roboty  drogowe - w pasach drogowych  rurociągi  grawitacyjne, studzienki kontrolne i 

uzbrojenie rurociągów układane będzie w wykopach pionowych umocnionych stalowymi 

obudowami. Natomiast rurociągi ciśnieniowe w pasach drogowych układane będą 

bezwykopomo metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Dla tych rurociągów 

wykonywane będą jedynie punktowe wykopy umocnione przy wykonywaniu  połączeń 

poszczególnych odcinków rurociągów zbiorczych (co 20÷200 m) i przyłączy z rurociągami 

zbiorczymi, 

- roboty  ziemne - wykopy dla rurociągów grawitacyjnych , części odcinków  rurociągów 

ciśnieniowych, studzienek rewizyjnych i pompowni  przewidziano wykonać o ścianach 

pionowych umocnionych stalowymi obudowami prefabrykowanymi (klinksy). Roboty ziemne 



wykonywane mechanicznie przewidziano w terenie otwartym oraz na terenie posesji gdzie 

można zachować wymagane odległości od istn. zadrzewienia, klombów, budynków itp.. 

Ręczne  wykopy  wykonywać należy w pobliżu istn. zabudowy, drzew, płotów, słupów, gdy 

niemożliwe jest zachowanie wymaganych odległości oraz w miejscach skrzyżowań z istn. 

uzbrojeniem podziemnym. Ponadto ręcznie powinno być wyrównane dno wykopu. Na terenie 

użytków rolnych przed głębieniem wykopu należy z pasa robót zdjąć warstwę ziemi 

urodzajnej (humus) a po wykonaniu zasypki rozścielić z powrotem. W miejscach przejść 

pieszych i przejazdów dla pojazdów kołowych przewidziano ułożyć kładki drewniane na czas 

wykonywania robót. Istniejące uzbrojenie podziemne niezabezpieczone rurami ochronnymi 

podwiesić na czas robót w rynnach drewnianych, 

- zasilanie energetyczne pompowni przydomowych - zasilanie przepompowni indywidualnych 

dla budynków wielorodzinnych - zasilanie przepompowni należy wykonać w oparciu o 

warunki przyłączenia wydane przez właściwy terenowo Zakład Energetyczny na etapie 

realizacji inwestycji. W tym celu wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do 

ustalenia w terenie sposobu zasilania i wystąpienie z wnioskiem o warunki przyłączenia. Dla 

budynków wielorodzinnych należy stosować przepompownie wyposażone w dwie pompy – 

roboczą i rezerwową. 

 

Szczegółowy opis robót zawarto w Projekcie Budowlanym i  Wykonawczym. 

 

Ścieki sanitarne z terenu wsi Domaszowice oraz docelowo z terenu całej gm. Domaszowice 

odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej  w Namysłowie. 

 

UWAGA! Sieć kanalizacji Domaszowice połączyć z siecią tranzytu Strzelce – Rychnów. 

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do dostarczenia harmonogramu 

rzeczowo-finansowego inwestycji w celu uzgodnienia i zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy może ulec zmianie za zgodą obu stron wyrażoną  w formie 

pisemnej. 

 

W trakcie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany do : 

- Prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją techniczną i Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

- Przedstawienia aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane 

urządzenia i materiały budowlane, 

-  Przedstawienia dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) przepompowni ścieków, 

- Przedstawienia protokołów badań i sprawdzeń urządzeń z rozruchu dopuszczających do 

eksploatacji, 

- Przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów (grawitacyjnych, tłocznych i 

przyłączy) w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i filtrację wód gruntowych 

do kanału, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i instalacji elektrycznych, 

- Wywozu gruzu, odpadów poza teren prowadzenia robót budowlanych, na składowisko 

odpadów, 

- Zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy, a w 

szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

- Opracowania i zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na czas wykonania robót, 

zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji. 
 



Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, łącznie z dostarczeniem 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, namiar geodezyjny powykonawczy w skali 1:500 
wykonany przez uprawnionego geodetę, w formie papierowej i numerycznej – 3 kpl. 
 
Wykonawca będzie sporządzał dokumentację fotograficzną przed rozpoczęciem prac oraz z 
przebiegu robót (2 egz. płyt CD, przekazane wraz z dokumentacją powykonawczą), 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
powykonawczej budowy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentów wraz z 
wnioskami pozwalającymi Zamawiającemu na zakończenie robót i/lub uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie po zakończeniu całości robót, 

 

Roboty należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipiec 1994r. - Prawo budowlane, projektem 

budowlanym, pozwoleniami na budowę, zgłoszeniami budowy przyłączy, przedmiarem robót, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi 

przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej 

zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić nawierzchnie ulic, trawników, elewacji budynków i 

innych obiektów naruszonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do stanu pierwotnego. 

 

Wykonawca zobowiązany jest także dokonać wszelkich uzgodnień i ewentualnych opłat 

związanych z zajęciem pasa drogowego oraz innych opłat związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia. W razie konieczności Wykonawca zapewni i wykona zastępczą organizację ruchu 

kołowego na czas trwania robót wg projektu organizacji ruchu sporządzonego przez Wykonawcę. 

 

Warunki wymagane do spełnienia przez Wykonawcę: 

-  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych 

do chwili przejęcia przez Zamawiającego, uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

odtworzy i utrwali na własny koszt, 

- Wszelkie koszty związane z aktualizacją decyzji i uzgodnień Wykonawca uwzględni w cenie 

kontraktowej i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. Wykonawca pokryje również wszystkie 

koszty, o których mowa w decyzjach administracyjnych, 

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, 

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

- W przypadku konieczności odwodnienia terenu robót i zabezpieczenia przed dopływem wód 

Wykonawca na własny koszt przeprowadzi niezbędne badania i sporządzi projekt 

odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoża, 

przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli, warunków posadowienia budowli 

sąsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez właściwe organy 

administracji państwowej. 

 

Na wykonane roboty budowlane wymagane jest udzielenie min.36 miesięcznej gwarancji. 


