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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zadanie polega na budowie grawitacyjno-ciśnieniowego systemu kanalizacji sanitarnej, 

odprowadzającego ścieki z miejscowości Kornowac i Pogrzebień w gminie Kornowac. 

 

Realizacja zadania polegać będzie na budowie sieci kanałów grawitacyjnych i 

ciśnieniowych wraz z obiektami sieciowymi (wraz z armaturą) wg poniższego 

zestawienia. 

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje: 

a) Uliczną sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjną i ciśnieniową 

b) Podejścia kanalizacyjne do posesji 

c) Przepompownie ścieków sieciowe i przydomowe 

w miejscowościach Kornowac i Pogrzebień. 

 W etapie I przewiduje się wykonanie: 

a) Kanału grawitacyjnego K3, Dn=0,20m: 

– L=812m – od pompowni P2 do studzienki S83 w ul. Kornowackiej (droga 

wojewódzka nr 935)) 

– L=327m – od studzienki S-83 do studzienki S92 w ul. Pamiątki (droga powiatowa 

nr 3544S) 

b) Rurociągu tłocznego RT2, Dz=110mm: 

– L=820m – od pompowni P2 do studzienki Sr6 w ul. Kornowackiej 

– L=23m – od studzienki Sr6 do studzienki Sp1 w ul. Pamiątki 

c) Rurociągu tłocznego RT-1+2, Dz=180mm: 

– L=314m – od studzienki Sp1 do studzienki S52 w ul. Pamiątki 

d) Pompowni sieciowej P2 przy ul. Kornowackiej 

e) Przyłączy grawitacyjnych na w/w odcinkach kanalizacji ulicznej 

f) Pompowni przydomowych Pp18, Pp19 i Pp20 wraz z rurociągami tłocznymi i zasilaniem 

energetycznym 

 

Na ten moment brak jest możliwości odbioru ścieków z projektowanej kanalizacji – odbiór 

będzie możliwy po realizacji następnego etapu sieci kanalizacyjnej. 

 

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez 

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i  ust. 3 ustawy 

Pzp wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 


