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Nazwa Zamówienia: Zadanie 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III” realizowane w ramach Projektu 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”. 
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Spis treści: 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB)  

3. PRZEDMIAR ROBÓT 

4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Zadanie polega na budowie sieci kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych wraz z obiektami 

sieciowymi (wraz z armaturą) wg poniższego zestawienia. 

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje: 

– Uliczną sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjną i ciśnieniową 

– Podejścia kanalizacyjne do posesji 

– Przepompownie ścieków sieciowe i przydomowe 
w miejscowościach Kornowac i Pogrzebień w gminie Kornowac. 

 W etapie III przewiduje się wykonanie: 

a) Kanały główne: 

 Kanały grawitac. kamionkowe, wyk. metodą bezwykopową – fi 0,20m / L=1107m 

 Kanały grawitacyjne PVC-U wykonywane w wykopach – fi 0,20m / L=3937,6m 

b) Kanały boczne – podejścia do posesji: 

– Kanały grawitac. kamionkowe, wyk. metodą bezwykopową – fi 0,15m / L=163m 
– Kanały grawitacyjne PVC-U wykonywane w wykopach – fi 0,15m / L=903,9m 

c) Rurociągi tłoczne: 

– Rurociągi tłoczne PE100-RC wyk. metodą bezwykopową - fi 110mm / L=51,9m oraz 
fi 63mm / L=21m 

– Rurociągi tłoczne PE100-RC wykonywane w wykopach – fi 110mm/L=338,5m;  
fi 90mm / L=45,3m; fi 63mm / L=534m; Fi 50mm / L=925m 

d) Pompownie sieciowe kompletne – 3 kpl (P3, P4, P5) 

e) Pompownie przydomowe z zasilaniem energetycznym - 28 kpl 

Zadanie obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe i odtworzeniowe  

związane z budową w/w  sieci kanalizacji sanitarnej. 
 

2. Rozwiązania równoważne. 

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. 

Wszystkie ewentualne znaki i nazwy firmowe (handlowe, towarowe) wyrobów budowlanych i 
urządzeń oraz inne określenia mogące jednoznacznie wskazywać konkretnego 
producenta/dostawcę/wytwórcę, użyte w Projektach Budowlanych i Wykonawczych, Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarze Robót nie są wiążące dla 
Wykonawcy, mają wyłącznie na celu dokładne opisanie przedmiotu zamówienia, wyznaczenie 
standardu i powinny być uznane jako służące określeniu projektowanych parametrów materiałów lub 

wyrobów budowlanych i urządzeń. W każdym przypadku mogą być stosowane równoważne wyroby 
i urządzenia innych firm, o nie gorszych parametrach, spełniające minimalne wymagania opisane w 
SIWZ. 

 
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 

usługi, roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 


