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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)  

 
 

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
 
 

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 

z późn. zm.) w trybie 
 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

na roboty budowlane pn.:  
„Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowa nie prac ą systemu 

wodoci ągowego w poszczególnych strefach” wchodz ące w zakres projektu 
pn.: „Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu 

dzier żoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójno ści 

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP/2/2020 
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CZĘŚĆ OGÓLNA OPZ 

1. Wszystkie dokumenty opracowywane przez Wykonawcę, w tym w szczególności instrukcje, należy 
przekazywać w wersji umożliwiającej edycję w programach klasy Office. 

2. Forma przekazywania map powykonawczych: 
2.1) Forma Analogowa: 

a. Analogowa mapa geodezyjna w skali niezbędnej do pokazania wszystkich wymaganych obiektów 
(papierowa). Mapa powinna zawierać: minimalnie 4 krzyże, nazwę firmy wykonywującej, datę 
wykonania, podpis i pieczątkę uprawnionego geodety, klauzulę inwentaryzacji powykonawczej 
z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dla inwentaryzacji 
powykonawczej). 

b. Szkic polowy, który powinien zawierać: oznaczone numerami porządkowymi punkty pomiarowe 
przebiegu obiektów wraz z opisem długości, średnicy i materiału kanału; średnicę i materiał 
studni, współrzędne XYH obiektów; rzędne terenu nad charakterystycznymi punktami; domiary 
do charakterystycznych obiektów terenowych (budynki, granice, studzienki kanalizacyjne, itp.) 
oraz sumaryczne długości inwentaryzowanych sieci i przyłączy wod.-kan.  

2.2) Forma cyfrowa: 

a. Sytuacyjna mapa wektorowa sieci i przyłączy – zwektoryzowane sieci, przyłącza i inne obiekty 
budowlane, zgodnie z symboliką branżową według obowiązujących norm w układzie 
współrzędnych – PUWG 2000, we właściwej dla lokalizacji zamierzenia strefie (Dzierżoniów: 
strefa 6). Mapę należy dostarczyć w następującym formacie wektorowych: dxf lub shp (wektor + 
raster) 

b. Wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych sieci, przyłączy wod.-kan. i innych obiektów 
budowlanych, w układzie współrzędnych – PUWG 2000. Wykaz współrzędnych należy 
dostarczyć w postaci pliku tekstowego (*.txt) w następującym formacie: numer punktu 
pomiarowego: XYH. 

3. Wykonawca przekaże sporządzone przez geodetę zestawienia długości sieci wodociągowych 
z podziałem na średnice i materiały rurociągów, dla każdego z punktów pomiarowych, ze wskazaniem 
gminy i obrębu geodezyjnego: 

4. Prawa autorskie na wszystkie opracowania (w tym także kody źródłowe) należy przenieść 
na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia wskazanego w umowie. 

5. W operacie kolaudacyjnym należy wydzielić dokumenty, które będą składane do organów nadzoru 
budowlanego oraz dokumenty poszczególnych branż. Dokumentacja powykonawczą musi być 
opieczętowana (na każdej stronie, poza instrukcjami) pieczątkami „DOKUMENTACJA 
POWYKONAWCZA”. Instrukcje podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

6. W operacie kolaudacyjnym należy wydzielić część wspólną oraz cześci dot. każdego z punktów 
pomiarowych. 

7. Przepięcie czynnych sieci wodociągowych zostanie wykonane na zlecenie Wykonawcy przez 
Pracowników Zamawiającego, zgodnie z poniższym zestawieniem:  

L.p. Punkt pomiarowy koszt netto 

1 PPO 1-3 5 000,00 

2 PPO 5-1 5 000,00 

3 PPO 6-5 7 000,00 

Ww. koszty dotyczą wykonania przepięcia sieci wodociągowych z materiału powierzonego 
i dostarczonego na teren budowy przez Wykonawcę, w przygotowanym i oszalowanym przez 
Wykonawcę wykopie. Ww. koszty obejmują demontaż istniejącego rurociągu, montaż kształtek i armatury 
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połączeniowej (na granicy istniejącego i wykonywanego wodociągu), pompowanie wody z wykopu oraz 
płukanie istniejącej sieci wodociągowej. 

Koszty wykonania przepięcia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.  

Termin wykonania musi być uzgodniony co najmniej z 2 tyg. wyprzedzeniem. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 
a. naprawa wszystkich uszkodzonych lub zniszczonych drenaży, 
b. odwadnianie wykopów. 

9. Zamawiający zwraca uwagę, że rzeczywiste warunki geologiczne (w tym w szczególności w zakresie 
kategorii urabialności gruntu oraz poziomów zwierciadła wody) mogą odbiegać (także na niekorzyść) 
od warunków geologicznych rozpoznanych poprzez punktowe otwory badawcze. 

 
W ZAŁĄCZENIU NA PŁYCIE CD CAŁO ŚĆ OPZ. 
Uwaga: Dokumentacja projektowa została sporządzona z podziałem na punkty pomiarowe na obszarach 
aglomeracji Dzierżoniów i Bielawa oraz na pozostałe punkty pomiarowe. W związku z trwającymi pracami 
dot. zmian poszczególnych aglomeracji podział ten ulegnie zmianie. 
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SPIS ZAWARTOŚCI PŁYTY CD:   

III.I - tom I 

III.I.I - Projekt budowlany 
PPO 1-3 opis zasw Dz Złota PB.pdf 
PPO 1-3 Uprawnienia.pdf 
PPO 1-3 rys 1 Dz Złota PB.pdf 
PPO 1-3 rys 2 Dz Złota PB.pdf 
PPO 1-3 rys 3 Dz Złota PB.pdf 
PPO 1-3 załaczniki 1.pdf 
PPO 1-3 załaczniki 2a.pdf 
PPO 1-3 załaczniki 2b.pdf 
PPO 1-3 załaczniki 3a.pdf 
PPO 1-3 załaczniki 3b.pdf 
PPO 1-3 załaczniki 4.pdf 
PPO 1-3 załaczniki 5a.pdf 
PPO 1-3 załaczniki 5b.pdf 
PPO 1-3 załaczniki 6a.pdf 
PPO 1-3 załaczniki 6b.pdf 

III.I.II - Projekt wykonawczy 
PW_I_OPIS TECHNICZNY.pdf 
Uprawnienia.pdf 
I_rysunek nr 1.pdf 
I_rysunek nr 2.pdf 
I_rysunek nr 3.pdf 
I_rysunek nr 4.pdf 

III.I.III - Organizacja ruchu 
tPOR_I.pdf 

III.II - tom II 

III.II.I - Projekt budowlany 
PPO 5-1 opis zasw Piława wiejska PB.pdf 
PPO 5-1 Uprawnienia.pdf 
PPO 5-1 rys 1 Piława wiejska PB.pdf 
PPO 5-1 rys 2 Piława wiejska PB.pdf 
PPO 5-1 rys 3 Piława wiejska PB.pdf 
PPO 5-1 załączniki 1.pdf 
PPO 5-1 załączniki 2a.pdf 
PPO 5-1 załączniki 2b.pdf 
PPO 5-1 załączniki 3a.pdf 
PPO 5-1 załączniki 3b.pdf 
PPO 5-1 załączniki 3c.pdf 
PPO 5-1 załączniki 4a.pdf 
PPO 5-1 załączniki 4b.pdf 

III.II.II - Projekt wykonawczy 
PW_II_OPIS TECHNICZNY.pdf 
Uprawnienia.pdf 
II_rysunek nr 1.pdf 
II_rysunek nr 2.pdf 
II_rysunek nr 3.pdf 
II_rysunek nr 4.pdf 

III.II.III - Organizacja ruchu 
tPOR_II.pdf 

III.III - tom III 

III.III.I - Projekt budowlany - komora 
pomiarowa 

PPO 6-5 opis zasw Bielawa wolnosci 
PB.pdf 
PPO 6-5 Uprawnienia.pdf 
PPO 6-5 rys 1 Bielawa wolnosci PB.pdf 
PPO 6-5 rys 2 Bielawa wolnosci PB.pdf 
PPO 6-5 rys 3 Bielawa wolnosci PB.pdf 
PPO 6-5 załaczniki 1.pdf 
PPO 6-5 załaczniki 2a.pdf 
PPO 6-5 załaczniki 2b.pdf 
PPO 6-5 załaczniki 3a.pdf 
PPO 6-5 załaczniki 3b.pdf 
PPO 6-5 załaczniki 4a.pdf 
PPO 6-5 załaczniki 4b.pdf 
PPO 6-5 załaczniki 4c.pdf 
PPO 6-5 załaczniki 5.pdf 
PPO 6-5 załaczniki 6.pdf 

III.III.II - Projekt budowlany - wymiana 
wodoci ągu 

wodociąg opis zasw Bielawa wolnosci 
PB.pdf 
wodociąg Uprawnienia.pdf 
wodociąg rys 1 Bielawa wolnosci PB.pdf 
wodociąg rys 2 Bielawa wolnosci PB.pdf 
wodociąg zalaczniki 1.pdf 
wodociąg zalaczniki 2a.pdf 
wodociąg zalaczniki 2b.pdf 
wodociąg zalaczniki 3a.pdf 
wodociąg zalaczniki 3b.pdf 
wodociąg zalaczniki 4.pdf 

III.III.III - Projekt wykonawczy 
PW_III_OPIS TECHNICZNY.pdf 
Uprawnienia.pdf 
III_rysunek nr 1.pdf 
III_rysunek nr 2.pdf 
III_rysunek nr 3.pdf 
III_rysunek nr 4.pdf 
III_rysunek nr 5.pdf 
III_rysunek nr 6.pdf 

III.III.IV - Organizacja ruchu 
tPOR_III.pdf 

III.IV - tom IV - Projekt wykonawczy 
PW_TOM_IV_OPIS.pdf 
PW_4_rysunek nr 1.pdf 
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PW_4_rysunek nr 2.pdf 
PW_4_rysunek nr 3.pdf 
PW_4_rysunek nr 4.pdf 
PW_4_rysunek nr 5.pdf 
PW_4_rysunek nr 6.pdf 
PW_4_rysunek nr 7.pdf 
PW_4_rysunek nr 8.pdf 
PW_4_rysunek nr 9.pdf 
PW_4_rysunek nr 10.pdf 
PW_4_rysunek nr 11.pdf 
PW_4_rysunek nr 12.pdf 
PW_4_rysunek nr 13.pdf 
PW_4_rysunek nr 14.pdf 
PW_4_rysunek nr 15.pdf 
PW_4_rysunek nr 16.pdf 
PW_4_rysunek nr 17.pdf 
PW_4_rysunek nr 18.pdf 
PW_4_rysunek nr 19.pdf 
PW_4_rysunek nr 20.pdf 
PW_4_rysunek nr 21.pdf 
PW_4_rysunek nr 22.pdf 
PW_4_rysunek nr 23.pdf 
PW_4_rysunek nr 24.pdf 
PW_4_rysunek nr 25.pdf 
PW_4_rysunek nr 26.pdf 

III.V - tom V - Projekt wykonawczy 
PW_TOM_V_OPIS.pdf 
PW_5_rysunek nr 1.pdf 
PW_5_rysunek nr 2.pdf 
PW_5_rysunek nr 3.pdf 
PW_5_rysunek nr 4.pdf 
PW_5_rysunek nr 5.pdf 
PW_5_rysunek nr 6.pdf 
PW_5_rysunek nr 7.pdf 
PW_5_rysunek nr 8.pdf 
PW_5_rysunek nr 9.pdf 
PW_5_rysunek nr 10.pdf 
PW_5_rysunek nr 11.pdf 
PW_5_rysunek nr 12.pdf 
PW_5_rysunek nr 13.pdf 
PW_5_rysunek nr 14.pdf 
PW_5_rysunek nr 15.pdf 
PW_5_rysunek nr 16.pdf 
PW_5_rysunek nr 17.pdf 
PW_5_rysunek nr 18.pdf 
PW_5_rysunek nr 19.pdf 
PW_5_rysunek nr 20.pdf 
PW_5_rysunek nr 21.pdf 
PW_5_rysunek nr 22.pdf 
PW_5_rysunek nr 23.pdf 
PW_5_rysunek nr 24.pdf 
PW_5_rysunek nr 25.pdf 

PW_5_rysunek nr 26.pdf 
PW_5_rysunek nr 27.pdf 
PW_5_rysunek nr 28.pdf 
PW_5_rysunek nr 29.pdf 
PW_5_rysunek nr 30.pdf 
PW_5_rysunek nr 31.pdf 
PW_5_rysunek nr 32.pdf 
PW_5_rysunek nr 33.pdf 
PW_5_rysunek nr 34.pdf 
PW_5_rysunek nr 35.pdf 
PW_5_rysunek nr 36.pdf 
PW_5_rysunek nr 37.pdf 
PW_5_rysunek nr 38.pdf 
PW_5_rysunek nr 39.pdf 
PW_5_rysunek nr 40.pdf 
PW_5_rysunek nr 41.pdf 
PW_5_rysunek nr 42.pdf 
PW_5_rysunek nr 43.pdf 
PW_5_rysunek nr 44.pdf 
PW_5_rysunek nr 45.pdf 
PW_5_rysunek nr 46.pdf 
PW_5_rysunek nr 47.pdf 
PW_5_rysunek nr 48.pdf 
PW_5_rysunek nr 49.pdf 
PW_5_rysunek nr 50.pdf 
PW_5_rysunek nr 51.pdf 
PW_5_rysunek nr 52.pdf 
PW_5_rysunek nr 53.pdf 
PW_5_rysunek nr 54.pdf 
PW_5_rysunek nr 55.pdf 
PW_5_rysunek nr 56.pdf 
PW_5_rysunek nr 57.pdf 
PW_5_rysunek nr 58.pdf 
PW_5_rysunek nr 59.pdf 
PW_5_rysunek nr 60.pdf 
PW_5_rysunek nr 61.pdf 
PW_5_rysunek nr 62.pdf 
PW_5_rysunek nr 63.pdf 
PW_5_rysunek nr 64.pdf 

III.VI - tom VI - Wytyczne do wdro żenia_ 
TOM VI - monitoring i model 
matematyczny.pdf 

III.VII - STWiORB 
Specyfikacja Techniczna.pdf 


