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Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Centrum II i Rachowy w Lędzinach (Kontrakt W3.1;W3.2.) 

 

1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest zadanie pn.: „Budowa sieci 
wodociągowej dla osiedla Centrum II i Rachowy w Lędzinach” (Kontrakt W3.1;W3.2.), w zakresie 
zgodnym z przedmiarem robót, stanowiącym Załącznik Nr 10do SIWZ oraz wymaganiami dodatkowymi.   
 

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z: 
 

1) Dokumentacją projektową pn.: „Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Centrum II w Lędzinach”; 
2) Dokumentacją projektową pn.: „Sieć wodociągowa dla osiedla Rachowy”,  
3) Dokumentacją projektową pn.: „Przebudowa instalacji wody pitnej osiedle CII” 
4) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót; 
5) Przedmiarem robót, stanowiącym Załącznik Nr 10do SIWZ. 

 
 

 
 

Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Centrum II w Lędzinach – obejmuje sieć wodociągową 
rozdzielczą, doprowadzającą wodę do budynków przy ul. Pokoju 6-30. Planuje się podłączenie 
budynków 9-14 do istniejącego rurociągu PE DZ 160 mm przebiegającego wzdłuż budynku 6a. 
Natomiast klatki 16-30 podłączone będą do istniejącego rurociągu przesyłowego na wzgórze 
Strzyżówka. Projekt przewiduje  zmianę kierunku zasilania budynków 14, 12 ze strony zachodniej na 
wschodnią.  
Łączna długość sieci to 345m w tym 155,3m przypada na 13 szt. przyłączy.  
Planuje się zabudowę 2 szt. hydrantów naziemnych.Projektowany materiał to PE100 SDR 17. 
Wykonanie wodociągu - metodą wykopów wąsko-przestrzennych oraz przewiertów sterowanych.  

 

W związku z wymogami ppoż przyjęto część rozdzielczą projektowanej sieci na średnicę DZ 160 mm  
z materiału PE100 SDR 17. Średnice przyłączy do budynków pozostawiono bez zmian tj. min.  
DN63 mm. 
Przekroczenie drogi osiedlowej wykonać bezwykopowo. 
 

Włączenia do wodociągu wykonać za zasuwami na istniejących sieciach poprzez tuleje kołnierzowe, 
włączenie przyłączy do instalacji wewnętrznych należy wykonać do istniejących zestawów 
wodomierzowych w pomieszczeniach piwnic budynków. 
 

Przebudowa instalacji wody pitnej – osiedle CII - zmiana miejsca zasilania w wodę budynków przy 
ul. Pokoju 14 i 12 wymaga przebudowy instalacji wewnętrznej wody pitnej. Zakłada się demontaż 
istniejących zestawów wodomierzowych i ponowny montaż w miejscach docelowych. Dodatkowo za 
zestawami wodomierzowymi zabudowane zostaną zawory antyskażeniowe typu BA. Materiał i średnice 
rurociągów pomiędzy wodomierzami a punktami włączenia do instalacji wewnętrznej pozostaną 
niezmienione w stosunku do stanu istniejącego, tj. odpowiednio tworzywo sztuczne PP-R PN 16 oraz 
DZ 40 mm. 

Wodociąg wykonać z rur ciśnieniowych PP-R do wody pitnej PN 16 . Połączenia wykonywać poprzez 
zgrzewanie mufowe. Przejścia przez ściany budynków wykonać jako przejścia szczelne typu PT. 
Prowadzić natynkowo oraz pod sufitem. 
 

Sieć wodociągowa dla osiedla Rachowy -  projektowana sieć zasilana będzie w wodę z końcówki 
rurociągu będącego własnością Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK Ziemowit.  
 

Włączenie do tej sieci będzie realizowane za studnią zaworową przy bramie „Kamiennej” zakładu KWK 
Ziemowit przy ul. Oficerskiej. Przebieg rurociągów podobnie jak istniejący początkowo wzdłuż 
ogrodzenia zakładu, następnie po drogach gruntowych wokół budynków osiedla o nr budynków od 3 do 
13. Przejście pod ulicą Oficerską realizowane w okolicy budynków 9-8 metodą bezwykopową. Projekt 
przewiduje budowę 8 przyłączy, dwa przyłącza ze względu na dobry stan techniczny pozostaną  
w większości niezmienione - jedno zostanie skrócone. Przeważająca część sieci pełni również rolę sieci 
p.poż. i ze względu na wymagania p.poż. została zaprojektowana na średnicę DZ 160 mm.  
 

Łączna długość sieci to 697,0 m a wraz przyłączami to 788,0 m.  
Na całym rurociągu zostanie zabudowanych 5 hydrantów p.poż., naziemnych. Odcinki sieci nie pełniące 
roli p.poż. zaprojektowano na średnicę DZ 110 mm. Przyłącza wodociągowe zaprojektowano na 
średnicę DZ 63mm. 
Wodociąg należy wykonać z rur ciśnieniowych PE do wody pitnej PE100 SDR17.  

Na terenie osiedla zabudować 3 hydranty jako naziemne samoodwadniajace w standardzie SGG,  
w stylu staromiejskim w kolorze ciemnozielonym z żywicową powłoką antykorozyjną. Na rurociągu 
przesyłowym zabudować 2 hydranty jako naziemne samoodwadniajace zabezpieczone antykorozyjnie. 
 

3. Zamawiający informuje, iż część Projektu budowlano-wykonawczego  „Budowa wodociągu dla 
osiedla  Rachowy” - została już wykonana wcześniej, dlatego też Wykonawca winien pominąć 
odcinki pomiędzy węzłami  W6-W13.  
Ponadto Zamawiający zrezygnował z budowy odcinka  W0-W3 (odcinek ze studnią 
wodomierzową), Wykonawca również pomija ten odcinek. 
 

4. W związku z prowadzeniem trasy nowego wodociągu wzdłuż już istniejącego, będącego w bardzo złym 
stanie technicznym, zobowiązuje się Wykonawcę do usuwania awarii wodociągowych 
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występujących w  bezpośrednim sąsiedztwie robót tj. do 5 m od wszelkich robót ziemnych.  
Odpowiedzialność Wykonawcy za usuwanie awarii wygasa z momentem rozpoczęcia dostaw wody do 
budynków poprzez nowy rurociąg i odłączenia starego wodociągu. Tym samym zaleca się by prowadzić 
roboty w sposób etapowy, tak, by budynki były podłączane sukcesywnie wraz z postępującą budową 
nowej sieci. Zamawiający dysponuje beczkowozem (zastępcze źródło wody) i będzie dostarczał wodę 
mieszkańcom  w wypadku awarii, powodującej przerwę w dostawie wody, trwającą  powyżej 4 godzin  
(tj. zgodnie z wymogami prawa lokalnego).  
W celu uniknięcia sytuacji w której w/w zdarzenie pojawi się w dwóch lokalizacjach, zobowiązuje się 
Wykonawcę do rozpoczęcia robót na kolejnym osiedlu dopiero w momencie zakończenia robót na 
poprzednim (i uruchomienia dostaw wody do budynków nowym wodociągiem).  
Usunięcie awarii musi nastąpić każdorazowo bezzwłocznie w dniu ich powstania, za wyjątkiem 
sytuacji, w których awarie nastąpiły po godzinie 20.00 - w takim wypadku dopuszcza się ich 
usunięcie w dniu następnym.  

5. Wykonawca odtworzy nawierzchnięi przywróci teren do stanu pierwotnego, wraz z odtworzeniem 
terenów zielonych. 

6. Projekt budowlany i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz inne 
dokumenty udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią integralną część dokumentacji 
projektowej dotyczącej niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są zobowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte  
w całej dokumentacji projektowej.  
 

7. Prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP i p.poż.; nadzór 
w zakresie organizacji pracy oraz przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż. przez 
pracowników Wykonawcy, winien być sprawowany przez jego dozór; 

 

 

8. Wykonawca we własnym zakresie zapewni osoby do udzielenia pierwszej pomocy, zgodnie z art. 207
1
 

§ 1 pkt. 3, ppkt. „a” ustawy – Kodeks pracy. 
 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji 
niniejszego zamówienia, jako wytwórca odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie 
budowy, rozbiórki i remontu obiektów, w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach z dnia  
14grudnia 2012r. (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. ze zm.) oraz zgodnie z decyzją zatwierdzającą program 
gospodarki odpadami. 

 

10. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych dodatkowych roszczeń z tytułu niewłaściwego 
skalkulowania ceny lub pominięcia jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania przedmiotu 
zamówienia i nie zapłaci za pozycje robót dodatkowych wynikłych z mylnego przyjęcia przez 
Wykonawcę zakresu robót, dlatego też przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się ze 
wszystkimi udostępnionymi mu przez Zamawiającego dokumentami przetargowymi.  

 

11. Pozostałe wymagania Zamawiającego / obowiązki Wykonawcy, zawarte zostały we wzorze umowy  
w sprawie niniejszego zamówienia (Część II SIWZ). 

 


