
 
 

 
 
 

 

MS.0712.53.2021/D           Załącznik nr 1   

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
Dot.: remontu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie. 

  

Przed złożeniem oferty Oferent dokona wizji lokalnej i w oparciu o własną inwentaryzację  

 i obmiary złoży ofertę cenową.  W celu umówienia terminu wizji lokalnej, Oferent proszony jest  

o kontakt z jedną z osób wskazanych poniżej (sprawy związane z przedmiotem zamówienia).   

 

Osobami do kontaktu są: 

1. w sprawach przedmiotu zamówienia: 

- Dariusz Kamola tel. (0-81) 883 01 22 wew. 218; 

- Longin Dobrecki tel. (0-81) 883 01 22 wew. 296 

2. w sprawach formalno-prawnych:  

- Ewelina Jagiełło – tel. (0-81) 883 01 22 wew. 226.  

 

I. Zakres remontu, wymagania i opis szczegółowy 

1. Remont obejmuje wymianę odcinka tych sieci między studzienkami kanalizacyjnymi 

przed budynkiem nr 37 i za tym budynkiem. W przypadku sieci kanalizacji sanitarnej 

remont obejmuje także wymianę przyłączonych do sieci podejść do przyborów 

sanitarnych z dwóch łazienek. Objęte remontem odcinki sieci w znacznej mierze 

przebiegają w kanale pod budynkiem nr 37.     

2. Odkopanie odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej między studzienkami  

a ścianą frontową budynku nr 37 oraz między przeciwległą ścianą i następną studzienką 

kanalizacyjną; długości odcinków ok. 5 i 3 m przed budynkiem oraz ok. 1 i 2 m za 

budynkiem.   

3. Wymiana odcinków sieci między ww. studzienkami, tj. odkopanych odcinków na zewnątrz 

oraz przebiegającego w kanale pod budynkiem odcinka ok. 15 m. Sieć demontowana 

wykonana jest najprawdopodobniej z żeliwa D 200 dla kanalizacji deszczowej i D 150 dla 

kanalizacji sanitarnej. Wymagania dla nowej sieci: rury pvc ze ścianką litą SN 8 D  

200 x 5,9 mm (kanalizacja deszczowa) i SN 8 D 160 x 4,7 mm (kanalizacja sanitarna), 

układane na podsypce piaskowej, a w kanale układane na odpowiedniej nośności 

podporach uniemożliwiających załamanie sieci. 

4. Wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej pod budynkiem należy połączyć z wymianą 

włączonych do tego odcinka podejść do przyborów sanitarnych z dwóch łazienek  

(3 sedesy, 2 pisuary, 3 umywalki, 1 kratka ściekowa).  

5. Po wykonaniu prób szczelności - wykonanie obsypki rurociągów gruntem sypkim  

min. 20 cm od wierzchu rury (po zagęszczeniu), zasypanie wykopów z zagęszczeniem 

gruntu przy użyciu sprzętu zagęszczającego i odtworzenie nawierzchni terenu. Wewnątrz 

budynku przywrócenie przekrycia kanałów i innych elementów budynku do stanu 

pierwotnego. W łazience wymagane skucie terrakoty na całej powierzchni posadzki i jej 

ponowne odtworzenie (ok. 14 m2).      

6. Prace w całości wykonane mają być z materiałów fabrycznie nowych, wolnych od wad  

i dostarczonych przez Wykonawcę. 

 



 
 

 
 
 

 

II. Wymagania dodatkowe 

1. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką inżynierską  

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót. Do 

nadzorowania robót Wykonawca wyznaczy osoby z wymaganymi uprawnieniami 

budowlanymi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót 

zgodnie z dokumentacją i zawartą umową oraz za jakość zastosowanych materiałów  

i wykonywanych robót. Niezbędny sprzęt do wykonania prac zabezpiecza Wykonawca.  

2. Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma obowiązek przestrzegania przepisów 

BHP i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności ma zadbać o to, aby pracownicy nie 

wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, a także posiadali odpowiednią odzież 

ochronną. Przed przystąpieniem do prac przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi 

szkolenie BHP pracowników Wykonawcy. 

3. Wykonawca przy wykonywaniu umowy zobowiązuje się do przestrzegania wymagań 

BHP, PPOŻ. i Ochrony Środowiska – Obowiązki Wykonawców wykonujących prace 

remontowo – inwestycyjne lub działających na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych 

Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie. Wymagania dostępne do zapoznania się przez Wykonawcę 

pod poniższym linkiem: https://wzl1.mil.pl/deblin-wymagania-bhp-ppoz-i-ochrony-

srodowiska/ 

4. Wykonawca przed przystąpieniem do prac dostarczy Zamawiającemu wykaz pojazdów, 

które będą wjeżdżały na teren zakładu oraz wykaz zatrudnionych osób i oświadczenie  

o posiadaniu przez nich aktualnych badań lekarskich oraz wymaganych uprawnień. 

5. Prace wykonywane będą w czynnym zakładzie, w związku z czym Wykonawca będzie 

prowadził prace w sposób nie kolidujący z ruchem odbywającym się w obiekcie. 

Wymagane jest wykonanie przełączania odcinków sieci kanalizacji sanitarnej po godzinie 

15 w dniu roboczym i / lub w sobotę.    

6. W trakcie prowadzenia robót objętych zamówieniem Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia elementów obiektu i urządzeń z nim powiązanych. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane prowadzonymi robotami  

i  zobowiązuje się do ich naprawy.   

7. Wykonawca jest wytwórcą wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania  

i ponosi koszty ich utylizacji oraz odpowiedzialność za właściwy sposób postępowania  

z odpadami. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania 

terenu budowy. 

8. Przed odbiorem końcowym Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą, po 2 egz. wszystkich dokumentów odbiorowych, w tym 

dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały – zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego odnośnie odbioru obiektów i robót budowlanych.  

9. Ponadto Wykonawca w cenie wykonania robót winien uwzględnić wszystkie koszty 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od 

Wykonawcy wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunków panujących na terenie 

inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez 

Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
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