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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
DOKUME�TACJA PROJEKTOWA 

 
�azwa zamówienia:  
Zadanie 2 „Budowa kolektora sanitarnego „D” w Żyrardowie” – wchodzące w skład 
Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” 
�r.POIS.01.01.00-00-105/08 współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. 
ul. Czysta 5 
96 – 300 Żyrardów 
POLSKA 
 

OPIS OGÓL�Y 
 

Zakres przedmiotu zamówienia objęty niniejszym zamówieniem opisują: 

1. Projekt budowlany zamienny - Budowa kolektora sanitarnego ,,D” w Żyrardowie na 
działce o nr ew. 2076  

2.  Projekt  budowlano – wykonawczy zamienny - Budowa kolektora sanitarnego ,,D” w 
Żyrardowie na działkach o nr ew.: 1263/6, 1263/10,  2077, 2023, 2049, 2071/1, 2072, 2070/1, 
2070/2, 1610,  

�a zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się: 
1) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami sieci kanalizacji sanitarnej 

w pasie drogowym  w ul. Łąkowej, ul. Skrowaczewskiego, ul.1-go Maja. 
2) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicach: Łąkowej, Skrowaczewskiego, 1-go Maja 

i Czystej oraz przez tereny Oczyszczalni Ścieków przy ul. Czystej  
3) Budowa komory żelbetowej wraz z wyposażeniem, oświetleniem i włączeniem do 

istniejącej Przepompowni Miejskiej na terenie Oczyszczalni ścieków przy ul. Czystej. 
4) Wykonanie przyłącza energetycznego kablowego zasilającego tłocznię ścieków 

zlokalizowaną przy ul. Łąkowej. Przyłącze realizowane będzie w ul. Łąkowej,  
ul. Skrowaczewskiego i ul. Spółdzielczej do ist. stacji transformatorowej przy  
ul. Spółdzielczej. 

�r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  ZP/JRP/RB/5/2012   

 



 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Zadanie 2 pn.:”Budowa kolektora sanitarnego ,,D” w Żyrardowie” wchodzące 

 w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego                       
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego  

Infrastruktura i Środowisko. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. 
ul. Czysta 5 
96-300 Żyrardów 

2

5) Wykonanie systemu sterowania tłocznią ścieków wraz z włączeniem do ist. dyspozytorni 
zlokalizowanej w budynku przy ul. Czystej. 

6) Dostawa i montaż kompletnej tłoczni ścieków . 
7) Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni gruntowych nieutwardzonych oraz 

utwardzonych,. 
8) Roboty odwodnieniowe. 
9) Zagęszczenie gruntu wraz z wykonaniem badań zagęszczenia gruntu (w ilości 4 egz. dla 

Zamawiającego), które potwierdzą uzyskanie wymaganego w projekcie budowlanym 
stopnia zagęszczenia gruntu i wykonane zostaną przez jednostkę posiadającą kwalifikacje 
do wykonywania tych badań. 

10)Obsługa geodezyjna przedmiotu zamówienia (tyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna 
powykonawcza zaewidencjonowana w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym– oryginały  
w ilości 4 egz. dla Zamawiającego). 

11)Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego wprowadzonej na czas 
trwania robót wraz z opłatą za zajęcia pasa drogowego (drogi krajowej, powiatowej  
i dróg miejskich) na czas prowadzenia robót. 

12)Próby szczelności, inspekcja kamerą TV wykonanego kanału sanitarnego grawitacyjnego  
i tłocznego (2 egz. płyty CD dla Zamawiającego). 

13)Wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilości 4 egz. dla Zamawiającego. 
14)Inne czynności nie wymienione wyżej a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia 
     opisanego w punkcie 1. 
 

Poszczególne projekty zamieszczone są w odpowiednich plikach w formacie PDF            
w zbiorze plików ,,Dokumentacja projektowa” o nazwach: 

- Projekt budowlany zamienny, 

- Projekt  budowlano – wykonawczy zamienny, 

- Dokumentacja Geotechniczna. 


