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Załącznik nr 10 do SIWZ 

 
DOKUME�TACJA PROJEKTOWA 

 
Zadanie 1 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego „R”  w Żyrardowie”, wchodzące w skład 
Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” 
.r.POIS.01.01.00-00-105/08 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  
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 kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie, nr ew. dz. 
1263/10, 1263/6, 1614/46, 1614/44, 1614/17, 1614/39, 1614/24, 1614/31, 1611, 1623, 
3742/1, 3519/94, 3571/3, 3572/11, 3599, 3602, 7191, 7192/2, 7196, 7202, 7207, 7219/2, 
7219/1, 7451, 7454/1, 6608/7, 6608/13. 
2. Projekt wykonawczy zamienny kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie, nr ew. dz. 
1263/10, 1263/6, 1614/46, 1614/44, 1614/17, 1614/39, 1614/24, 1614/31, 1611, 1623, 3742/1, 
3519/94, 3571/3, 3572/11, 3599, 3602, 7191, 7192/2, 7196, 7202, 7207, 7219/2, 7219/1, 
7451, 7454/1, 6608/7, 6608/13. 
3. Projekt budowlano – wykonawczy kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie, nr ew. dz. 
3603, 7003, 6001/1. 

.a zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się, w szczególności: 

1) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami w pasach drogowych 
sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 3400 mb zgodnie z przebiegiem trasy 
podanym w dokumentacji projektowej.  

.r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  ZP/JRP/RB/4/2013  
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Trasa kolektora sanitarnego zaprojektowana została w pasach drogowych ulic miejskich, 
powiatowych i wojewódzkich, w terenach prywatnych i terenach będących w zasobach 
zarządców budynków, terenach po dawnych Zakładach Przemysłu Lniarskiego, na których 
znajduje się dużo infrastruktury podziemnej oraz terenach będących we władaniu PKP.  
2) Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe związane z wykonywaniem robót  
w pasach drogowych, parkingach i terenach zielonych. 
3) Demontaż torów kolejowych i ich wywóz w miejsce wskazane  przez Zamawiającego 
na odległość do 10 km. 
4) Przejście kolektorem sanitarnym pod torami kolejowymi w terenie będącym we 
władaniu PKP wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i nadzorami. 
5) Roboty odwodnieniowe. 
6) Zagęszczenie gruntu wraz z wykonaniem badań zagęszczenia gruntu (w ilości 4 egz. 
dla Zamawiającego), które potwierdzą uzyskanie wymaganego w dokumentacji projektowej 
oraz STWiORB stopnia zagęszczenia gruntu i wykonane zostaną przez jednostkę 
posiadającą kwalifikacje do wykonywania tych badań. 
7) Obsługa geodezyjna przedmiotu zamówienia (tyczenie oraz inwentaryzacja 
geodezyjna powykonawcza zaewidencjonowana w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym– 
oryginały w ilości 4 egz. dla Zamawiającego). 
8) Opracowanie projektu/ów tymczasowej organizacji ruchu drogowego 
wprowadzonej/ych na czas trwania robót wraz z opłatą za zajęcia pasa drogowego na czas 
prowadzenia robót wraz ze stosownymi opiniami i uzgodnieniami.  
9) Próby szczelności, inspekcja kamerą TV wykonanego kanału sanitarnego 
grawitacyjnego (2 egz. płyty CD dla Zamawiającego). 
10) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilości 4 egz. dla Zamawiającego. 
11) 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 kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie.  

-   Projekt wykonawczy zamienny kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie. 

-   Projekt budowlano – wykonawczy kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie.  

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska w celu rozpoznania warunków geologiczno-  
inżynierskich w rejonie projektowanej budowy kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie. 

 

 


