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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej na terenie zabudowy 
jednorodzinnej w Potulicach wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym. 

 
Zamówienie obejmować będzie: 
1. Wizję lokalną w terenie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz wykonanie 

ewentualnych pomiarów uzupełniających. 
2. Uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego dla terenów nieobjętych istniejącym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 
3. Opracowanie zgodnie z istniejącym planem zagospodarowania przestrzennego projektów 

budowlanych i wykonawczych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami od sieci 
do granicy działki, przepompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym. 

4. Projekt musi zawierać wytyczne do Planu BIOZ oraz geotechniczne warunki posadowienia. 
5. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym 

należy dostarczyć w ilości po 4 egzemplarze kompletnych projektów budowlanych zgodnie z 
wymaganiami dotyczącymi formy projektu budowlanego określonych w ustawie prawo 
budowlane i w przepisach wykonawczych do ustawy, umożliwiających wystąpienie i uzyskanie 
pozwolenia na budowę. 

6. Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z przewodem 
tłocznym należy dostarczyć w ilości po 2 egzemplarze kompletnych projektów wykonawczych 
zgodnie z wymaganiami dotyczącymi formy projektu wykonawczego określonymi w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 

7. Wykonanie 2 egzemplarzy kosztorysów inwestorskich. 
8. Wykonanie 2 egzemplarzy specyfikacji technicznej. 
9. Wykonanie 2 egzemplarzy przedmiaru robót. 
10. Dostarczenie do KPWiK Sp. z o.o. całej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie „pdf” i „dwg” (cz. graficzna opisu technicznego projektu). 
11. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. 
12. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 
 
Projekty sieci oraz przepompowni wraz z przewodem tłocznym powinny zawierać: 
1. Opis techniczny oraz załączniki formalne, 
2. Rysunki projektu zagospodarowania terenu, planu sytuacyjnego i profili podłużnych, rysunki 

szczegółowe (przepompownia ścieków), 
3. Uzgodnienie trasy sieci na naradzie koordynacyjnej i uzyskanie wszystkich zgód i decyzji 

określonych na naradzie koordynacyjnej, 
4. Uzgodnienie projektu i decyzji na lokalizację sieci z właściwym zarządcą drogi i właścicielami 

nieruchomości, 
5. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego. 
6. Wypisy z rejestru gruntów. 
7. Inne uzgodnienia i decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. 
8. Złożone wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną 

przedsięwzięcia oraz podjęcie wszelkich działań mających na celu uzyskanie oceny oddziaływania 
na środowisko, wydanej przez właściwy organ administracji publicznej (jeśli będzie potrzebna). 


