
Załącznik nr  9  

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Wspólny Słownik Zamówień – kod (CPV) –  

71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322200-3   Usługi projektowania rurociągów 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Nowy Żmigród dla 

miejscowości: Nienaszów, Grabanina, Stary Żmigród, oraz odcinki w Nowym 

Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach. 

Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla 

miejscowości Nienaszów w tym sołectwo Nienaszów Sośniny, Grabanina, Stary Żmigród 

oraz wykonanie dokumentacji w odcinkach dla miejscowości, które posiadają kanalizację 

sanitarną jako uzupełnienie brakujących wcześniej nie zaprojektowanych odcinków. 

W zakres zamówienia wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opracowanie kosztorysów.  

Przed przystąpieniem do projektowania Zamawiający przewiduje ustalenie 

szczegółowego zakresu projektowanych zlewni oraz oczekuje przedłożenia przez 

Wykonawcę ogólnej koncepcji odprowadzenia ścieków. 

Zamawiający przewiduje narady robocze z Wykonawcą 1 raz w tygodniu oraz 

wymaga udziału Wykonawcy w zebraniach z mieszkańcami miejscowości, w których 

projektowana zostanie sieć kanalizacyjna.  

Wszelkie koszty związane z niniejszym zamówieniem wykonawca prac uwzględni 

w niniejszym opracowaniu. Wykonawca prac będzie współpracował również  

z Gminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Nowym Żmigrodzie. 

 

II. Ogólna charakterystyka terenu inwestycji. 

 

Gmina Nowy Żmigród położona jest w południowej części powiatu jasielskiego  

w województwie podkarpackim. Sąsiaduje z następującymi gminami: od północy Tarnowiec, 

od wschodu Chorkówka i Dukla, od południa Krempna i od zachodu Osiek Jasielski  

i Dębowiec.  



Gmina Nowy Żmigród w południowej swojej części (na południe od drogi Kryg – 

Nowy Żmigród – Dukla) położona jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu 

Niskiego, który charakteryzuje się terenami gęsto zalesionymi. W górnych partiach zboczy  

i na grzbietach pojawiają się łąki i pastwiska.  

Teren gminy Nowy Żmigród charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami 

klimatycznymi ściśle uzależnionymi od położenia nad poziom morza. Znaczna część gminy 

znajduje się w strefie klimatu podgórskiego, natomiast w części południowej (znacznie wyżej 

położonej) występuje klimat górski.  

Gleby na terenie gminy to w przeważającej części gliny średnie i ciężkie, jedynie  

w dolinach rzek i potoków występują mady. 

Cechą charakterystyczną obszaru objętego kanalizacją jest urozmaicona rzeźba terenu 

ze spadkami w granicach 5% do 20%, z licznymi jarami i dolinami biegnącymi prostopadle 

do rzeki Wisłoka i Iwielka. Dodatkowym utrudnieniem przy opracowaniu projektów 

budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej jest rozproszona zabudowa. 

 

III. Zało żenia techniczno- ekonomiczne do projektowania: 

 

CZĘŚĆ I: 

Zestawienie sieci i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Nienaszów: 

- przyłącza ok. 270 szt. 

- sieć kanalizacji grawitacyjna ok. 18,7 km 

- sieć kanalizacji tłocznej ok. 0,8 km 

- przepompownie ścieków ok. 4 kpl. 

 

CZĘŚĆ II: 

Zestawienie sieci i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Stary Żmigród oraz 

odcinki w Nowym Żmigrodzie wzdłuż ul. Dukielskiej: 

- przyłącza ok. 132 szt.  

- sieć kanalizacji grawitacyjna ok. 11,0 km 

- sieć kanalizacji tłocznej ok. 1,4 km 

- przepompownie ścieków ok. 3 kpl. 

 

CZĘŚĆ III: 



Zestawienie sieci i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Grabanina oraz odcinki 

w pozostałych miejscowościach tj. w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, 

Łężynach, Tokach i Sadkach: 

- przyłącza ok. 120 szt.  

- sieć kanalizacji grawitacyjna ok. 7,1 km 

- sieć kanalizacji tłocznej ok. 0,25 km 

- przepompownie ścieków ok. 1 kpl. 

 

1. Teren, który należy objąć zakresem prac projektowych jest objęty aktualnym 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wypis i wyrysy  

z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego stanowią załącznik do 

przedmiotu zamówienia. 

2. Miejscowości: Nienaszów, Grabanina oraz Stary Żmigród, które należy objąć 

zakresem prac projektowych, zobrazowane są na załącznikach graficznych – 

koncepcjach do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

W pozostałych miejscowościach należy doprojektować odcinki sieci wraz  

z przyłączami jako uzupełnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej. Załącznik do 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi również koncepcja 

sieci kanalizacyjnej dla ul. Dukielskiej w Nowym Żmigrodzie. 

 

IV. Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: 

 

1. Sporządzenie aktualizacji map do celów projektowych. Zamawiający zlecał 

w 2009 aktualizację map do celów projektowych, lecz z uwagi na czas, który 

upłynął należy dokonać aktualizacji uwzględniając zaistniałe w terenie 

zmiany.  

2. Skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej obejmującej wszelkie 

niezbędne pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne, 

wypisy z ewidencji gruntów dla działek ewidencyjnych, po których 

przebiegać będzie trasa projektowanej sieci, zgody właścicieli 

nieruchomości na wejście w teren w celu wykonania robót oraz inne 

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji 

objętej przedmiotem opracowania. 

3. Projekty budowlano- wykonawcze w ilości 6 egz. – dla każdej miejscowości 



oddzielne opracowanie. 

4. Przyłącza kanalizacyjne należy określić oraz oznaczyć na mapie innym 

kolorem niż sieć kanalizacyjna zgodnie z definicją przyłącza  

w obowiązującej ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. Przyłącze w każdym przypadku należy 

zaprojektować do lica ściany. Tylko w uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się przejęcie istniejących odcinków przyłączy za przedłożeniem 

przez Właściciela nieruchomości protokołu szczelności przyłącza oraz 

podpisaniu oświadczenia, że istniejący przyłącz nadaje się do podpięcia do 

sieci kanalizacyjnej, jest szczelny, w dobrym stanie technicznym, oraz brak 

podpiętych drenaży, kanalizacji deszczowej itp. 

5. Uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych 

do uzyskania pozwolenia na budowę. 

6. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 

przedsięwzięcia. Gmina posiada decyzję środowiskową na ten zakres prac, 

lecz analiza przydatności należy do projektanta. Ewentualny koszt 

opracowania nowej decyzji środowiskowej projektant skalkuluje w cenie 

ofertowej zadania. 

7. Uzyskanie pozwoleń wodno prawnych z opracowaniem niezbędnej 

dokumentacji technicznej. 

8. Uzyskanie zgody od Właścicieli nieruchomości na realizację planowanego 

przedsięwzięcia w formie umowy cywilno-prawnej wg. załącznika do 

przedmiotu zamówienia po uprzednim ustaleniu przebiegu sieci i przyłącza 

na zaktualizowanej mapie ze szczegółowym oznaczeniem wyjść instalacji 

kanalizacyjnej oraz rzędnych wysokościowych. Wszystkie strony muszą być 

podpisane przez Właściciela nieruchomości. Na mapie załączonej do umowy 

należy umieścić wszelkie dane, które mają wpływ na realizację zadania – 

drzewostan, który należy usunąć, utwardzenia i dojścia do budynków, 

infrastrukturę podziemną nie zinwentaryzowaną Np drenaże, odprowadzenie 

wody deszczowej – i inne dane niezbędne dla prawidłowej oceny prac 

odtworzeniowych. 

9. Badania geotechniczne zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 

10. Uzgodnienie projektu budowlanego w Zespole Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowej w Starostwie Powiatowym w Jaśle. 



11. Uzyskanie decyzji od poszczególnych zarządców dróg publicznych  

i zarządców urządzeń melioracyjnych na umieszczenie w pasie drogowym 

lub wodnym urządzenia niezwiązanego z drogą oraz opracowanie 

dokumentacji wymaganej przez zarządcę drogi W przypadku konieczności 

budowy w terenach zalewowych uzyskania decyzji na lokalizację w terenie 

zalewowym. 

12. O ile będą tego wymagały przyjęte przez wykonawcę rozwiązania 

projektowe, sporządzi on inwentaryzacje zieleni niezbędnej do ewentualnej 

wycinki i uzyska pozwolenia na jej wykonanie. 

13. Dokumentacja projektowa będzie zawierała szczegółowe zestawienie 

materiałów z uwzględnieniem ilości, długości oraz typów rur, studzienek 

kanalizacyjnych, typów kinet, zwieńczeń studzienek, wyposażenia 

przepompowni, oraz wszystkich pozostałych zaprojektowanych urządzeń. 

Zestawienia prac rozbiórkowych i odtworzeniowych w szczególności – 

rozbiórek ogrodzeń, terenów utwardzonych z podziałem na typu utwardzeń 

(nawierzchnia asfaltowa, tłuczniowa, kostka brukowa itp.), otworzenia 

rowów przydrożnych. 

14. Przedmiary robót – 2 egz. z rozdzieleniem na sieć i przyłącza kanalizacyjne 

zgodnie z definicją przyłącza w obowiązującej ustawie o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedmiary 

wykonane oddzielnie dla poszczególnych projektów (miejscowości). 

Przedmiary w wersji edytowalnej plik źródłowy, w jakim został 

opracowany, plik PDF utworzony przez program do kosztorysowania oraz w 

formacie HTML. 

15. Kosztorysy inwestorskie z rozdzieleniem na sieć i przyłącza – 2 egz. 

Kosztorysy wykonane oddzielnie dla poszczególnych projektów 

(miejscowości). Kosztorysy w wersji edytowalnej plik źródłowy, w jakim 

został opracowany, plik PDF utworzony przez program do kosztorysowania 

oraz w formacie HTML. 

16. Ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 

2 egz. Szczegółowe specyfikacje będą obejmowały zestawy podstawowych 

grup prac w rozbiciu na elementy. 

17. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

18. Zakres opracowania projektowego ma obejmować przepompownie  



z zasilaniem energetycznym i monitoringiem, sieci główne wraz  

z przykanalikami i przyłączami do posesji zakończone włączeniem do 

budynku.  

19. Projektant przygotuje wnioski o pozwolenie na budowę, oświadczenia oraz 

listy zgód do oświadczeń o posiadaniu prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane na podstawie zawartych umów 

cywilnoprawnych. 

20. Całość dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę  

w Starostwie Powiatowym w Jaśle składa projektant. 

21. Średnice projektowanej kanalizacji, zastosowane materiały, metodę 

posadowienia kanalizacji (przewiert, wykopy) oraz wszelkie inne 

uzgodnienia należy konsultować na etapie projektowania z Zamawiającym. 

22. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy wpiąć do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej w miejscowości, której wpięcie będzie najbardziej 

ekonomiczne. Wykonawca dokona weryfikacji mocy pompowni już 

istniejących na etapie projektowania i w przypadku konieczności dokona 

doboru nowego układu pompowego oraz związanych z tym doborem zmian 

w wyposażeniu przepompowni. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad 

realizacją inwestycji w ramach wynagrodzenia za przedmiotowe zamówienie 

– 20 % wynagrodzenia umownego zostanie wypłacona po zrealizowaniu 

zaprojektowanej inwestycji. 

24. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii 

robót, rodzajów materiałów i innych warunków w sposób utrudniający 

uczciwą konkurencję oraz ma być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych. 

25. Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z Prawem budowlanym i innymi 

aktami normatywnymi. 

26. Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w 

miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków 



związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także 

uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. 

Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę 

składającego ofertę. 

27. Sporządzenia operatów oraz dokumentacji na zakup działek przez Gminę 

pod projektowane przepompownie ścieków. 

28. Wykonawca udzieli rękojmi za wady w dokumentacji projektowej, która 

wygaśnie wobec niego wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności ostatniego 

wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektów i robót 

wykonanych na podstawie przedmiotowych opracowań projektowych. 

29. Oprócz wersji papierowej całość dokumentacji ma być dostarczona na 

nośniku elektronicznym, wersja cyfrowa musi zawierać te same elementy, co 

dokumentacja w formie papierowej. Opisy, uzgodnienia i inne dokumenty 

należy zapisać w formacie doc. i pdf. a rysunki w formacie pdf. i dwg. 

Kosztorysy należy dodatkowo zapisać w wersji edytowalnej plik źródłowy, 

w jakim został opracowany z uniwersalnym rozszerzeniem xml. a 

specyfikacje pdf. i doc. 

 

V. Założenia techniczno-ekonomiczne do projektowania: 

         

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami 

zaprojektować z rur PVC (PE, PP) litych, jednorodnych klasy min. SN 8  

z wydłużonymi kielichami zabezpieczonymi przed wysunięciem. 

2. Średnice kanałów projektować zgodnie z warunkami technicznymi, 

obliczeniami i normami dla zapewnienia właściwej przepustowości 

hydraulicznej i wytrzymałości przewodów. 

3. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej projektować z rur PE - średnica zgodnie  

z warunkami technicznymi, obliczeniami i normami. 

4. Kanały należy lokalizować w nieutwardzonym terenie, a w razie 

konieczności wyjątkowo w poboczach jezdni, pod jezdniami lub w terenach 

z nawierzchnią utwardzoną. 

5. W razie wystąpienia kolizji projektowanej sieci z istniejąca infrastrukturą, 

należy przedstawić propozycję likwidacji kolizji. 



6. Na skrzyżowaniach ulicy, w miejscach odgałęzień sieci w drogi boczne 

należy zaprojektować studnie rewizyjne włazowe o średnicy 1,0 -1,2 m. 

7. Studzienki rewizyjne na kanałach projektować na odcinkach prostych  

w odległościach nieprzekraczających 50 m i przy każdej zmianie kierunku, 

spadku i przekroju. 

8. Należy projektować studnie z tworzywa sztucznego PP, PE, PVC, DN  

o średnicach 0,4-1,0 m oraz studnie betonowe 1,0-1,2 m na sieci w rozstawie 

150-250 m, 

9. Projekt musi obejmować rozwiązanie techniczne włączenia instalacji 

kanalizacyjnej przyłączy do budynków. 

10. Zagłębienie kanałów powinno zapewnić grawitacyjny odpływ ścieków z 

obiektów kanalizowanych poniżej strefy zamarzania i nie powodować kolizji 

z innymi urządzeniami. Ustalając zagłębienie kanału i spadek kanału, należy 

uwzględnić prędkość zapewniającą samooczyszczenie kanału. 

11. Należy stosować takie rozwiązania techniczne, w tym odpowiednie 

urządzenia techniczne, które pozwolą eliminować emisje nieprzyjemnych 

zapachów z projektowanych systemów kanalizacyjnych. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na studnie rozprężne oraz przepompownie. 

 

VI. Ogólne warunki techniczne projektowania urządzeń kanalizacyjnych- 

przepompownie ścieków:  

 

1. Przepompownie w zakresie hydrauliki, gabarytów obiektu i lokalizacji 

projektować zgodnie z warunkami technicznymi. 

2. Średnica przepompowni musi zapewnić możliwość swobodnego montażu 

pomp oraz wyposażenia wewnętrznego. Zbiornik ma zapewnić odpowiednią 

pojemność na wypadek zaniku napięcia. Wielkość pojemności czynnej 

zbiornika zostanie ustalona z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej. 

3. Przepompownie projektować jako studnie podziemne żelbetowe, 

posadowione w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych, z włazem do 

pompowni wyniesionym ponad teren w wysokości 0,3-0,5 m (w przypadku 

lokalizacji pod ciągiem komunikacyjnym projektować pompownie 

przystosowane do ruchu pojazdów, z włazem przystosowanym do montażu 

w jezdni drogi. 



4. W projekcie przepompowni uwzględnić monitoring z zastosowaniem 

modułu telemetrycznego wyposażonego w modem GSM z funkcją transmisji 

danych w trybie GPRS oraz sterownik umożliwiający realizacje funkcji 

sterowania pracą przepompowni ścieków. System sterowania i monitoringu 

należy dobrać i uzgodnić z GPGK w Nowym Żmigrodzie. 

5. Układ sterowniczy przepompowni projektować tak, aby był zainstalowany  

w skrzynce sterowniczej obok przepompowni. Praca pomp sterowana ma 

być w trybie automatycznym naprzemiennie. Praca pomp ma być załączana 

po osiągnięciu przez zwierciadło ścieków poziomu maksymalnego  

i wyłączana przy poziomie minimalnym. Stan awaryjny pracy 

przepompowni ma uruchamiać moduł alarmowy skrzynki sterowniczej. 

Przepompownia dostosowana do podłączenia awaryjnego zasilania. 

6. Projektować przepompownie standardowo wyposażone w dwie pompy. 

Wszystkie elementy metalowe projektować w wykonaniu nierdzewnym. 

7. Na rurociągach tłocznych projektować zasuwy nożowe. Na załamaniach i 

odcinkach prostych, co 200 m należy projektować czyszczaki. 

Odpowietrzniki i czyszczaki należy projektować w studniach z możliwością 

dojazdu sprzętu ciężkiego. Na końcu przewodu tłocznego projektować 

studnie rozprężne z wylotem podtopionym. 

8. Przykrycie przewodów kanalizacyjnych tłocznych i posadowienie 

przyjmować jak dla przewodów wodociągowych. Do budowy przewodów 

tłocznych stosować rury PE do kanalizacji ciśnieniowej. Czas przepływu 

ścieków (retencja) w rurociągu nie może być dłuższy jak 4 godziny. Przy 

dłuższym czasie przetrzymania należy projektować odświeżanie ścieków. 

9. Należy stosować takie rozwiązania techniczne, w tym odpowiednie 

urządzenia techniczne, które pozwolą eliminować emisje nieprzyjemnych 

zapachów z projektowanych systemów kanalizacyjnych. 

10. Należy zaprojektować ogrodzenia przepompowni oraz dojazdy utwardzone 

do przepompowni. 

 

 


