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CZĘŚĆ III SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 

dla zamówienia pn.:  

 „Wykonanie  dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: 

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji 

na terenie Gminy Łask” 
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1. Szczegółowa charakterystyka 

 

Przedmiotem zamówienia pn.: „Wykonanie  dokumentacji projektowej dla budowy sieci 

kanalizacji w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków 

oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” jest zaprojektowanie 

całości rozwiązań dla etapu V i etapu VI w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie 

Gminy Łask” wraz z wykonaniem pełnozakresowej i pełnobranżowej dokumentacji 

projektowej. 

Planowana inwestycja – budowa sieci kanalizacyjna zlokalizowana jest w województwie 

łódzkim, powiecie łaskim, w miejscowości Ostrów gm. Łask obręb 16 oraz w miejscowości 

Łask w ulicy Widawskiej i Zachodniej z odejściem w ulicę Prusa na działkach zgodnie z 

obszarem zaznaczonym na mapie ewidencyjnej; 

Obręb 16 Ostrów  

dz. nr 105/4, 186/4, 186/3, 217/8, 217/20, 218/2, 217/2, 216/4, 216/3, 216/10, 215/12, 

216/2, 215/2, 214/18, 214/9, 427, 215/16 

 Obręb 18  m. Łask 

dz. nr 434, 460, 501/1, 501/2, 244/1, 

 Obręb 19  m. Łask  

dz. nr 37 

Działki na których będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajdują się na 

terenach zamkniętych. 

Teren inwestycji jest równinny, o mało urozmaiconej rzeźbie terenu. Przewidziana do 

wybudowania kanalizacja sanitarna przebiega w pasach dróg publicznych po terenie 

prywatnym oraz częściowo po terenie należącym do Lasów Państwowych. 

Planowany zakres inwestycji obejmuje: 

 wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200, 250  w Ostrowie 
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 włączenie ścieków do istniejącej studni kanalizacyjnej DN 1000 betonowej 

zlokalizowanej w Ostrowie w drodze gminnej Nr 103216E 

 wykonanie przykanalików z rur PCV Ø 160 do granic każdej istniejącej nieruchomości. 

 wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200  w Łasku w ulicy    Widawskiej i 

Zachodniej  z odejściem do ulicy Prusa. 

 włączenie ścieków do istniejącej  kanalizacyjnej sanitarnej DN 200 zlokalizowanej w 

ulicy Jana Matejki poprzez projektowany rurociąg tłoczny. 

 wykonanie przykanalików z rur PCV Ø 160 do granic każdej istniejącej nieruchomości. 

Łączna długość planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 2000 mb na 

terenie wsi Ostrów, oraz ok. 1080 mb kanalizacji sanitarnej w ulicy Widawskiej i Zachodniej 

oraz z powodu ukształtowania terenu nie pozwalający na wpełni zaprojektowanie sieci 

grawitacyjnej będzie konieczne wybudowanie przepompowni ścieków z  ok. 440 mb 

kanalizacji tłocznej . 

Zamówienie pn.: „Wykonanie  dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji w 

ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz 

rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” składa się z dwóch części / 

zadań: 

1. Etap IV – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej z rur PCV Ø 200, 250  w Ostrowie w tym: 

 włączenie ścieków do istniejącej studni kanalizacyjnej DN 1000 betonowej 

zlokalizowanej w Ostrowie w drodze gminnej Nr 103216E 

 wykonanie przykanalików z rur PCV Ø 160 do granic każdej istniejącej nieruchomości. 

Długość planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 2000 mb na 

terenie wsi Ostrów, 

 

2. Etap V – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej z rur PCV Ø 200  w Łasku w ulicy    Widawskiej i Zachodniej  z odejściem do ulicy 

Prusa w tym: 

 włączenie ścieków do istniejącej  kanalizacyjnej sanitarnej DN 200 zlokalizowanej w 

ulicy Jana Matejki poprzez projektowany rurociąg tłoczny. 

 wykonanie przykanalików z rur PCV Ø 160 do granic każdej istniejącej nieruchomości. 
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Długość planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 1080 mb kanalizacji 

sanitarnej w ulicy Widawskiej i Zachodniej oraz z powodu ukształtowania terenu nie 

pozwalający na w pełni zaprojektowanie sieci grawitacyjnej wybudowanie przepompowni 

ścieków z  ok. 440 mb kanalizacji tłocznej. 

2. Termin wykonania dokumentacji projektowej 

 

Termin wykonania dokumentacji projektowej wynosi: 6 miesięcy od daty podpisania umowy, 

jednak nie później niż do dnia 30.11.2015r. 

 

3. Szczegółowy zakres opracowywanej dokumentacji projektowej  

 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana odrębnie dla każdego z dwóch wyżej 

opisanych części / zadań. Dla każdego z tych zadań Wykonawca zobowiązany będzie do 

uzyskania odrębnego prawomocnego pozwolenia na budowę lub innych odpowiednich 

dokumentów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

W ramach realizacji dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia 

Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do opracowania i wykonania dla 

poszczególnych części / zadań przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

a) uzyskanie / wykonanie map do celów projektowych, 

b) uzyskania wypisów z rejestru gruntów oraz wykazu właścicieli gruntów, 

c) uzyskania zgód właścicieli nieruchomości, 

d) wykonania projektów budowlanych dla poszczególnych części / zadań 

przedsięwzięcia inwestycyjnego, które zgodnie z prawem wymagają uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

e) wykonania projektów wykonawczych dla wszystkich części / zadań przedsięwzięcia 

inwestycyjnego objętych Zamówieniem, 

f) wykonania projektów specjalistycznych, których konieczność opracowania może 

wyniknąć w trakcie projektowania, 

g) wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, 

h) sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, 

i) wykonania Informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia,  dla 

poszczególnych części / zadań przedsięwzięcia inwestycyjnego 

j) dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień (branżowych i innych) potrzebnych do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym w szczególności: 

 dokonanie uzgodnień w ramach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, 
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 uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – jeśli będzie konieczna, 

 uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych 

odpowiednich dokumentów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

prawa, 

k) pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robot budowlanych prowadzonych na 

podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji. Nadzór autorski obejmować 

będzie łącznie dla dwóch części / zadań do 30 pobytów na budowie. 

 

4. Załączniki: 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.02.2015r. 

2. Mapa z naniesionym planowanym przebiegiem kanalizacji sanitarnej -  Etap IV - Ostrów 

3. Mapa z naniesionym planowanym przebiegiem kanalizacji sanitarnej -  Etap V - Łask 

 

 
 


