
OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

I. Charakterystyki projektowanych sieci wodociągowych: 

 

1. 
 

Przewód wodociągowy w ul. Złotej dz. ew. nr 14 obr.17 w Wołominie, zaprojektowano z rur 

PE100 SDR 17 o średnicy 90x8,1 mm PN16  łączonych doczołowo długości L= 23,5 mb 

Uzbrojenie wodociągu: hydranty podziemne Dn 80 – 1 szt. 

 

 Integralne załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 

1. Projekt budowlany rozdzielczej sieci wodociągowej, zlokalizowanej w ul. Złotej dz. 

ew. nr 14 obr.17 w Wołominie, Nr Uzg. 955/W/2014 z dnia 26.11.2014 roku 

2. Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 62p/2015 z dnia 26.01.2015. znak 

WAB.6740.1.2.130.2014. 

3. Geotechniczne Warunki Posadowienia projektowanej sieci wodociągowej. 

 

 

2. 

 
Przewód wodociągowy w ul. Kolejowej dz. ew. nr 1/10 obr.22 w Wołominie, zaprojektowano 

z rur PE100 SDR 17 o średnicy 90x8,1 mm PN16  łączonych doczołowo długości L= 69,5 mb 

wraz z odgałęzieniem z rur PE40 L = 4,0 mb 

Uzbrojenie wodociągu: hydranty podziemne Dn 80 – 1 szt. 

 

 Integralne załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 

1. Projekt budowlany rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniem 

zlokalizowanej w ul. Kolejowej dz. ew. nr 1/10 obr.22 w Wołominie, Nr Uzg. 

954/W/2014 z dnia 26.11.2014 roku 

2. Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 53/III/2015 z dnia 12.03.2015. znak WI-

III.7840.7.11.2015.EA. 

 

 

II. Charakterystyka projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 

 

1. 

Projektowany przewód kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem kanalizacji sanitarnej w 

ul. Kolejowej w Wołominie, dz. ew. nr 1/10 obr. 22 

Charakterystyka wymiarowa kanału sanitarnego: 

1. Rury kan. PVC-U SN8  d = 0,20 m (D200x5,9 mm) L = 74,0 mb 

2. Rury kan. PVC-U SN8  d = 0,15 m (D160x4,7 mm) L = 4,0 mb; odgałęzienie – 1 szt. 

3. Spadek dna  i = 5,0 ‰ 

4. Zagłębienie 3,15 ÷ 2,24 m p.p.t. 



5. Studnia rewizyjna 1200 bet. – 2 szt. 

 

Integralne załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 

6. Projekt budowlany rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem 

zlokalizowanej w ul. Kolejowej dz. ew. nr 1/10 obr. 22 w Wołominie, Nr Uzg. 

954/W/2014 z dnia 26.11.2014 roku 

7. Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 53/III/2015 z dnia 12.03.2015. znak WI-

III.7840.7.11.2015.EA. 

 

 

Uwagi ogólne: 

1. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji – po stronie 

Wykonawcy  

2. Uzyskanie decyzji zajęcia pasa drogowego i terenu kolejowego oraz umieszczenia 

urządzenia w pasie drogowym od właściwego zarządcy drogi leży po stronie 

Wykonawcy. 

3. Wymagane badanie stopnia zagęszczenia gruntu - po stronie Wykonawcy. 

4. Odtworzenie nawierzchni i pobocza  - po stronie Wykonawcy. 

5. Odtworzenie pasa drogowego wykonać zgodnie z warunkami zarządcy drogi:                              

drogi powiatowe i gminne - po stronie Wykonawcy. 

6. W przypadku wystąpienia kolizji należy przedstawić dokumentację fotograficzną 

przed  

i po wykonanych pracach - po stronie Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji fotograficznej 

nawierzchni przed wejściem na teren budowy i po jej odtworzeniu. 

8. Przed rozpoczęciem prac budowlanych – przed wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów - urządzeń, armatury – Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz,  

w celu akceptacji przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 


