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Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przewiertów 

sterowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 (ul. Stężycka) w Dęblinie rurą 
PE100 SDR 11 o średnicy i długości: 

 200 mm (RC) – 500 m.b. – sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna), 

 315 mm – 80 m.b. – rury osłonowe. 
Podana długość wyrażona w m.b. jest szacunkowa i określona została na podstawie 
projektu budowlanego. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie cen 
jednostkowych za m.b. podanych w ofercie Wykonawcy oraz rzeczywistej długości 
wykonanych przewiertów stwierdzonych protokołem odbioru podpisanym przez Strony. 
Projektowy spadek kanalizacji grawitacyjnej rury 200 mm wynosi 0,45% – 0,5%. 
Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonywania odwodnienia terenu. 
 
Prace powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową lub mapami 
geodezyjnymi – każdorazowo dostarczonymi przez Zamawiającego. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wizja lokalna niezbędna do określenia szczegółowego harmonogramu określającego 

ilość dni wykonywania prac prowadzonych w pasie drogi wojewódzkiej nr 801 na 
poszczególnych odcinkach, 

2) przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu, o którym mowa w pkt powyżej 
w terminie 7 dni od przeprowadzenia wizji lokalnej ustalonej telefonicznie 
z Zamawiającym, 

3) zapewnienie sprzętu (maszyn, urządzeń) i kadry w odpowiedniej ilości 
i o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

4) wykonanie przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie, 
5) zapewnienie nadzoru przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

6) wykonanie zgrzewów doczołowych na rurach fi 315 mm w ilości 8 szt., 
7) wykonanie monitoringu wizyjnego w celu weryfikacji prawidłowego wykonania 

zlecenia. 
 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) kompleksowa obsługa geodezyjna (wytyczenie trasy przewiertu i wskazanie 

potencjalnych kolizji oraz inwentaryzacja powykonawcza), 
2) uzyskanie zezwolenia na wejście w teren, zajęcie pasa drogowego na czas 

prowadzenia robót, 
3) dostawa rur PE fi 200 mm i fi 315 mm, 
4) zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami, 
5) wykonanie prac ziemnych niezbędnych do wykonania zadania, 
6) dokonanie odbioru robót, 
7) terminowa zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 
 

2. Zamawiający wymaga 5 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty. 
 

3. Termin wykonania zamówienia: od 10.07.2020 r. do 31.08.2020 r. 
Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie lub e-mailem na dwa tygodnie przed 
planowanym terminem przystąpienia do wykonywania robót budowlanych. 
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4. Płatności: przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od 
daty wystawienia prawidłowej faktury. 


