
 
 

                             Numer referencyjny zakupu AMZP-WZ-2221-809/2018 

 

 
 

 

Załącznik 1 do ogłoszenia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1.Przedmiot  zamówienia:  

Odwodnienie komory wodomierzowej w oparciu o zastosowanie kompaktowej 

przepompowni ścieków na terenie OKRL Rzeszów – Jasionka 

 Adres obiektu: Port Lotniczy Rzeszów- Jasionka 
       ul. Jasionka 942; 36-002 Jasionka 
                         dz. nr ewid. 1867/136 obr. 0001 Jasionka 

2. Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień:  

 
       Kod:  45.00.00.00-7 – roboty budowlane  
   

 

3. Nazwa Zamawiającego: 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 

 

4. Osoby, które opracowały opis przedmiotu zamówienia: 

Bogdan Kozłowski 

 

Spis zawartości opisu przedmiotu zamówienia: 

I. Część opisowa. 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Opis wymagań Zamawiającego. 

4. Warunki udziału w postępowaniu. 

II. Część informacyjna. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

 
Wykonanie odwodnienia komory wodomierzowej znajdującej się na terenie OKRL Rzeszów 

– Jasionka w oparciu o kompaktową przepompownie ścieków. Realizacja zadania zgodna z 

projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.  

 

Zakres robót: 

1.Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej na odcinku od istniejącej komory 

wodomierzowej do projektowanej przepompowni z rur PVC, 

2.  Montaż kompaktowej przepompowni ścieków z rur PP fi 600/670 mm 

3. Wykonanie kanalizacji tłocznej od odcinku od przepompowni do studzienki   

    zabudowanej na istniejącej kanalizacji deszczowej,  

4. Wymiana istniejącej rozdzielni elektrycznej na nową (wspólną) do zasilania pomp  

    w zbiorniku p-poż i pompy odwadniającej studzienkę, 

 5. Wykonanie linii kablowej do zasilania rozdzielni. 

 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 

do niniejszego OPZ 

 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 

1. Pożądana jest wizja lokalna oferenta w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje powstałe w 

trakcie realizacji zadania odpady. 

3. Wykonawca powinien w wycenie uwzględnić prace (w pewnym zakresie) w  

weekendy.  

4. Integralną część OPZ Projekt Budowlany „Odwodnienia komory wodomierzowej 

w oparciu o zastosowanie kompaktowej przepompowni ścieków na terenie OKRL 

Rzeszów-Jasionka. 

 

3. Opis wymagań Zamawiającego: 

Zastosowane wyroby budowlane  powinny spełniać wszystkie wymagania 

wynikające z przepisów (posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności ) zgodnie z 

art. 10 ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 2013r.  poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami). 

 



 
 

                             Numer referencyjny zakupu AMZP-WZ-2221-809/2018 

 

 
 

 

 

 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności lub czynności , jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

c)  dysponują  osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej – uprawnienia wykonawcze.  

d) pracownicy   posiadają ważne lekarskie badania profilaktyczne, są 

przeszkoleni w dziedzinie bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami oraz posiadają wszystkie niezbędne do pracy uprawnienia, 

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

f) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej 

działalności, 

g) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Gwarancje i serwis gwarancyjny. 

Zamawiający wymaga: 

-  minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace.  

 

Termin realizacji 

Termin realizacji  -  do 30 dni od daty protokólarnego przekazania  terenu.   

 

Oferta 

Oferta musi zawierać: 

a) cenę netto i brutto za wykonanie zadania, 

b) proponowany czas realizacji zadania, 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA   

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

 Ustawa  Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 2013,  poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami). 
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 Polskich Norm wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156), a 

także zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 Wszystkie pozostałe przepisy szczególne i Polskie Normy mające 

zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania i 

docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką 

rozwiązań technicznych.  

 Obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ 

 EpN 1504-3:2005 – Wyroby i systemy do napraw konstrukcji betonowych 
 

2. Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013  poz. 907, z pózn. zm.). 

3. Realizacja zamówienia została uwzględniona w planie finansowym 

zamawiającego i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.  

4. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego 

zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. 

 

 

 
 

Załączniki : 

1. Projekt budowlany – Odwodnienia komory wodomierzowej w oparciu o zastosowanie kompaktowej przepompowni 

ścieków na terenie OKRL Rzeszów-Jasionka 


