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Miasto Zabtze oraz Zabrzańskie Przedsiębiorstwo §7odociągów i I(analŁacji Sp. z o.o. jnformają, że
Konsotcium fitm w sMadzie:

1,. Zakład Instalacji Budowlanych §7. Szostak, A. Duda Sp. z o.o. sp.k. - Lider
2. ZakLad Usługowy §7ieiobtanżovlrJacek Pikuła - Partner
3. Zakład Instalacfny §faldemat Szostak - Partner
4. ZakładBudowlano -Inżyńeryjny JanWlczak- Partnet
5. Reminstai Sp. z o.o. - Pattnet

w okresie od dnia 10 lipca 201,3 roku do dnia 21 listopada 20t4 toląl reallzowało zadańe pn.
,,PoPrawa gospodatki Ściekowej w dzielnicy Biskupice' I(onttakt 5 nt PoIS.01.01.00-b0-
092/08-5 w ramach projektu pn. ,,Poptawa gospodatki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Zabze, Etap II".

Zadańe, wsPÓłfinansov/ane Puez IJńę Eutopejską ze środków Funduszu Spójności, reallzoulane
było w opatciu o §7arunki Kontraktowe FIDIC (RED FIDIC BOOK), na'podstawie umov/y
za-wafiej z Miastem Zabrze z siedzlbąw L)rzędzie Miejskim w Zabrza, uL Powstańców ŚĘskich 5-7
oraz Zabrzańskim Przedsiębiofstwem Wodociągów t Kanallzacii Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu,
ul. lff/olności 215.

'J7 tamach przedsięwzięcia wykonano następujące toboĘ budowlane:

Kanalizacia sanitarna - 4 660122 mb, \ń, tym:
kanaltzacja sanitarna gtawitacyjna z ror PVC Dz 200 mm - 2 662,35 mb
kanalizacja sańtatna grawitacyjna z rul PVC Dz 1ó0 mm - 19,32 mb
ptzyłączakanalizacji sanitarnej z r-rrt PVC Dz 2001nm - 655,81 mb
przyłączakanalizacji sanitatnej z rur PVC Dz 160 fiLm - 1 285,53 mb
kanaltzacja sanitarna gtawitacyjna metodą przewiertu rutą kamionkową DN 200 mm - 30,98 mb
PtzyŁącza kanalŁacji sanitarnej graulitacyjnej metodą ptzewiettu tuitą kamionkową
DN 200 fi)m - 6,23 mb
studnie kanaltzacyjne zelbetowe DN 1000 fi}m - 138 kpl
studnie kanallzacyjne z PEHD DN 1000 mm - 7 kpl
studnie kanallzacyjnę z twotzyw sztucznych DN 425 fi)m - 155 kpl
PrzejŚcie metodą ptzewiertu pod totami PKP w fulże ochronnej Dz 315 1nm PEHD
z Ptzeciąganiem rury ptzewodowej PVC Dz 200 film - 25,0 mb (długość fufy pfzewodowej ujęta
wkanaLzacji sanitarnej grawitacyjnej z rar PVC Dz 200 mm)

PrzejŚcie metodą przewiertu pod totami tramwajowymi i ulicą w fufze ochronnei Dz 315 mm
PEHD z przeciaganiem rury przewodowei PVC Dz 2OO fi}m - 27,00 mb (długość rury
ptzewodowej ujęta wkana7lzacii sanitarnej gtawitacyinej z rur PVC Dz 200mm)
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Kanallzacia deszczowa - 6192182 mb, w tym:
kanallzacla deszczo,wa z rut PEHD Dz 450 mm - 311,59 mb
kana7Łacja deszczowa z rrrr PVC Dz 400 mm - 328,79 mb
kanallzacja deszczowa z rur PVC Dz 31,5 fiun - 21,92 mb
kanahzacja deszczowa z-rur PVC Dz 250 mm --1-850,Ą mb
kana|izacja deszczowa z nu PVC Dz 200 mm - 399,03 mb
przyłączakanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 200 mm - 2 373,87 mb
przyłączakanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 160 mm - 856,00 mb
kanalizacja deszczowa metodą przewiertu rurą kamionkową DN 250 mm - 30,81 mb
ptzyłączakanalizacji deszczowej metodą pzewiettu rurą kamionkową DN 200 mm _20,40 mb
studnie kana7tzacyjne żelbetowe DN 1000 1fin - 200 kpl
studnie kanalizacyjne żelbetowe DN 1200 mm - 1 kpl
studnie kanaltzacyjne z twoIzry sztucznych DN 425 fi}m - 200 kpt
studnie kanalizacylne z tvvofz}"§v sztucznych DN 600 mm - 1 kpl
v/pusty deszczowe betonowe DN 500 firrn - BB kpl
ptzejŚcie metodą ptzewiettu pod totami PKP u/ fufue ochronnei Dz 560 mm PEHD
z ptzeciąaniem rury pzewodowej PVC Dz 400 firm - 27,0 mb (długość fury plzewodowej ujęta
wkanakzacji deszczowej z rur PVC Dz 400mm)
przeiŚcie metodą przewiettu pod torami tramwaiowymi i ulicą w fufue ochtonnej Dz 560mm
PEHD z ptzecĄganiem rury pfzewodowej PVC Dz 400 mm - 27,0 mb (długość rury
przewodowej ujęta wkanakzacii deszczowel z rur PVC Dz 400 mm)

Sieć wodociągowa - 4 058,09 mb, w tym:
sieć wodociągowa z rurPE 100 SDR17 Dz 160 fi}m - 67,80 mb
sieć wodociąowa z rarPE 100 SDR17 Dz 1,1,0lnm - 2 696,10 rnb
sieć wodociągowa z rtlrPE 100 SDR17 Dz 63 firm - 71,31 mb
przyłącza wodociągowe z n)r PE 100 SDR17 Dz 63 mln - 1, 206,39 mb
przyłącza wodociąowe z rur PE 100 SDR17 Dz 40 mln - 16,49 mb

Roboty dtogowe:
nawietzchnia jezdń z kostki betonowej wtaz z konstrukcią - 14 673,23 m2

wzmocnienie podłoża pod konstrrrkcje naulierzchni - 4 863,57 m3

nawiezchrua chodników z kostki betonowei wraz z konstrŃcią -7 293,97 m2

nawierzchruawjazdóvł z kostki betonowej wt^z z konstrukcią - 1 872,73 m2

nawietzchnia cieków z kostki betonowej wtaz z konstrukcją - 1 134,51 fił

Wartośó zteallzowanych robót w ramach Kontraktu: 7 736 858,35 zł (bez podatku od towatów
i usług)

§(/ oparciu o zawatte umo\ily dodatkowe, Konsorcium wykonało następuiące toboty
dodatkowe:

ptzepięcie istniejących drenaży rurami PVC Dz 110 mm - 200 mm - 120,2 mb
studnie kanallzacji deszczowej z twotzyw sztucznych DN 315 mm - 4 kpl
wykonanie komór na czynnych kanałach DN 1200 firm - 4 kpl, DN 2500 mm - 1 kpl
wykonanie studni ptzelewowej żelbetowei DN 1500 mm - 1 kpl
zabetonowanie kanału DN 600 mm pianobetonem - 4B,7 m3

rczbiórka/rozkucie elementów betonowych i murowanych - 239,52 m3

wykonanie drenaży z rur PVC Dz 110 mm - 156,0 mb wtaz z wymianą gruntu 624,0 m2

Wartość robót dodatkowych: 545 912,20 zł netto (bez podatku od towatów i usług)



rW oParciu o zawatte umowy uzupełniaiące, Konsorcium wykonało następuiące toboĘ
uzupełniające:

ptzyŁączakanalizacJi sanitarnej z rur PVC Dz 1601nm - 107,87 mb
przyłączakanalizacji sanitamej z rur PVC Dz 2OO 1nm - 5,71 mb
studnie kanalizacji sanitamej żelbetowe DN 1O00 mm - 1 kpl
studnie kanalŁacji sanitamej z t:wotżyw sztucznjth DN 425 mm- 14 kpl
przyłączakanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 2OO lnm - 55,54 mb
ptzyłączakanalŁacji deszczowej z rut PVC Dz 1601nm - 98,37 mb
studnie kana7tzacjl deszczowej zelbetowe DN 1000 mm - 1 kpl
studnie kanalizacji deszczowej z t:wotzyw sztacznychDN 425 Inm - 11 kpl
urpusty deszczowe betonowe DN 500 mm - 1 kpl
przyłącza wodociąowę z rur PE 100 SDR17 Dz 631nm - 67,12 mb

Watość robót uzupełniaiących: 80 473,25 zł (bezpodatku od towatów i usług)

Całkowita wartoŚĆ Kontraktu 5wtaz z tobotami dodatkowymi i uzupełniaiącymi wyniosła:
8 363 243,80 zł (bez podatku od towarów i usług)

Ś,ilriadectu/o Przejęcia zostałowystawione w dniu 21 listopada 2074 rcku.
RobotY zostałY wYkonane komPleksowo, ptofesjonalnie, terrninowo i z naleĘtąstarannością zgodnie
z obowiązulącymi PzePisami otaz normami. Konsotcium wykazało się dużym doświadczeniem
i wiedzą fachową.
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