
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stulno gm. Wola Uhruska”  

objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania ,,Podstawowe  

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałanie ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego  
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INFORMACJA 

 

dotyczy:  przetargu w trybie podstawowym na „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Stulno gm. Wola Uhruska” 

 

Na podstawie art. 276 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuję, że Gmina Wola Uhruska ogłosiła przetarg na Budowa oczyszczalni 

ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stulno gm. Wola Uhruska. W przetargu dopuszczono 

składanie ofert częściowych z następującym podziałem: 

część 1 zamówienia – „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stulno gm. Wola Uhruska”. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie komunalnej oczyszczalni 

ścieków dla 250 RLM. 

Należy zastosować mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości ok. 25 m3/d, 

oczyszczającą do poziomu wymaganego przepisami ścieki od 250 RLM. Wymagane parametry ścieków 

oczyszczonych: 

Wskaźnik zanieczyszczeń 
Ściek Redukcja 

[%] Surowy Oczyszczony 

BZT5 mg/l 600 25,0 95,8 

ChZT mg/l 1200 125,0 89,6 

Zawiesina ogólna mg/l 500 35,0 93,0 

 

Należy zaprojektować, wykonać i uruchomić oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną ze złożem 

zraszanym lub biologicznym złożem obrotowym bez węzła przeróbki osadu (zakłada się odbiór osadu 

taborem asenizacyjnym i jego dalszą przeróbkę w oczyszczalni w Bytyniu). 

część 2 zamówienia – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Stulno gm. Wola Uhruska”. 

1) Sieci kanalizacji sanitarnej. 
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Zgodnie z koncepcją należy zaprojektować i wykonać sieć kanalizacji sanitarnej o następujących 

parametrach: 

− długość kanałów grawitacyjnych DN 200 mm – ok. 2668,0 mb 

− długość kanałów ciśnieniowych DN 50-75 mm – ok. 200,0 mb 

− długość kanałów ciśnieniowych DN 90 mm – ok. 24,0 mb 

− liczba pompowni sieciowych – 2 szt. 

− liczba pompowni lokalnych – 4 szt. 

2) Odcinka sieci wodociągowej. 

Zgodnie z koncepcją należy zaprojektować i wykonać rozbudowę sieci wodociągowej o następujących 

parametrach: 

– długość sieci wodociągowej DN 110 mm – ok 280,0 mb 

– liczba nadziemnych hydrantów ppoż. – 2 szt. 

Dopuszcza się zmianę długości i przebiegu tras sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej podczas prac projektowych pod warunkiem umożliwienia przyłączenia wszystkich 

nieruchomości ujętych w koncepcji. 

W trakcie prac projektowych Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania zgód właścicieli 

nieruchomości na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na terenie ich nieruchomości. 

 Szczegółowy zakres prac i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym przedsięwzięcia stanowiącym załącznik do 

SWZ. 

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 22.07.2021 r. do godz. 12:00. 

Szczegółowe informacje o przetargu zamieszczono na stronie internetowej pod adresem 

ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl w zakładce „Budżet i przetargi -> Przetargi z SIWZ” 

(https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78&p1=szczegoly&p2=75615). W postępowaniu 

o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 

miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod 

adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

Zapraszam do zapoznania się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

 

 

         Z poważaniem 
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