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1. INFORMACJE OGÓLNE 

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) dla przedmiotu 
zamówienia: 

 

Grupa: 71300000-1 Usługi inżynieryjne 

Klasa: 71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

Kategoria 71354000-4 Usługi sporządzania map 

w tym 71354300-7 Usługi badań katastralnych 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Obsługa geodezyjna robót wykonywanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Żarach na terenie działalności Spółki. 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 
 

a) Wytyczenie trasy sieci wodociągowej (suma długości sieci i przyłączy): 
� odcinek do 100 m; 
� za każde następne 100 m; 

b) Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: 
� studnia kanalizacyjna; 
� każda następna studnia; 

c) Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej tłocznej (suma długości sieci i przyłączy): 
� odcinek do 100 m; 
� za każde następne 100 m; 
� studnia kanalizacyjna; 
� następna studnia; 

d) Pomiar powykonawczy przyłącza wodociągowego:  
� za pierwsze przyłącze do budynku (studni wodomierzowej) odcinek do 50m; 
� za każde następne przyłącze – odcinki do 50 m każdy; 
� za każde kolejne 100 m; 

e) Pomiar powykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej:  
� za pierwsze przyłącze do budynku – odcinek do 50 m; 
� za każde następne przyłącze – odcinki do 50 m każdy; 
� za każde kolejne 100 m; 
� studnia kanalizacyjna; 
� każda następna studnia; 

f) Pomiar powykonawczy sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy 
(suma długości):  
� odcinek do 100 m; 
� za każde następne 100 m; 

g) Pomiar powykonawczy sieci kanalizacyjnej wraz z przepięciami istniejących przyłączy: 
� odcinek do 100 m; 
� za każde następne 100 m; 
� studnia kanalizacyjna; 
� każda następna studnia;  


