
Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Nazwa Zamówienia: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”, Kontrakt 
06 – „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze „Centrum”, oraz w nowoprojektowanych ulicach 
obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ul. Bocznej), a także w rejonie Ujęcia 
Wody”.                                                                                                       
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Projekt  
zakresu rzeczowego Harmonogramu rzeczowo – finansowego dla kontraktu 06. 

(ostateczny kształt Harmonogramu zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym               
a wybranym Wykonawcą  zgodnie z § 2 pkt. 18 lit.a projektu umowy). 

 
 

Kwartał/płatność Nazwa ulicy (całość uzbrojenia-kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg) 

I Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej  w nowoprojektowanych ulicach                    
w rejonie ul. Bocznej w Bełchatowie  

II 

Budowa wodociągu, odtworzenie nawierzchni po wykonanych pracach                           
w nowoprojektowanych ulicach w rejonie ulicy Bocznej.  
Centrum” Etap II- droga dojazdowa rejon 1-go Maja w Bełchatowie 
/kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg/ 

           III 
Budowa kanalizacji sanitarnej  Ф315 z odgałęzieniami  w ramach pasów drogowych 
w rejonie Ujęcia Wody  od punktu 1 do pkt. 22    
     

          IV 

 Budowa kanalizacji sanitarnej  Ф315 z odgałęzieniami  w ramach pasów drogowych 
w rejonie Ujęcia Wody  od punktu 22 do pkt. 66 w ulicy Olsztyńskiej    
kanalizacji deszczowej z odgałęzieniami  w ramach pasów drogowych   
 od punktu 1 do pkt. 47 - ul. Olsztyńska 
Przebudowa kanalizacji deszczowej Ф500  na odcinku od punktu  A do pkt. 1 i 1 - B 
 

          V 

Realizacja uzbrojenia w rejonie Ujęcia Wody  : 
kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami  w ramach pasów drogowych  
 od punktu 25 do pkt. 34, 27 – 44 i 44 - 48 ,kanalizacja tłoczna Ф90 od punktu 34 do 
pkt. 35 wraz  z  przepompownią ścieków 
kanalizacji deszczowej z odgałęzieniami  w ramach pasów drogowych od punktu 
5 do pkt. 16, 16-25,7-10, 25-29 i 22-22/1 
wodociągu z odgałęzieniami  w ramach pasów drogowych   od punktu W1 do pkt.   
W2 /przebudowa Ф500/, 1w- 2w,2w-7w-100w,  w3-w4,148w-149w,  7w-25/3w,   
5w-26w, 17w-109/1w, 90w-101w i 107w -114Aw 
 

VI 

 Realizacja uzbrojenia w rejonie Ujęcia Wody  : 
kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami  w ramach pasów drogowych   
od punktu 45 do pkt. 56, 56-93, 84-86, 89-94, 63-70 , 64-75,75-77 i 75-81 
kanalizacji deszczowej z odgałęzieniami  w ramach pasów drogowych od punktu 
45 do pkt. 52, 52-54, 52-58, 58-58/4, 26-45,45-67 i 63-68 
wodociągu z odgałęzieniami  w ramach pasów drogowych od punktu 27w do pkt. 
76w, 31w-46w, 37w-51w, 110w-139w,123w-144w i 117w-147w 
 

 


