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Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia 

Wykaz zadań 

 

Lp. Kontrakt  Numer 

zadania  

Specyfikacja zadania (zakres) 

1 

K-2 

DZ/24/2018 

Umowa nr 74-

DZ/24/2018-DF 

1.1.3 
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Podwalnej                                  

(od ul. Narutowicza do ul. Tochtermana) 

1.1.7 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Przyborowskiego 

1.1.8 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Krakowskiej 

1.1.9 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej przy „Bramie Krakowskiej”                                  

(od ul. Wałowej do ul. Żytniej) 

1.1.10 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Bóźnicznej 

1.2.3 
Modernizacja sieci  z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Kijewskiej 

1.2.4 
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej (od ul. Limanowskiego – 

Planty) z rozdziałem kanalizacji deszczowej w ul. Młodzianowskiej 

(od ul. Limanowskiego do ul. Sedlaka) 

2 K-3 1.1.4 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Piłsudskiego (od ul. Traugutta do Pl. Konstytucji) 
* zadanie obejmuje również modernizację sieci wodociągowej 

3 K-4 

1.1.5 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Sienkiewicza                                                          

(od ul. 25-go Czerwca do Szkoły Podstawowej nr 13) 

1.3.5 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. 25-go Czerwca                                               

(od ul. Słowackiego do ul. Prażmowskiego) 

1.1.12 
Rozdział kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej                                                     

w ul. Bydgoskiej, Waryńskiego i Prusa 

4 K-5 

1.1.6 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Narutowicza                                                      

(od Pl. Małgorzatki do Ronda Kisiela) 

1.1.11 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Traugutta                                                             

(od ul. Tochtermana do dworca) 

5 K-7 1.1.13 Modernizacja kolektora ogólnospławnego „ULENOWSKIEGO” 

6 K-9 

1.4.1 
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej  w ul. Szklanej, Kolberga                    

i Zbrowskiego 

1.4.2 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Zbrowskiego                                            

(od ul. Struga do kolektora przy Potoku Północnym) 

1.4.3 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej                           

i kanalizacji deszczowej w ul. Zbrowskiego                                               

(od ul. Żeromskiego do Potoku Północnego) 

7 

K-10 

DZ/27/2018 

Umowa nr 75-

DZ/27/2018-DF 

1.5.1 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Solskiego 

1.5.2 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Jaracza do ul. Kościuszki 

1.5.3 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Jaracza do Plant 

1.5.4 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Osterwy/Bogusławskiego 

8 K-12 – etap I 2.1.5 Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
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DZ/81/2018 

Umowa nr 122-

DZ/81/2018-DF 

deszczowej w ul. Czeremchowej i Białej                                 

(od ul. Kwiatkowskiego do ul. Grzecznarowskiego) 

2.1.9 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Słowackiego                                                      

(od ul. Prażmowskiego do ul. Grzecznarowskiego) 

9 K-12 – etap II 

2.1.1 
Modernizacja sieci wod.-kan. w ul. Kwiatkowskiego                            

(od ul. Domagalskiego do ul. Konopnickiej) 

2.1.2 
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kośnej 
* zadanie obejmuje również modernizację sieci wodociągowej i budowę kanalizacji 
deszczowej 

2.1.3 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Granicznej i Fabrycznej 

2.1.4 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Błotniej 
* zadanie obejmuje również przebudowę sieci wodociągowej 

2.1.5 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Czeremchowej i Białej                                 

(od ul. Kwiatkowskiego do ul. Grzecznarowskiego) 

2.1.6 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Makowskiej 
* zadanie obejmuje również budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej 

2.1.7 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Dąbrowskiego                                               

(od ul. Słowackiego do ul. Białej) 

2.1.8 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Konopnickiej, Hożej i Niemcewicza  

(od ul. Konopnickiej do ul. Jarzynowej) 

2.1.9 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Słowackiego                                                      

(od ul. Prażmowskiego do ul. Grzecznarowskiego) 

1.3.9 

Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej                           

i deszczowej w ul. Słowackiego od 25-go Czerwca do wieży ciśnień 
* zadanie obejmuje wyłącznie modernizację sieci wodociągowej, na odcinku od ul. 

Prażmowskiego do ul. Grzecznarowskiego 

10 K-15 

2.1.11 
Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej                        

w ul. Górnej (od ul. Słowackiego do ul. Odrodzenia) 
* zadanie obejmuje również budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej 

2.1.12 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Średniej 

2.1.13 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Przelotnej do Żurawiej 

11 K-16 2.1.10 
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Giserskiej                                             

(od ul. Słowackiego do ul. Odrodzenia) z rozdziałem sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej 

12 

K-17 – etap I 

DZ/111/2018 

Umowa nr 4-

DZ/111/2018-

DF 

2.1.15 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Zwoleńskiej+odcinek przez działki prywatne                      

z uwzględnieniem skrzyżowania Zwoleńska/ Kochanowskiego 

2.1.17 
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Podmiejskiej                               

(od ul. Odrodzenia do ul. Szeregowej) 

2.1.18 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaszubskiej                                             

(od ul. Odrodzenia do ul. Janowieckiej) 

2.1.21 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej                                  

w ul. Dzielnej (od ul. Komunalnej do Podmiejskiej) 

13 K-17 – etap II 
 

2.1.15 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Zwoleńskiej+odcinek przez działki prywatne                    

z uwzględnieniem skrzyżowania Zwoleńska/ Kochanowskiego 

2.1.19 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Puławskiej                                               

(od ul. Okrzei do ul. Średniej) 

2.1.20 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Puławskiej                                        

(od ul. Średniej do ul. Kaszubskiej) 

14 K-19 5.1.1 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej od ul. Starachowickiej do Obwodnicy Południowej 
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DZ/46/2018 

Umowa nr 100-

DZ/46/2018-DF 

5.1.2 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Słowackiego, Indyczej, Świerkowej, Szmaragdo-

wej, Perłowej, Bursztynowej, Diamentowej, Bluszczowej i Białej 

6.4.3 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów 

(od ul. Gospodarczej do dz. 42/22) 

15 K-21 
5.3.2 

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej – kolektor zbiorczy 

Prędocinek od ul. Wyścigowej do ul. Sandomierskiej 

5.3.8 
Budowa sieci wodociągowej  w ul. Opolskiej bocznej                                  

(od ul. Opolskiej do dz. 32/3) 

16 K-23 

5.4.2 
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej                  

(od ul. Południowej do ul. Czarnej) 

5.4.3 
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młodzianowskiej                      

(od ul. Południowej do ul. Wiejskiej) 

5.4.4 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej 
* zadanie obejmuje również przebudowę kanalizacji deszczowej 

5.4.5 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Gazowej/Wiejskiej 

5.4.6 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Wiejskiej                                                     

(od ul. Ptasiej do ul. Orzechowej) 

5.4.7 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Młodzianowskiej                                         

(od ul. Gazowej do kolektora) 

5.4.8 
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej                                            

w ul. Wiejskiej (od ul. Działkowej do ul. Gajowej) 

17 

K-24 

DZ/73/2018 

Umowa nr 114-

DZ/73/2018-DF 

3.1.1 

Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej na terenie byłych RZG w rejonie ulic Zubrzyckiego                             

i Rodziny Ziętalów 
* zadanie obejmuje również budowę i przebudowę sieci wodociągowej 

18 K-26 

3.1.5 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

w ul. Zbrowskiego  

(od ul. Piwnika do ul. Orląt Lwowskich) 

3.1.6 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej                                                                   

w ul. Gołębiowskiej 127D (od dz. 101 do 94) 

3.4.2 
Modernizacja sieci  kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada 61  

(za Szagarem) 

19 

 

K-27 – etap II 

 

3.2.2 Modernizacja sieci  kanalizacji sanitarnej w ul. Małęczyńskiej 

3.3.3 Modernizacja sieci  kanalizacji sanitarnej w ul. Brandta 
* zadanie obejmuje również modernizację sieci wodociągowej 

3.3.4 Modernizacja sieci  kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmińskiego 
* zadanie obejmuje również modernizację sieci wodociągowej 

3.3.5 Modernizacja sieci  kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja 
* zadanie obejmuje również modernizację sieci wodociągowej 

3.3.6 Modernizacja sieci  kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej 

3.3.7 Modernizacja sieci  kanalizacji sanitarnej w ul. Mochnackiego 
* zadanie obejmuje również modernizację sieci wodociągowej 

3.3.8 Modernizacja sieci  kanalizacji sanitarnej w ul. Lelewela 
* zadanie obejmuje również modernizację sieci wodociągowej 

3.3.9 Modernizacja sieci  kanalizacji sanitarnej w ul. Rodz. Winczewskich 

20 K-29 – etap I 

7.1.1 
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Królowej Jadwigi  

(kanał zbiorczy z pawilonów handlowych – targu) 

7.1.4 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej                                

(od ul. Klwateckiej do ul. Trzebińskiego) 

7.1.17 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w  ul. Sznajdra                                   

(od ul. Klwateckiej do dz. 37) 

21 

K-30 

DZ/92/2017 

Umowa nr 125-

7.2.2 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

w ul. Wernera, Chłodnej i Polnej 

4.4.1 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej 
* zadanie obejmuje również przebudowę sieci wodociągowej  i budowę kanalizacji 
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DZ/92/2017-DF deszczowej 

4.4.3 
Przebudowa (modernizacja+budowa ) sieci z rozdziałem kanalizacji 

sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Równej 
* zadanie obejmuje również przebudowę i budowę sieci wodociągowej 

4.4.4 
Przebudowa (modernizacja+budowa KS) sieci z rozdziałem 

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej  w ul. Chłodnej (od ul. 

Wernera do ul. Wacyńskiej), Łamanej, Wernera 

4.4.5 

Przebudowa (modernizacja+budowa) sieci z rozdziałem kanalizacji 

sanitarnej i kanalizacji deszczowej  w ul. Niecałej, Nowospacerowej, 

Chłodnej, Gęsiej i Polnej 
* zadanie obejmuje również przebudowę sieci wodociągowej 

4.4.6 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej 
* zadanie obejmuje również przebudowę sieci wodociągowej 

4.4.7 
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Polnej 

(od ul. Okulickiego do ul. Wernera) 
* zadanie obejmuje również przebudowę sieci wodociągowej 

4.4.8 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

w ul. Wacyńskiej (od ul. Zielonej do rz. Mlecznej) 
* zadanie obejmuje również przebudowę sieci wodociągowej 

4.4.9 
Modernizacja sieci wodociągowej  w ul. Nowospacerowej                 

(od ul. Mireckiego do ul. Chłodnej) 

22 K-31 

7.2.3 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

w ul. Chłodnej (od ul. Wernera do ul. Iglastej) 

7.2.4 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

w ul. Polnej (od ul. Wernera do ul. Iglastej) 

4.3.1 
Przebudowa (modernizacja+budowa) sieci z rozdziałem kanalizacji 

sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Grottgera 

4.3.2 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

w ul. Okulickiego                                                                        

(od ul. Czarnieckiego do ul. Głównej) 

4.3.6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okulickiego i Zgodnej 

23 K-32 

 

9.1.4 
Budowa sieci sanitarnej w ul. Malenickiej bocznej                                      

(od nr 38b do 38i i od nr 40a do 40g) 

9.2.2 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha 

bocznej  

(od ul. Banacha do dz. 36/6) 

24 K-33 
10.1.2 Modernizacja sieci wodociągowej  w ul. Energetyków 16 

10.1.3 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Energetyków i Marii Gaii  

(od dz. 9/163 do dz. 3/5) 

25 

K-35 

DZ/74/2018 

Umowa nr 130-

DZ/74/2018-DF 

4.2.1 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Floriana 

4.2.2 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Wacława 
* zadanie obejmuje również przebudowę i budowę sieci wodociągowej 

4.2.3 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrówka 

4.2.4 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej-Piotrówka 

4.3.3 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Przeskok 

4.3.7 
Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej                            

i kanalizacji deszczowej w ul. Planowej, Garbarskiej i Kruczej 

26 K-37 

4.5.2 
Modernizacja sieci  kanalizacji sanitarnej  w ulicach Ceramicznej, 

Nizinnej, Sławnej i Halinowskiej 

4.5.4 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrajnej bocznej                

(od dz. 78b) 

4.5.6 
Budowa sieci  wodociągowej  w ul. Kierzkowskiej bocznej                      

(od dz. 96/7 do dz.131/1) 

6.1.4 
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Sycyńskiej          

(wymiana sięgaczy KS – domki osiedla „Inżynieria”) 

6.1.6 
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Toruńskiej – Limanowskie-

go (WALMAR) 
* zadanie obejmuje również przebudowę kanalizacji deszczowej 
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27 K-39 

6.2.3 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej                                 

w ul. Kończyckiej bocznej (od ul. Kończyckiej do dz. 266/2) 

6.2.5 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wośnickiej                                 

(od dz. 45 do ul. Suchej) 

6.3.1 
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Maratońskiej                       

(od ul. Limanowskiego do ul. Bulwarowej) 

6.3.2 
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Krasickiego                              

(od ul. Limanowskiego do zalewu) 

6.3.3 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Kosowskiej/ Zalewowej 

6.4.8 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Ornej bocznej                                               

(od dz. 83/20 do dz. 83/4) 

6.5.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krychnowice 

 


