
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

 „Bieżące utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej w Lędzinach stanowiącej własność Gminy Lędziny”. 

I ) Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącej konserwacji sieci kanalizacji 
deszczowej na terenie miasta Lędziny. Zakres prac do wykonania obejmuje: 

1. czyszczenie studni rewizyjnych, czyszczenie wpustów z przykanalikami 

Po oczyszczeniu i zdjęciu kratek należy dokonać oczyszczenia studzienki ściekowej (wpustu) aż do 
dna osadników. Czyszczenia należy dokonać przy zastosowaniu specjalnych samochodów 
próżniowo-ssących. Oczyszczanie przykanalików należy wykonać za pomocą urządzeń ssąco-
tłocznych do ciśnieniowego czyszczenia przewodów kanalizacyjnych zainstalowanych na 
samochodach specjalistycznych. Czyszczenie studni rewizyjnej wykonać przy zastosowaniu 
samochodów z urządzeniami ssąco-tłoczącymi. W przypadku wystąpienia stwardniałych 
zanieczyszczeń należy je oczyścić ręcznie. W przypadku czyszczenia studni rewizyjnych, roboty należy 
każdorazowo uzgodnić ze spółką „Partner” 
 

2. czyszczenie kolektorów kanalizacji deszczowej, czyszczenie kratek na wpuście 

3. czyszczenie ścieków korytkowych, 

4. wywiezienie i utylizacja odpadów powstających z czyszczenia wpustów z przykanalikami, 
kolektorów kanalizacji deszczowej, kratek na wpuście, ścieków korytkowych, 

Wydobyte zanieczyszczenia powstałe w wyniku prac konserwacyjnych ujętych w punktach 1,2,3,5 
należy załadować do dowolnych środków transportu jeżeli zanieczyszczenia nie wydzielają 
nieprzyjemnych zapachów lub do pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z 
przykrywaną skrzynią jeżeli nieczystości są cuchnące, czy gnijące, a następnie wywieźć je na 
składowisko odpadów. Odpady powinny być przekazane wyłącznie podmiotom, które uzyskały 
zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, w 
tym przypadku do ich składowania. 

5. uzupełnienie brakujących żeliwnych pokryw na włazach studni oraz rusztów na wpustach 
deszczowych. 

Wpust uliczny żeliwny typ ciężki ściekowy Dn 650x450mm.  

6. wykonywanie monitoringu (inspekcji TV) wyznaczonego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z 
nagraniem na nośniku elektronicznym 

 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Przed rozpoczęciem robót pracownicy powinni sprawdzić stan bezpieczeństwa w miejscu 
pracy. Roboty remontowe należy wykonywać po zabezpieczeniu obszaru prowadzonych robót i 
oznakowaniu go stosownymi znakami drogowymi i urządzeniami ostrzegawczo-zabezpieczającymi. Roboty 
mogą wykonywać jedynie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP na danym stanowisku pracy. Pracownicy 
znajdujący się w rejonie robót powinni być ubrani w odpowiednią odzież ochronną. Specjalistyczny sprzęt 
powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót. 



 

Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót powinny zapewnić prawidłowe ich wykonanie oraz nie 
stwarzać zagrożenia dla osób i mienia w rejonie prowadzonych prac konserwacyjnych. 

Wymagania dotyczące środków transportu. 

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń oraz gruntu Wykonawca powinien użyć środków transportowych 
spełniających wymagania określone w punkcie III. 

Kontrola jakości robót. 

W czasie wykonywania robot należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności oczyszczania, czy 
udrażniania urządzeń odwadniających, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie l. 

Odbiór robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną jeżeli zostały zrealizowane zgodnie z 
wymaganiami określonymi w punkcie l. Odbiór robót następuje protokolarnie na podstawie wcześniej 
przeprowadzonej kontroli jakości robót. Odbiorowi podlega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 
Zakończenie robót oraz gotowość ich do odbioru zgłasza Wykonawca telefonicznie lub drogą mailową 32 
21 66 511 wew. 162, gospodarkamiejska@ledziny.pl. W przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych 
robót odbiega od wymaganej Specyfikacją pracownik wyznaczy roboty poprawkowe i ustali nowy termin 
odbioru. W razie powtarzających się przypadków nieodpowiedniego wykonania poleceń Zamawiający 
nałoży na Wykonawcę stosowne kary. 
Sposób rozliczenia robót. 

Rozliczenie robót nastąpi na podstawie cennika robót stanowiącego załącznik do oferty. 

Dokumenty odniesienia: 
Przepisy prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm); 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U, z 2004 roku Nr 204, poz. 

3. 2086 z późn. zm.); 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku Nr 62 poz. 602 z późn. zm.). 

5. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993", w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnej (Dz. U. z 1996r. Nr 96 poz. 437). 

 

II) termin wykonania zamówienia: 

 rozpoczęcie realizacji zadania od dnia podpisania umowy 
- zakończenie prac związanych z realizacją zamówienia: 31.12.2017 r.  

III) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 

• w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności 
jest krótszy, w tym okresie) wykonały co najmniej jedno odrębne zadanie w okresie ostatnich 
trzech lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszej umowy, tzn. 
prowadzili prace związane z konserwacją i utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej 
wyposażonej w wpusty uliczne, studnie rewizyjne, przykanaliki i separatory substancji 
ropopochodnych o wartości nie mniejszej niż 50 000 złotych 

• posiada potencjał techniczny i personalny niezbędny do wykonania zamówienia, tj. 
posiadają lub będą dysponować sprzętem w postaci: - pojazd do ciśnieniowego czyszczenia 

kanalizacji deszczowej sieci sanitarnej i burzowej oraz usuwania zatorów w sieciach, - pojazd z 
kamerą inspekcyjną do monitoringu (inspekcji TV).  

 


