
Załącznik nr 1 do ogłoszenia DT.2112.28.2019 z dnia 04.07.2019 r.
Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  publicznego  o  wartości  nieprzekraczającej
równowartości  30.000  euro  na  „Likwidacja  osadników  wraz  z  przebudową  przyłączy  do
nowych studzienek kanalizacyjnych – Rynek 13,14/ Konstancji 2 stanowiące własność Gminy
– Miasta Wodzisław Śląski – w trybie awaryjnym”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  likwidacja  osadników  wraz  z  przebudową  przyłączy

do studzienek kanalizacyjnych, w celu odprowadzenia ścieków socjalno – bytowych z kamienicy

przy ul. Rynek 13, 14 / Ks. Konstancji 2 w Wodzisławiu Śląskim. 

Zakres prac będzie obejmował :

1) roboty ziemne, polegające na wykonaniu wykopów na przyłącze kanalizacyjne,

2) rozebranie schodów terenowych wraz z ich późniejszym odtworzeniem (ułożenie warstwy

podbudowy na  około  10-15 cm,  ułożenie  obrzeży  na podbudowie  z  betonu,  wykonanie

nowych schodów z kostki 6 cm)

3) przełożenie kostki brukowej oraz trylinki (wykonanie podbudowy - profilowanie podłoża

wraz z jego zagęszczeniem, podbudowa z kruszywa, zagęszczona mechanicznie, podsypka

cementowo-piaskowa),

4) likwidacja  osadników poprzez  oczyszczenie z  nagromadzonych odpadów  oraz zasypanie

piaskiem – wymiar ok. 2,5 m x 5,3 m x 2,5 m,

5) zabudowanie  3  sztuk  studni  (nr  1,  2,  3) z  kręgów  betonowych  o  średnicy  1000  mm

na głębokość 2,5 m z uwzględnieniem uszczelnienia,

6) przebudowanie istniejących przyłączy do nowo powstałych studzienek, poprzez montaż rur

o  średnicy  160mm  oraz  200  mm  (SDR  17)  -  montaż  rur  wykonać  w  uprzednio

przygotowanym wykopie tzn.  odwodnionym z odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym

i podsypką piaskową dla rur – zgodnie z załączonym rysunkiem nr 1,

7) doprowadzenie przewodów kanalizacyjnych do nowych studzienek, które należy podłączyć

do głównej studzienki kanalizacyjnej,

8) podłączenie istniejącej kanalizacji deszczowej do studzienki kanalizacyjnej nr.4,

9) wykonanie podsypki i obsypki piaskowej o grubości minimum 10 cm (po zagęszczeniu),

nadsypka powinna zapewnić rurze właściwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczyć

przed obciążeniami miejscowymi,

10) odciążenie  konstrukcji  studni  od  pionowego  obciążenia  komunikacyjnego  poprzez

zastosowanie pierścieni odciążających do studni betonowych.

Poziome odcinki rur układać z odpowiednim spadkiem w kierunku odpływu ścieków.

Po podpisaniu umowy realizacji  przedmiotu zamówienia,  zostanie sporządzony  protokół

przekazania  placu  budowy. W  wyniku  protokolarnego  przejęcia  przez  Wykonawcę  od



Zamawiającego  terenu  budowy,  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  wynikłe  na

przejętym terenie do chwili  odbioru robót  przez Dział Techniczny. Wykonawca powinien przed

przystąpieniem do robót ogrodzić i oznakować teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz  zabezpieczyć  skład  materiałów,  tak  by  nie  stanowiły  one  zagrożenia.  Szczególna  uwagę

zwrócić  na  prawidłowe  zabezpieczenie  wykopu  przez  właściwe  oznakowanie  i  oświetlenie.

W  obrębie  wykonywania  prac  montażowych  umieścić  tabliczki  ostrzegawcze  o  robotach

niebezpiecznych.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonywania  robót  jakościowo  dobrych,  zgodnie

z  postanowieniami  umowy,  odpowiednimi  normami,  sztuką  budowlaną  oraz  przepisami

budowlanymi.

Zaleca się  przeprowadzenie wizji  obiektów, celem uzyskania niezbędnych informacji  do

opracowania przedmiaru przedmiotu zamówienia.

Utylizacja  gruzu  powstałego  podczas  wykonywania  przedmiotu  zamówienia  należy  do

Wykonawcy.  Natomiast  wszelkie  uszkodzenia  elewacji  budynków,  powstałe  podczas  realizacji

przedmiotu  zamówienia,  Wykonawca jest  zobowiązany  do ich  usunięcia  na  własny koszt  i  we

własnym zakresie.

Wykonawca:

a) w  razie  potrzeby  doprowadzi  wodę,  bądź  energię  elektryczną  dla  potrzeb  wykonania

w/w robót oraz zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i nośników energii oraz

poniesie koszty ich zużycia w trakcie realizacji budowy,

b) jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny

i prawidłowość  oznakowania  przez  cały  czas  trwania  realizacji  robót  budowlanych,

zapewnić,  w  bezpieczny  sposób,  ciągłość  ruchu  drogowego  dla  wszystkich  Najemców

budynków.

Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, Wykonawca po zrealizowaniu prac

sporządza kosztorys powykonawczy, który należy dostarczyć do Działu Technicznego. 

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nieuwzględnionych w szczegółowym opisie

przedmiotu  zamówienia  publicznego  o  wartości  nieprzekraczającej  równowartości  30.000  euro,

Wykonawca jest  zobowiązany powiadomić  Zamawiającego o ich  wystąpieniu,  celem uzyskania

jego zgody na ich przeprowadzenie.


