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Krosno, dnia 07.01.2020 r.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Specyfikacja Techniczna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
„Bieżącego wykonywania w 2020 r. mechanicznego czyszczenia kanalizacji
deszczowej na terenie miasta Krosna"
2. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót
wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.
3.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność
z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
3.3. Zakres robót obejmuje:
- czyszczenie kanałów deszczowych wywóz osadu na miejsce zwałki,
- oczyszczanie studzienek ściekowych i studni rewizyjnych z namułu,
- oczyszczanie i udrażnianie przykanalików kanalizacji deszczowej,
- kontrola szczelności i stanu technicznego kanałów i studni rewizyjnych.
- inspekcja TV odcinków sieci kanalizacji deszczowej – kamerowanie kamerą
specjalistyczną, kanałów kanalizacji deszczowych z przygotowaniem i udrażnianiem
sprzętem WUKO - metodą hydro-dynamicznego czyszczenia rur kanalizacyjnych.
3.4. Wyszczególnienie robót przy mechanicznym czyszczeniu kanałów deszczowych
oraz obiektów uzbrojenia sieci kanalizacyjnej:
- zajęcie stanowiska roboczego przez samochody specjalistyczne,
- ustawienie barier ochronnych,
- otwarcie włazów i kratek ściekowych,
- oczyszczenie kanału agregatem ciśnieniowym,
- wydobycie osadów agregatem próżniowym,
- odsączenie wody z osadu,
- zamknięcie pokryw włazów i kratek ściekowych oraz zdjęcie barier
zabezpieczających,
- przekazanie wytworzonych odpadów do dalszego zagospodarowania uprawnionym
podmiotom, oraz ich utylizacja.
- w razie stwierdzonej potrzeby dokonanie kontroli szczelności i stanu technicznego
kanałów i studni rewizyjnych.
3.5. Termin wykonania robót przy mechanicznym czyszczeniu kanałów deszczowych
oraz obiektów uzbrojenia sieci kanalizacyjnej.
Wykonywanie robót przeprowadzane będzie zgodnie z zleceniami wysyłanymi drogą
elektroniczną lub zgłoszeniem telefonicznym - Przez Inspektora nadzoru Urzędu
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Miasta Krosna - Wykonawca przystąpi do wykonania robót w terminie 24 h od chwili
zlecenia.
W przypadku wystąpienia; sytuacji nadzwyczajnej zgłoszonej telefonicznie lub
pisemnie drogą elektroniczną wykonawca przystąpi do wykonania zleconych robót
najpóźniej w terminie 1 h od chwili zgłoszenia.
W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej zgłoszonej telefonicznie wykonawca
przystąpi do wykonania zleconych robót najpóźniej w terminie 1 h od chwili zgłoszenia.
4. Kontrola jakości robót
4.1. Odpowiedzialność Wykonawcy
Roboty należy prowadzić z zachowaniem przejezdności ulicy, przy odpowiednim
oznakowaniu robót.
Podczas wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
bezpieczeństwo ruchu na drodze.
5. Obmiar robót.
5.1. Jednostką obmiaru są :
- m-g pracy samochodu specjalistycznego, ciśnieniowego,
- m3 zużytej wody,
6. Odbiór robót.
Odbioru wykonanych robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy.
7. Podstawa płatności.
Rozliczenie zadania nastąpi fakturami częściowymi wystawianymi po zakończeniu
usługi .
Podstawą sporządzenia faktury są potwierdzone przez Zamawiającego dokumenty
pracy samochodu ciśnieniowego oraz ceny jednostkowe określone w ofercie
Wykonawcy.
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