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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie rozbudowy i 
przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie 
posesji przy al. Unii Lubelskiej 4 w Łodzi, dz. nr 44/7 w obrębie ewidencyjnym 
P-16. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącej studni SRp1 
zamontowanej na odejściu kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji, oraz 
rozbudowa i przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej deszczowej na terenie 
posesji. Inwestycja ma na celu rozdział dotychczasowego sposobu 
odprowadzenia ścieków na instalację kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
deszczowej odprowadzających ścieki do oddzielnych przyłączy. W związku z 
modernizacją przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej miasta 
Łodzi, realizowanych w ramach programu „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” 
istniejący kanał ogólnospławny w Al. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. 
Karolewskiej do Konstantynowskiej przekwalifikowany zostanie na kanał 
deszczowy. Celem odprowadzenia ścieków sanitarnych z przedmiotowej 
nieruchomości wybudowany został kanał ogólnospławny D=0,4m kamionka (nr 
arch. ZWiK – 203-1692) wraz z odgałęzieniem D=0,2m kamionka zakończonym 
studnią rewizyjną DN1200 zlokalizowana na terenie rozpatrywanej posesji. 

1.2 CPV: 

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 
45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków  
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

 

1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja 
techniczna, która ze względu na swoją obszerność została zamieszczona 
na serwerze FTP pod adresem ftp://1587.v.tld.pl. Loginy i hasła będą 
przekazywane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym wykonawcom na 
ich prośbę, którą należy kierować na adres przetargi@aquapark.lodz.pl 
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1.4  Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji o 
której mowa w pkt 3.3 SIWZ, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, 
zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub 
szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, 
urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w 
opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w 
ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o 
właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry 
wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, 
eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać 
przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy 
producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie 
określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, 
technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, 
systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach 
technicznych, jakościowych  
i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających 
metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym 
w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, 
materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić 
zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, 
technologii itp. opisanych w dokumentacji za pomocą znaków towarowych, 
patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 

1.5 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zmianami) 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace pracowników 
budowlanych wykonujących roboty związane z wykonaniem zamówienia. 

 


