
SPECYFIKACJA 

 

Dotyczy:   

Kontrola nielegalnych podłączeń do kanalizacji sanitarnej posesji zlokalizowanych na 

obszarze Puszcza Zielonka na terenie gmin: Pobiedziska, Skoki Swarzędz, Czerwonak i 

Murowana Goślina oraz na obszarze działalności AQUANET na terenie miasta Poznania, 

Lubonia, Suchego Lasu, Mosiny, Swarzędza, Murowanej Gośliny, Puszczykowa i Kórnika 

 

 

1. Przedmiot zlecenia 

 

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie usługi polegającej na kontroli posesji, dla których 

zostały wykonane przyłącza kanalizacji sanitarnej a dla których klienci nie zgłosili faktu 

podłączenia się do sieci oraz kontroli nielegalnego włączenia ścieków deszczowych i 

roztopowych do kanalizacji sanitarnej . Obszar obejmujący zlecenie to rejon Puszczy 

Zielonka na terenie gmin: Pobiedziska, Skoki, Swarzędz, Czerwonak i Murowana Goślina 

oraz obszar działalności AQUANET na terenie Poznania, Lubonia, Suchego Lasu, Mosiny, 

Swarzędza, Murowanej Gośliny i Kórnika 

 

2. Dane ogólne 

 

Kontrola polegać będzie na zadymieniu kanału sanitarnego poprzez urządzenie dymiące 

(wytwornica dymu) i sprawdzeniu czy kontrolowana posesja nie jest podłączona do 

kanalizacji sanitarnej. Potwierdzeniem podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej 

będzie wydobywający się dym z kominków wentylacji odpowietrzającej piony 

kanalizacyjne bądź z włazów na zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na posesji 

bądź  poprzez inspekcje TV kanału potwierdzającą odprowadzanie ścieków przez 

przyłącze. 

Podczas kontroli posesji należy również zwrócić uwagę na odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych z posesji i sprawdzić czy dym z kanału sanitarnego nie 

wydostaje się rynnami i kratkami odwodnieniowymi na terenie posesji, co świadczy o 

podłączeniu kanalizacji deszczowej z posesji do kanalizacji sanitarnej. 

 

3. Sposób wykonania kontroli 

 

Podczas przeprowadzania kontroli posesji Wykonawca zlecenia powinien 

przeprowadzić zadymienie odcinka kanału sanitarnego przylegającego do 

kontrolowanej posesji. Po wypełnieniu kanału dymem należy przeprowadzić kontrolę 



wizualną budynku na posesji, dotyczy sprawdzenia czy dym wydostaje się kominkami 

odpowietrzającymi piony sanitarne w budynku.  

 w przypadku gdy dym nie wydostaje się kominkami odpowietrzenia pionów 

kanalizacyjnych, rynien i kratek spustowych oraz włazów zbiornika 

bezodpływowego na terenie posesji kontrolę należy odnotować w tabeli 

(załącznik nr 1) wykonać dokumentację zdjęciową zadymianej posesji (na 

zdjęciu/zdjęciach powinna widoczna być posesja wraz z numerem oraz 

zadymiarka ustawiona na kanale sanitarnym podczas pracy) i kontrolę 

zakończyć. 

 w przypadku gdy dym wydostaje się kominkami odpowietrzenia pionów 

kanalizacyjnych bądź z włazów na zbiorniku bezodpływowym kontrolę należy 

odnotować w tabeli (załącznik nr 1) wykonać dokumentację zdjęciową 

zadymianej posesji (na zdjęciu/zdjęciach powinna widoczna być posesja wraz z 

numerem oraz zadymiarka ustawiona na kanale sanitarnym podczas pracy oraz 

wykonać zdjęcie z widocznym dymem z odpowietrzenia pionów 

kanalizacyjnych). Po wykryciu takiej posesji Wykonawca spisuje w miarę 

możliwości wraz z klientem: Protokół nielegalnego przyłącza kanalizacyjnego i 

nielegalnego tj. bezumownego odprowadzania ścieków (załącznik nr 2) oraz 

Zlecenie zbadania stanu technicznego ujawnionego przyłącza kanalizacyjnego 

(załącznik nr 3) i kontrolę zakończyć 

 w przypadku gdy dym wydostaje się rynnami lub kratkami odpływowymi z 

posesji, posesja jest podłączona kanalizacją deszczową do kanalizacji sanitarnej. 

Fakt taki należy odnotować w tabeli (załącznik nr 1), należy wykonać 

dokumentację fotograficzną zadymianej posesji (na zdjęciu/zdjęciach powinna 

widoczna być posesja wraz z numerem oraz rynny i kratki odprowadzające wodę 

z posesji wraz z wydobywającym się z nich dymem ). Po wykryciu takiej posesji 

Wykonawca spisuje w miarę możliwości wraz z klientem Protokół z kontroli 

odprowadzania wód opadowych z posesji (załącznik nr 4) i kontrolę zakończyć. 

 dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych kontroli należ złożyć na płycie 

DVD zdjęcia  formacie jpg  ( pojedyńcze zdjęcie pojemności max. 2MB) Opisane 

w folderach i wg adresów kontrolowanych posesji umożliwiające bezsporne  

rozpoznanie ulicy i posesji….. Dokumentacje tą należy złożyć 2 tygodnie przed 

terminem odbioru celem akceptacji przez Zamawiającego. 

 

4. Obowiązki Wykonawcy 

- Wykonawca ponosić będzie wszelkie koszty związane z wykonaniem zakresu zlecenia 

w tym koszty paliwa i płynu do wytwornicy dymu, 

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania codziennie do godziny 

8:00 na mail: 994@aquanet.pl  planu pracy na każdy dzień oraz raportu z 

prowadzonych robót z poprzedniego dnia roboczego, a w przypadku dni wolnych i 



świąt za te dni i uprzedzający je dzień roboczy w pierwszy dzień roboczy następujący 

po nich (załącznik nr 5) w zakresie prowadzonych kontroli. 

 

5. Rozliczenie robót 

5.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyceny Przedmiotu Zamówienia w 

PLN zgodnie z Załącznikiem do Formularza Oferty. 

5.2. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli sposobu wykonania Przedmiotu 

Zamówienia. 

5.3. Wycenę zlecenia stanowić będzie suma skontrolowanych posesji pomnożona przez 

kwotę wynagrodzenia za kontrolę posesji oraz suma premii uzyskanych z zakresu 

kontroli wg tabeli (załącznik nr 6) 

 

5.4. Podstawę zapłaty stanowić będzie wystawiona prawidłowo przez Wykonawcę faktura 

VAT oraz prawidłowo wykonane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz 

dokumentacją fotograficzną złożoną na płycie DVD zgodne z wymogami niniejszej 

SIWZ 


