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Wójt Gminy Cielądz
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.

„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Cielądz wraz z budową i przebudową wodociągu oraz
budową kanalizacji sanitarnej”
realizowanego w ramach operacji: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej
oczyszczalni ścieków wraz z budową
i przebudową sieci kanalizacyjnej” z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
zwanej dalej ustawą Pzp
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla
wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
Jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, do czynności
podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr
16, poz. 93 z późn. zm.) oraz innych przepisów aktualnie obowiązujących.

Styczeń, 2018 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego
GMINA CIELĄDZ
Cielądz 59
96-214 Cielądz
tel. (46) 815-24-29
e-mail: urzad@cieladz.pl
adres strony internetowej: www.cieladz.pl, www.bip.cieladz.pl
Godziny urzędowania: 8:00 -16:00 poniedziałek -piątek
2. Tryb udzielania zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), a także
wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj
i wybuduj” o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro.
3. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579),
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zmawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U. poz. 1126).
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz.U. poz. 2254).
d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Rozporządzenie Ministra Rozwoju
z dnia 22 sierpnia 2016r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień
oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszę Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 1386).
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z późn. zm.),
f) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz.1503 z późn. zm.),
g) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (test jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z późn. zm.),
h) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

3. Opis Przedmiotu Zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe rozwiązania techniczne budowy Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowości Cielądz w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z niezbędnymi do
prawidłowego jej funkcjonowania obiektami. W skład projektu wchodzą następujące części:
1) Projekt architektoniczno – budowlany (budynek SUW, zbiorniki magazynowe, ogrodzenie,
zagospodarowanie terenu),
2) Projekt technologiczno – sanitarny,
3) Projekt elektryczny,
Szczegółowy zakres robót zawarty został w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym
załącznik do SIWZ oraz w treści SIWZ pkt. 3 Opis Przedmiotu Zamówienia.
Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,
45300000-0 Roboty instalacyjne elektryczne,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

3.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i budowie stacji uzdatniania wody wraz z budową
i przebudową wodociągu oraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cielądz.
Praca stacji uzdatniania będzie odbywała się w pełni automatycznie, z uwzględnieniem monitoringu
stanu urządzeń wraz z przesyłem wybranych danych do systemu wizualizacji komputerowej
w siedzibie eksploatatora. Nie przewiduje się stałej obsługi stacji.
Zakresem zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

budowę nowej stacji uzdatniania wody,
remont obudów studni głębinowych (2 szt),
wymianę pomp głębinowych (2 szt.),
wymianę rur wznośnych - tłocznych w studni SG 1,
wymianę głowicy w studni SG.1,
rozwiązanie techniczne i technologiczne sposobu uzdatniania wody,
tłoczenie wody uzdatnionej do sieci ,
ogrodzenie terenu,
sieci przy obiektowe na terenie SUW,
odprowadzenie wód popłucznych do kanalizacji sanitarnej,
prace branży budowlanej,
wykonanie robót elektrycznych i instalacji sterowniczych oraz AKPiA.

W projekcie stacji należy uwzględnić możliwość jej rozbudowy o zbiorniki magazynowe
2x200 [m3] oraz pompownie wody do sieci, które Zamawiający wykona podczas kolejnych
inwestycji.

3.2. Właściwości funkcjonalno – użytkowe
3.2.1. Budowa nowej stacji uzdatniania
Budynek stacji wykonany powinien być w technologii tradycyjnej - murowanej.

− Powierzchnia budynku około 50-60 [m2];
− Wysokość budynku
około 4 [m].
W budynku stacji uzdatniania wody, wydzielić należy pomieszczenie technologiczne, chlorownię,
węzeł sanitarny, sterownię.
3.2.1.1. Ławy i stopy fundamentowe.
Ławy stopy fundamentowe należy zaprojektować i wykonać dostosowując do lokalnych warunków
gruntowych.
3.2.1.2. Ściany fundamentowe.
Ściany fundamentowe można wykonać z bloczków betonowych o gr. 24 cm, ułożonych osiowo na
ławach żelbetowych. Izolację termiczną stanowić powinien styropian gr. minimum 6cm, natomiast
jako hydroizolację zastosować - bitumiczne, dyspersyjne preparaty do hydroizolacji.
3.2.1.3. Posadzka.
Pod posadzką należy wykonać podsypkę żwirową gr.15cm (zagęszczoną i stabilizowaną cementem),
podkład
z
chudego
betonu
o
gr.10cm
(C16/20),
izolację
przeciwwilgociową
z folii polietylenowej oraz izolację termiczną ze styropianu ogr.8cm.
Posadzkę o gr.5cm z betonu C30/37 należy zazbroić siatkami z prętów zbrojeniowych
d-8 – 10 mm, o oczkach 10cm.

3.2.1.4. Ściany zewnętrzne.
Ściany zewnętrzne wykonać np. z bloczków ceramicznych gr. 24cm, na zaprawie, zgodnie
z wytycznymi producenta bloczków. Ocieplenie stanowić powinien styropian gr.15 cm. Warstwę
zewnętrzną wykonać z tynku strukturalnego.
3.2.1.5. Nadproża i wieniec.
Zaprojektować i wykonać wg indywidualnego rozwiązania zgodnego PN i EN.
3.2.1.6. Więźba dachowa.
Zaprojektować i wykonać wg indywidualnego rozwiązania zgodnego PN i EN.
3.2.1.7. Stolarka okienna i drzwiowa.
Zaprojektować ilość okien gwarantującą normatywne oświetlenie. Okna PCV.
3.2.1.8. Elementy wykończeniowe.
Na posadzce należy ułożyć terakotę na całej powierzchni ze spadkami w kierunku odwodnienia
posadzki.. Ściany od wewnątrz wyłożyć glazurą do wysokości 2m, a na pozostałej części ułożyć tynk
cementowo-wapienny lub gipsowy, malowany farbą akrylową. Parapety zewnętrzne PCV lub

z blachy, wewnątrz wykończenie płytkami ceramicznymi. Brama garażowa dwuskrzydłowa
o wymiarach (S0xH0) 200x250cm.
3.2.1.9 Rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe systemowe Ø 80.
3.2.1.10 Obróbki blacharskie.
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 0,6 mm.
3.2.1.11. Wentylacja.
Otwory wentylacyjne w ścianie nawiew/wywiew. Odpowietrzenie przyziemia – rury PCV
wyprowadzone ponad dach w postaci wywiewek kanalizacyjnych DN150 PCV. Pomieszczenie
chlorowni dodatkowo wyposażyć w wentylację mechaniczną.
3.2.2. Instalacje elektryczne
Należy zaprojektować i wykonać zasilanie energetyczne stacji z istniejącego złącza kablowego
zlokalizowanego przy istniejącej trafostacji.
3.2.3. Pompy głębinowe, rury tłoczne.
Woda surowa pobierana będzie z istniejących studni głębinowej SG.1 i SG.2 a następnie
doprowadzona nowymi, oddzielnymi rurociągami DN100PE do budynku stacji uzdatniania wody.
3.2.3.1. Rury tłoczne
Należy zaprojektować wymianę pionowego przewodu tłocznego w studni SG.1 o głębokości 120m na
rury DN100 ze stali nierdzewnej 0H18N9, w odcinkach po 4 m obustronnie kołnierzowe PN 10, z
uchwytami do mocowania kabla zasilającego pompę oraz kabla sondy poziomu.
3.2.3.2. Obudowy studni
Istniejące obudowy są w dobrym stanie. Przewidziano na studni SG.1 przebudowę głowicy. Aktualnie
zamknięcie nie spełnia swojej funkcji. Włazy zamknąć pokrywami kopułowymi z zamknięciem.
Zainstalować wywiewki DN100 na obydwu studniach.
3.2.4. Technologia uzdatniania wody
W oparciu o powyższe założenia oraz o badania technologiczne wody, w celu optymalnego doboru
technologii uprzednio wykonane przez Wykonawcę, należy zaprojektować i wykonać następujący ciąg
technologiczny:

− tłoczenie wody surowej ze studni głębinowych do aeratora w budynku SUW,
− napowietrzanie w aeratorze ciśnieniowym,
− filtracja wody w filtrach ciśnieniowych ze złożem katalityczno - kwarcowym - w celu
usunięcia związków żelaza i manganu,

− tłoczenie wody uzdatnionej do istniejącego zbiornika wieżowego
− tłoczenie wody uzdatnionej do sieci.
− awaryjna dezynfekcja wody uzdatnionej przy użyciu zestawu dozującego roztwór podchlorynu
sodowego do wody uzdatnionej

3.2.5. Tłoczenie wody do SUW i do sieci.
Planowane rurociągi zewnętrzne ciśnieniowe należy wykonać z PE, zgrzewane doczołowo lub
elektrooporowo, PN10,

− rurociągi wody surowej d100, od studni SG.1 i SG.2 do budynku SUW, Na rurociągach
tłocznych wody surowej od studni należy zaplanować odejście na hydrant podziemny DN80,
który umożliwi zrzut wody ze studni bez podawania tej wody do SUW np. przy skażeniu
bakteriologicznym studni i jej dezynfekcji.

− rurociąg tłoczny wody uzdatnionej DN150 z budynku SUW do istniejącej sieci gminnej
3.2.6. Ogrodzenie terenu
Teren stacji należy ogrodzić siatką stalową o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych, oraz
zamontować bramę i furtkę.
3.2.7. Zrzut wód popłucznych do kanalizacji sanitarnej
Należy zaprojektować i wybudować rurociąg kanalizacyjny odprowadzający wody popłuczne
z (SUW) do kanalizacji sanitarnej. Kanalizację sanitarną wykonać nalezy z:
Rur Ø 200x5,9 i Ø 160x4,7 PVC-U kanalizacyjnych, gładkich klasy SN8
Studzienek rewizyjnych z prefabrykatów betonowych (D1000), (studzienki rewizyjne D400
z tworzyw sztucznych).
3.2.8. Wytyczne dla branży budowlanej
Wytyczne dla branży budowlanej ujęto w punkcie 3.2.1.3.2.1. Budowa nowej stacji uzdatniania
3.2.9. Wytyczne dla branży AKPiA
Należy przyjąć założenie, że sygnały pomiarowe i sterownicze oraz zasilające doprowadzone będą do
szafy sterowniczej ustawionej w pomieszczeniu SUW. W szafie sterowniczej będzie się znajdowała
aparatura łączeniowa i zasilanie dla pomp głębinowych, pompy płuczącej, sprężarki, zestawu
dozującego oraz układ sterowania całością SUW. Sterowanie automatyczną pracą stacji uzdatniania
prowadzone winno być przez układ automatyki oparty na sterownikach swobodnie programowalnych.
Proces technologiczny odwzorowany na kolorowym panelu operatorskim, gdzie wyświetlany będzie
aktualny stan pracy urządzeń oraz komunikaty o zaistniałych awariach. Dodatkowo panel pozwalałby
na zadawanie parametrów sterowania stacją dla wszystkich urządzeń.
3.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
3.3.1. Zapotrzebowanie na wodę, wydajność stacji
Ujęcie i stacja uzdatniania wody w Cielądzu będzie źródłem wody pitnej przeznaczonej na potrzeby
bytowe i gospodarcze mieszkańców Gminy Cielądz oraz na potrzeby bytowe zakładów usługowych,
zlokalizowanych w rejonie oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego.
Wydajność części technologicznej stacji uzdatniania wody Qh.max określono na podstawie założeń
z dotychczasowej eksploatacji ujęcia oraz aktualnej decyzji – pozwolenia wodno-prawnego:
Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę
Qd.śr = 1000[m3/d];
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę
Qh.max. = 49,8[m3/h];

3.3.2. Założenia technologiczne
W oparciu o powyższe przyjęto następujące, podstawowe założenia technologiczne:
- wydajność części technologicznej stacji uzdatniania wody - 45,0 [m3/h];
- technologia uzdatniania wody oparta na procesach naturalnych –jednostopniowym lub
dwustopniowym napowietrzaniu i filtracji. Wykonawca wykona badania technologiczne wody
w celu optymalnego doboru technologii.
- jakość wody uzdatnionej - zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U. 2015 poz. 1989)
- jednostopniowe lub dwustopniowe pompowanie wody,
- wybudowany zostanie nowy budynek stacji uzdatniania wody
- wody popłuczne odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej
- optymalizacja doboru urządzeń w aspekcie techniczno - ekonomicznym,
- opomiarowanie wybranych parametrów pracy SUW,
- automatyzacja pracy SUW, monitoring z przesyłem wybranych, brak stałej obsługi stacji,
- oszczędność wody i energii w pracy SUW.
3.3.2.1. Technologia uzdatniania wody
W oparciu o powyższe założenia, należy zaprojektować i wykonać następujący ciąg technologiczny:
- tłoczenie wody surowej ze studni głębinowych do aeratora w budynku SUW,
- napowietrzanie w aeratorze ciśnieniowym,
- filtracja wody w filtrach ciśnieniowych wypełnionych odpowiednim złożem określonym
wynikami badań wskazanym w punkcie 3.3.2,
- tłoczenie wody uzdatnionej do zbiornika wieżowego,
- tłoczenie wody uzdatnionej do sieci odbiorczej,
- awaryjna dezynfekcja wody uzdatnionej przy użyciu zestawu dozującego roztwór
podchlorynu sodowego do wody uzdatnionej.
3.3.2.2. Ujęcie wody podziemnej, agregaty pompowe, obudowy studzienne.
3.3.2.2.1. Pompy głębinowe, rury tłoczne.
Woda surowa pobierana będzie z istniejących studni głębinowych SG.1; SG.2
i doprowadzona nowymi, oddzielnymi rurociągami DN100PE do budynku stacji uzdatniania wody.
Planuje się zamontowania dwóch nowych pomp głębinowych o parametrach umożliwiających pobór
wody
ze
studni,
z
poziomu
jej
zalegania
(z
uwzględnieniem
depresji
i różnicy rzędnych terenu), wprowadzenie wody do stacji uzdatniania wody, a następnie
do zbiornika wieżowego.
Rury tłoczne - należy zaprojektować wymianę pionowych przewodów tłocznych w studni SG.1 na
rury DN100 ze stali nierdzewnej 0H18N9, w odcinkach po 4 m obustronnie kołnierzowe PN 16, z
uchwytami do mocowania kabla zasilającego pompę oraz kabla sondy poziomu.
3.3.2.2.2.Obudowy studzienne.
Przewiduje się remont ogólno-budowlany istniejących obudów z wykonaniem kominków
wentylacyjnych oraz naprawą głowicy studni SG.1. Po remoncie musi być możliwość ewakuacji pomp
poprzez włazy do komory studni.
Wodomierze wody studziennej montowane będą w pomieszczeniu SUW. Wodomierze te powinny być
zaprojektowane do montażu na oddzielnych rurociągach z każdej studni do SUW.

Kompletne wyposażenie głowicy studni składa się z:
- kołnierz pełny z króćcem obrotowym DN100 rurociągu tłocznego i króćcami dla urządzeń
pomiarowych oraz kabli zasilających.
- zawór odcinający (zasuwa klinowa);
- zawór zwrotny,
- kurek poboru próbek,
- kurek manometryczny,
- manometr kontrolny.
3.3.2.2.3. Stacja uzdatniania wody, dobór urządzeń
Napowietrzanie wody: Do skutecznego zmniejszania zawartości związków żelaza i manganu
konieczne jest dostarczanie do wody przed filtrami odpowiednich ilości tlenu z powietrza
atmosferycznego. Objętość aeratora musi zapewniać odpowiedni czas kontaktu wody
z powietrzem, konieczny do przeprowadzenia reakcji utleniania związków żelaza, katalitycznego
utleniania związków manganu oraz do odgazowania wody (usuwanie amoniaku, siarkowodoru i in.).
Należy zaprojektować aerator do napowietrzania wody przed stopniem filtracji. Zakłada się
napowietrzanie wody z minimalnym czasem kontaktu wody i powietrza to ok. 4 min.
Założenia techniczne:
-Zbiornik aeratora wykonany ze stali węglowej wyposażony we właz boczny.
-Zbiornik zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie: Powierzchnia wewnętrzna i
zewnętrzna zbiornika przygotowana według PN-EN8501-1,2,3 oraz PN-EN ISO 12944-4 do
stopnia czystości S.A. 21/2.Grubość powłok malarskich oraz liczbę warstw należy przyjąć
zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-5, kategoria korozyjności powierzchni: C3, okres
trwałości: długi, Grubość warstw powłoki zewnętrznej: podkład epoksydowy < 80 µm. Farba
nawierzchniowa
poliuretanowa
< 80 µm Grubość powłoki wewnętrznej zbiornika:Powłoka elastomerowa poliuretanowa lub
epoksydowa < 300 µm, z atestemPZH.
-Króciec górny wlotowy i dolny wylotowy kołnierz DN100.
-Króciec ½ " na dopływie sprężonego powietrza.
-Króciec ¾” w górnej dennicy, do odprowadzania nagromadzonych gazów.
-Atest PZH i dokumenty UDT.
-Zawór spustowy min. 1" u dołu aeratora.
Filtracja wody: Napowietrzona woda kierowana będzie do bloku filtracji gdzie usuwane będą związki
żelaza, manganu oraz redukowana będzie mętność wody. Należy zaprojektować filtrację
jednostopniową lub dwustopniową przez odpowiednio dobrane złoża filtracyjne. Dobór zbiornika
filtracji w/g propozycji technologa wody.
Założenia techniczne:
-Zbiornik filtra wykonany ze stali węglowej wyposażony we właz boczny i górny.
-Zbiornik zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie: Powierzchnia wewnętrzna i
zewnętrzna zbiornika przygotowana według PN-EN8501-1,2,3 oraz PN-EN ISO 12944-4 do
stopnia czystości S.A. 21/2.Grubość powłok malarskich oraz liczbę warstw należy przyjąć
zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-5, kategoria korozyjności powierzchni: C3. Grubość
warstw powłoki zewnętrznej: podkład epoksydowy < 80 µm. Farba nawierzchniowa
poliuretanowa < 80 µm Grubość powłoki wewnętrznej zbiornika: Powłoka elastomerowa
poliuretanowa lub epoksydowa < 300 µm, z atestem PZH.
-Króciec górny wlotowy i dolny wylotowy kołnierz DN100.

-Króciec 1" w górnej dennicy do odprowadzania nagromadzonych gazów.
-Atest PZH i dokumenty UDT.
Wyposażenie filtrów
-Orurowanie PVC-U PN10
-Przepustnice
z
napędami
pneumatycznymi
dwustronnego
działania,
z elektromagnetycznymi zaworami pilotowymi na napięcie 24 V DC, z tłumikami wypływu.
Korpusy przepustnic z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie, dyski ze stali
nierdzewnej AlSI316, uszczelnienia z EPDM.
-Złoże filtracyjne kwarcowe i katalitycznie aktywne.
-Manometr tarczowy 0-0,6 MPa na wlocie wody surowej do filtra i na wylocie wody
uzdatnionej. Manometry montowane na kurkach manometrycznych trójdrożnych.
-Kurek do poboru próbek wody uzdatnionej DN15.
-Odpowietrzenie automatyczne i ręczne.
-Zawór spustowy u dołu filtra.
Regeneracja złóż filtracyjnych; Regenerację złóż filtracyjnych należy przewidzieć w pięciu etapach:
-dwa etapy poprzedzające właściwą regenerację - spust ciśnienia oraz obniżenie zwierciadła
wody w filtrze przed wzruszaniem,
-wzruszanie złóż filtracyjnych powietrzem,
-płukanie złóż wodą uzdatnioną, w kierunku od dołu do góry,
-spust pierwszego filtratu - płukanie wodą surową w kierunku od góry do dołu.
Cykl filtracyjny, ilość wód popłucznych; Orientacyjną długość cyklu filtracji określi technolog wody.
Rzeczywista długość cyklu filtracyjnego powinna zostać wyznaczona w czasie rozruchu
technologicznego. W trakcie eksploatacji filtrów obsługa będzie mogła na bieżąco sprawdzać
pojemność masową zatrzymywanych zanieczyszczeń i na jej podstawie podejmować decyzje o
rozpoczynaniu procesu regeneracji - korygować nastawy sterownika. Wody popłuczne zrzucone
zostaną do kanalizacji sanitarnej.
Sprężone powietrze; Sprężone powietrze wykorzystywane będzie do napowietrzania wody, do
wzruszania złoża w procesie jego regeneracji oraz do utrzymania .
Źródłem sprężonego powietrza do aeracji powinna być sprężarka bezolejowa ze zbiornikiem min
150l (2 szt.), natomiast do wzruszania złoża należy zastosować dmuchawę boczno-kanałową lub typu
Root’s.
Na instalacji sprężonego powietrza należy zaprojektować zawory bezpieczeństwa, filtry powietrza
oraz rotametr.
Na zbiorniku sprężonego powietrza agregatu sprężarkowego montowany jest fabrycznie zawór
bezpieczeństwa zabezpieczający zbiornik. Za zbiornikiem ciśnienie powietrza będzie redukowane na
kolektorze powietrza do wartości poniżej 0,6 MPa. Konieczne jest zamontowanie tam zaworu
bezpieczeństwa o nadciśnieniu początku otwarcia poniżej 0,6 MPa.
Dezynfekcja wody roztworem podchlorynu sodowego; W celach awaryjnych lub dla okresowej
eksploatacyjnej dezynfekcji sieci należy przewidzieć zastosowanie w pomieszczeniu SUW układu
dozującego roztwór podchlorynu sodu.
Ze względu na awaryjny charakter chlorowania, a także krótką (ok. 2 tygodnie) trwałość handlowego
roztworu podchlorynu sodu nie przewiduje się magazynowania podchlorynu sodu w pomieszczeniu
stacji. Roztwór podchlorynu będzie dowożony w przypadku konieczności dozowania. Zestaw
dozujący składa się z walcowego zbiornika na roztwór podchlorynu sodu z tacą bezpieczeństwa, o

pojemności 100 dm3 oraz montowanej na zbiorniku pompy membranowej. W zbiorniku podchlorynu
montowane są dwie sondy poziomu: awaryjna o niskim poziomie roztworu oraz poniżej sonda
suchobiegu wyłączająca pompkę dozującą.
Wymagane parametry zestawu dozującego:
-Zestaw powinien składać się z pompy dozującej, zbiornika podchlorynu, mieszadła ręcznego,
dwóch sond poziomu.
-Pompa dozująca: maksymalna wydajność - 15 l/h; maksymalne ciśnienie - 8 bar, ustawialna
wydajność pracy pompy, możliwość wyboru trybu pracy zewnętrznej lub ręcznej, głowica
pompy i zawory wykonane z PGC lub PVDF, przewód tłoczny PE. wyposażone w zawór
wtryskowy, zawór stopowy(ssący),
-Zbiornik podchlorynu z tacą wychwytową: pojemność - 100 dm3,- wykonany
z polietylenu o wysokiej gęstości PE-HD, pokrywa górna zbiornika z otworem rewizyjnym,
-mieszadło ręczne.
Pomiary ilości wody – wodomierze; Pomiary natężenia przepływu i objętości sumarycznych
przewidziano prowadzić za pomocą wodomierzy wirnikowych i przepływomierzy
elektromagnetycznych.
Zastosowane będą:
-na rurociągu wody surowej ze studni SG.1 i SG.2, w SUW – wodomierz wirnikowy, DN65,
z nadajnikiem impulsów,
-na rurociągu wody do płukania –przepływomierz elektromagnetycznyDN100, mierzący
chwilową i sumaryczną ilość wody,
-na rurociągu tłocznym do sieci - przepływomierz elektromagnetyczny DN150, mierzący
chwilową i sumaryczną ilość wody. Wartości te będą możliwe do odczytania -na panelu
operacyjnym montowanym na szafie technologicznej oraz mogą być transmitowane.
Gospodarka wodami odpadowymi; Stacja uzdatniania wody będzie usuwała z wody podziemnej
przede wszystkim związki żelaza i manganu, w tym pochodzącą od tych związków mętność wody. W
czasie procesu uzdatniania do wody nie będą dodawane żadne substancje chemiczne. W związku z
powyższym wody popłuczne zawierały będą praktycznie tylko trudno rozpuszczalną zawiesinę
wodorotlenków żelaza i manganu w formie Fe(OH)3, MnO(OH)2, które mogą być odprowadzane do
kanalizacji sanitarnej.
3.3.2.2.4.Wewnętrzne instalacje technologiczne i sanitarne, armatura, konstrukcje
wsporcze.
Rurociągi technologiczne wewnątrz stacji: Podstawowe rurociągi w hali technologicznej – instalacja
wodociągowa – zaplanowano z tworzywa sztucznego PVC-U. Śruby do połączeń kołnierzowych ze
stali nierdzewnej.
Rurociągi sprężonego powietrza do aeracji i do napędów z PP, łączonego przez zgrzewanie.
Kurki probiercze; Do poboru próbek wody należy przewidzieć krany z zamknięciem grzybkowym i z
prostym, przystosowanym do opalania wylewem.
Konstrukcje wsporcze rurociągów; Rurociągi wodociągowe należy mocować za pomocą podpór
spawanych z profili
kwadratowych ze stali nierdzewnej, obejm i śrub ze stali nierdzewnej. Profile mocowane do
elementów konstrukcyjnych budynku i posadzki. Rurociągi sprężonego powietrza mocowane za
pomocą uchwytów z tworzywa, bezpośrednio do ścian budynku lub konstrukcji wsporczych.

Punkt czerpalny ze złączką do węża; Zaplanowano punkt czerpalny wody ze złączką do węża wraz
zaworem antyskażeniowym EA251, ½ " prod. Socla, do np. zmywania posadzek.
Przewody sprężonego powietrza do siłowników; Przewody sprężonego powietrza do siłowników
przepustnic należy wykonać zwężyka 8 x 1,25 mm typu PE.
3.3.2.3 .Sieci zewnętrzne międzyobiektowe.
3.3.2.3.1. Rurociągi wody.
Planowane rurociągi zewnętrzne ciśnieniowe należy wykonać z PE, zgrzewane doczołowo lub
elektrooporowo, PN10, np. system PE100.
rurociągi wody surowej d100, od studni SG.1 i SG.2 do budynku SUW, Na rurociągach
tłocznych wody surowej od studni należy zaplanować odejście na hydrant podziemny DN80,
który umożliwi zrzut wody ze studni bez podawania tej wody do SUW np. przy skażeniu
bakteriologicznym studni i jej dezynfekcji.
rurociąg tłoczny wody uzdatnionej DN150 z budynku SUW do istniejącej sieci.
3.3.2.3.2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Należy zaprojektować i wybudować rurociąg kanalizacyjny odprowadzający wody popłuczne z
(SUW). Kanalizacja sanitarna składająca się z:
Rur Ø 200x5,9 i Ø 160x4,7 PVC-U kanalizacyjnych, gładkich klasy SN8
studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych DN400, i prefabrykowanych
betonowychDN1000;
3.3.2.3.3. Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i istniejącym uzbrojeniem podziemnym
Skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi; Kable energetyczne i teletechniczne przy
skrzyżowaniach z planowanymi rurociągami zabezpieczyć kanałem kablowym dwudzielnym typu
AROT L=2,0m.
Podczas wykonywania prac stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień użytkowników
istniejącego uzbrojenia.
UWAGA!
W trakcie wykonywania robót w pierwszej kolejności należy zweryfikować głębokość ułożenia
istniejących rurociągów wody i kanalizacyjnych w miejscach ich połączeń z sieciami planowanymi.
3.3.2.4. Bilans mocy zaplanowanych urządzeń
nowe pompy głębinowe
pompa płucząca
dmuchawa
sprężarka
zestaw dozujący
pojemnościowy ogrzewacz wody
sterowanie, zasilanie urządzeń pomiarowych

2 x 11 = 22,0 [kW];
4,0[kW];
4,0[kW];
4,0[kW];
0,03 [kW];
1,5[kW];
1,5[kW];
Razem 37,03 ≈ 21,0[kW];
Bilans nie obejmuje zapotrzebowania instalacji elektrycznych ogólnych wynikającego z planu branży
elektrycznej (ogrzewanie, oświetlenie SUW i terenu itd.).

4. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia:
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy
określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, programie funkcjonalno-użytkowym.
1) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności
wykonania
robót
zamiennych
w stosunku
do przewidzianych
w PFU, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Zmiany, o których mowa muszą być każdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem oraz inspektora nadzoru z
ramienia Zamawiającego.
2) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót
przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zmiany, o których mowa muszą być każdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.
3) Wynagrodzenie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia
wynikającego swoim zakresem z pkt 3 i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na
poprawność obliczenia ceny oferty.
4) Podstawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) będzie Program FunkcjonalnoUżytkowy oraz wnioski wynikłe po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót
budowlanych.
5) Zamawiający przewiduje rozliczenie za całość robót. Podstawą do wystawienia faktury będzie
protokół odbioru końcowego robót.
6) Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty
budowlane będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki
wynikające z jego przeznaczenia, co będzie potwierdzone badaniami wody uzdatnionej
(biologia, chemia) wykonanymi na koszt wykonawcy.
7) Zapłata za fakturę końcową nastąpi do 14 dni licząc od dnia złożenia
u Zamawiającego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru oraz
protokołu odbioru końcowego.
8) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
5. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień podobnych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
7. Informacja o ofercie wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi
1. Termin wykonania Zamówienia: do 25.11.2018r.
2. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy,
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości.

3. Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 3 lat, licząc od daty
odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a także brak podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, przynajmniej jeden z wykonawców musi
spełniać warunek dot. posiadania wiedzy i doświadczenia):
za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
2 zamówienia na roboty budowlane o łącznej wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł
brutto każda, których przedmiotem była budowa, rozbudowa lub modernizacja stacji
uzdatniania wody wraz z potwierdzeniem należytego wykonania tych prac w formule
zaprojektuj i wybuduj.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy), tzn.:
a) za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia w
zakresie:
Projektanta - posiadającego uprawnienia do wykonania kompleksowej dokumentacji
projektowej
Kierownika budowy - posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia, posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w
kierowaniu robotami.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca spełnia
warunek jeżeli:
przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 700 000,00 zł.
załączy informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę

nie mniejszą niż 700 000,00 zł., wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia nie spełnia" na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 10 SIWZ.
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp).
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów (w oryginale) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust.2 i 3, odpowiada solidarnie z
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
Zamawiający, zgodnie z art.24.ust.2a wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę,
który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienia, co Zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z
postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki
techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu
obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
7a) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
jeżeli
Zamawiający żądał wniesienia wadium;
7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez
zamawiającego;
7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (w formie oryginału) zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień
publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie może
być złożone łącznie (na jednym druku) w przypadku łącznego spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, albo odrębnie, jeżeli Wykonawca
składający odrębnie oświadczenie, spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału w
postępowaniu).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
oparciu o art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 3 do SIWZ).
Wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie przedkłada:

na

żądanie

zamawiającego,

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty
wymienione powyżej w punktach (1 - 5) winny zostać złożone przez każdego z nich.
Dokumenty wymienione w punktach (3 - 5) winny zostać złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 i 2 winno zostać złożone w formie oryginału.
W przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w punktach (1 - 5) powyżej.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu
wg załącznika nr 9 do SIWZ.
6. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajduje się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do
oferty należy dołączyć następujące dokumenty:(w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia oceniana będzie oraz łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączna
sytuacja finansowa):
1) Wykaz robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4 do SIWZ;
Za roboty, dla których należy przedstawić dowody, uznaje się roboty niezbędne do wykazania
spełnienia warunku określonego w pkt. 3 siwz, oraz PFU umowie stanowiącym załącznik nr 10
do SIWZ tj. co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane o łącznej wartości nie mniejszej niż
700 000,00zł brutto każda, którego przedmiotem była budowa, rozbudowa lub modernizacja
stacji uzdatniania wody.
2)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za wykonanie dokumentacji projektowej oraz kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SIWZ.

3)

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień załącznik nr 6 do SIWZ.

4)

przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 700 000,000 zł.

5)

załączy informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie w oryginale tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonaniu zamówienia, a w przypadku
polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązanie powinno określać również
formę i zakres udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,
2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 art. 22a
ustawy Pzp.
Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.2 SIWZ.

Rzeczpospolitej

1) pkt 10. 2) - 5) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1, lit.a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1) lit.
b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem
7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach
niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP ogłoszony i
obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Ten sam
kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcami wspólnie
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są członkowie konsorcjum, a także wspólnicy spółki
cywilnej.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 i 10 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy mają
obowiązek ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
•

łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),

•

oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).

W każdym jednak przypadku w treści dokumentu/pełnomocnictwa zaleca się wymienić
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich
pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których
upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzania za zgodność z
oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień,
parafowania dokumentów, itp.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, przy pomocy których Wykonawca wykazuje spełnianie warunków, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę grupy Wykonawców występujących
wspólnie, zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
1)
określenie celu gospodarczego;
2)
oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji i rękojmi;
3)
podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie;
4)
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z
Wykonawców występujących wspólnie do czasu wykonania zamówienia w całości;
5)
solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu
zamówienia;
6)
zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego;
7)
ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12. Przynależność do grupy kapitałowej:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wykonawca,
w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
12. Wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 17 300,00 zł.
zł(słownie: siedemnaście tysięcy trzysta złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
• pieniądzu,
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
• gwarancjach bankowych,

•
•

gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr
42, poz. 275 z późn. zmianami).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
4. Postanowienie pkt 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 2 b i e.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 94 9291 0001 0064 5126 2000 0430 z dopiskiem na
blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy; Do oferty należy dołączyć kopię polecenia
przelewu.
6. Dopuszcza się też dołączenie do oferty oryginału wadium wniesionego w formie niepieniężnej –
wówczas jednak zaleca się by dokument ten nie był trwale połączony z ofertą.
7. Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew
przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii
polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie
wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez
Wykonawcę.
9. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.
10. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
♦ Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na
warunkach określonych w ofercie,
♦ Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
♦ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa art. 26 ust. 3,z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5, lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 8 % ceny całkowitej brutto
podanej w ofercie.

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie później
niż do czasu zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji zgodnie z
art.149 ustawy Pzp.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego : Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 94 9291 0001 0064 5126 2000 0430 z
dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy;
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w
następujący sposób:
• 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Kontraktu i
uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany,
• 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu składane w formie gwarancji, czy poręczenia
musi zostać dostarczone Zamawiającemu w terminie umożliwiającym Zamawiającemu
potwierdzenie przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń lub prawo zgłoszenia do niego zastrzeżeń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń lub potwierdzenia przyjęcia dokumentu
bez zastrzeżeń w terminie czterech dni roboczych od daty otrzymania dokumentu (gwarancji,
poręczenia); nie zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie czterech dni roboczych
od daty otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
Podpisanie Kontraktu może nastąpić po przyjęciu przez Zamawiającego zabezpieczenia
należytego wykonania Kontraktu bez zastrzeżeń.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania Kontraktu, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych
ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
publicznego
1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane będą w PLN.
2. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w PLN.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we Wzorze
umowy.
15. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oznacza
to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) uprawnionych
jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
4. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego uprawnione. Pełnomocnictwa składane przez
Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie
poświadczonych kopii.
Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony jest
Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania
dokumentów, itp.
5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z
niniejszą SIWZ formie.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, w 1 egzemplarzu i muszą
mieć formę pisemną. Zaleca się, aby miały format nie większy niż A4. Zaleca się złożenie arkuszy
o większych formatach do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub
ręcznie.

9. Zaleca się, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ miały formę wydruku komputerowego lub
maszynopisu.
10. Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie uniemożliwiającej jej
przypadkowe zdekompletowanie.
11. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane i parafowane
przez
osobę/osoby
uprawnione
do
składania
oświadczeń
woli
w imieniu
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
13. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane
na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie
oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących
w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, przy pomocy których Wykonawca wykazuje spełnianie warunków, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
16. Kompletna oferta musi zawierać:
• Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
• Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 3 do SIWZ,
• Stosowne Pełnomocnictwo(a) oryginał - w przypadku, gdy oferta i/lub inne dokumenty
podpisane są przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy,
• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
• Dowód wniesienia wadium.
17. Pozostałe dokumenty z pkt. 9 i 10 niniejszej SIWZ.
18. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby
stron wchodzących w skład oferty.

16.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień zgodnie z zapisami art. 38 ustawy Pzp tj. nie później niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów
815 23 52 lub drogą elektroniczną: urzad@cieladz.pl, zp@cieladz.pl

faksem

na

numer

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa wyżej uważa się za
wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się zapoznać z ich
treścią.
6. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Pan Sylwester Krawczyk, Pan Konrad Grzejszczak, Pani Magdalena Jadczak
Magdalena Ostalska.

oraz Pani

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć:
Urząd Gminy w Cielądzu, 96-214 Cielądz, Cielądz 59
Termin składania ofert : 26.01.2018r. godz. 10:00 (miejsce: Urząd Gminy w Cielądzu,
Sekretariat)
Otwarcie ofert 26.01.2018 r. godz. 10:30 (miejsce: Urząd Gminy w Cielądzu, sala sesyjna nr 5).
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) należy opisać następująco:

Gmina Cielądz, 96-214 Cielądz
z dopiskiem:
Oferta: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Cielądz wraz z budową i przebudową
wodociągu oraz budową kanalizacji sanitarnej”
Nie otwierać przed dniem 26.01.2018 r. godz. 10:30
I opatrzyć nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu do składania ofert.
3. Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć
dopiskiem „ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę każdej „ZMIANY" należy
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ………..
4. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego
przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia
uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć
odpowiednie dokumenty (aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej i jeśli to konieczne -pełnomocnictwo).
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty,
których dotyczy „WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
7. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
8. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo poda obecnym:
1) stan koperty zawierającej otwieraną ofertę,
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
3) informacje dotyczące proponowanej ceny, terminu wykonania, warunków płatności i okresu
gwarancji.
9. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje
im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 8., 11.2), 11.3) niniejszej SIWZ.
10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie
budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu,
trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie
mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
18. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

19. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (załącznik Nr 1 do SIWZ) w
kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
2. Podstawą wyceny oferty jest program funkcjonalno-użytkowy oraz treść SIWZ i umowa.
3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego
przedmiotu zamówienia. Cena oferty wynikać będzie z opracowanego przez wykonawcę
kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną. Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm
opracowania kosztorysu ofertowego.
4. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z
dokumentacji projektowej oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty składowania i utylizacji
materiałów po budowlanych, koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, likwidacji
zaplecza budowy, a także koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i sprawdzeń
wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, koszty wyposażenia obiektu w niezbędne
instrukcje, zapewnienie dozoru terenu budowy, w tym wbudowanych urządzeń do dnia odbioru
końcowego
5. Cena ofertowa powinna obejmować także:
• organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
• poniesienie kosztów wykonania niezbędnych przyłączy, oraz pokrycia kosztów zużycia energii
elektrycznej, wody podczas realizacji zadania,
• wykonanie dokumentacji projektowej na bazie mapy do celów projektowych przekazanej
przez Zamawiającego
• wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej,
• naprawienie ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów
zagospodarowania terenu,
• przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego,
naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego,
• wypłatę odszkodowań, opłat za wejście na grunty osób trzecich (o ile zajdzie taka potrzeba)
• przeprowadzeniem badań, prób w tym szczelności przewodów, opracowania dokumentacji
techniczno- ruchowej wraz z instrukcjami obsługi;
• dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii, itp. niezbędnych do wykonania kompletnego
dzieła i przekazania go do użytku,
6. Każdy z wykonawców może dokonać wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia
warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także dla
uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny oferty.
Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia,
w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonywania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy,
oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.
O minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015r., poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265) .
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
powyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia;
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,
o których mowa powyżej.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
20. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

1.

Cena ( C)

60 %

2.

Okres gwarancji (ponad
wymagany okres gwarancji 36
miesięcy)

40 %

3. Sposób oceny:
1 Cena 90%
Obliczona według poniższego wzoru:
C min
C = --------------------------------- x 60 pkt
Cb
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
C min – najniższa cena ofertowa brutto
C b – cena badanej oferty brutto
4.2 Gwarancja 40%
Obliczona według poniższego wzoru:
Go – G min
G = ------------------------------------ x 40 pkt
G max – G min
gdzie:
G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja
G max – gwarancja maksymalna
G min – gwarancja minimalna
G o – gwarancja oferty ocenianej
UWAGA:
• Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ).
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z
zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
• MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone
i zamontowane urządzenia wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego
niż wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, jako niezgodną z SIWZ.
• MAKSYMALNY okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia
uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji
dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie
uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje
najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium
gwarancja.
Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów
w w/w kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+G
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja
P – łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach

4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który(rzy)
uzyska(ją) najwyższą sumę punktów przyznanych w powyższych kryteriach.
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, iż dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zostanie spośród
tych ofert wybrana ta, która zawiera najniższą cenę.
21. Sprawdzanie wiarygodności ofert
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
f) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy .Pzp.
g) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, niezależnie od innych
skutków przewidzianych prawem.
22.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie
Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek:
wskazać osobę/osoby, która będzie podpisywać umowę,
przedłożyć dokument uprawniający osobę/osoby wskazaną do podpisania umowy, o
ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów,
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani
przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę grupy Wykonawców
występujących wspólnie, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w punkcie 11 SIWZ.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

23.

1)

w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)

w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

3)

w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono
żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy
przed upływem ww. terminów.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego - zmiany umowy.
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy, które
zostały określone we wzorze umowy.
24.

Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ.
W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy:
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.
1579), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579), w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
4. Umowa o podwykonawstwo powinna być dokonana w formie pisemnej – należy przez to rozumieć
umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego
wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi
podwykonawcami.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wyłącza się z tego obowiązku umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy/usługi,
których wartość nie przekracza 50.000 zł.
6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie
przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
• przedmiot umowy ma być tożsamy z przedmiotem zamówienia Zamawiającego,
• umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie będzie zawierała dłuższego terminu
realizacji niż z Wykonawcą,
• kary umowne nie będą wyższe niż w umowie zawartej z Wykonawcą,
• niespełnienia wymagań określonych w SIWZ,
• zakres robót powierzanych podwykonawcy i termin ich wykonania,
• kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty i warunki dokonania płatności wynagrodzenia,

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez
Podwykonawców.
25. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudniania pracowników przy realizacji przedmiotu
zamówienia.
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę co najmniej czterech osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia
1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie
1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów.
2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w
wysokości określonej w istotnych postanowieniach
umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
2. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone
zostały we wzorze umowy.
26. Ubezpieczenie Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia
poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz
do ubezpieczenia budowy i robót budowlanych będących przedmiotem umowy z tytułu szkód, które
mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności

związanej z realizacją umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych,
w szczególności w zakresie:
a) od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż kwota, o której mowa w § 5 ust. 1
umowy;
b) ubezpieczenia robót budowlanych, budowli, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego
związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, wiatru, zalania oraz innych zdarzeń
losowych;
c) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub
osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z
wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę
ubezpieczenia nie niższą niż 500 tys. PLN;
d) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) roboty budowlane.
2) Umowy ubezpieczenia, o których mowa w pkt 1 powyżej muszą zapewnić wypłatę
odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.
3) Koszt umowy, lub umów, o których mowa w pkt 1 powyżej, w szczególności składki
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.
4) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający
ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje
wstrzyma biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.
5) W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia
ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt 1 - 4 powyżej, przedstawiając Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i
polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie zasadami
określonymi w pkt 1 - 4 powyżej lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Zamawiający w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w pkt
1 - 4 powyżej, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej
przez Wykonawcę.
6) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
27.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej
postępowania o udzielenie zamówienia

przysługujących

Wykonawcy

w toku

1. Informacje ogólne.
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Przysługującymi środkami
ochrony prawnej są:
Odwołanie
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opisu przedmiotu zamówienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
na zasadach określonych w art. 180-198 ustawy Pzp.
Skarga do sądu:
-Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo
kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198e ustawy Pzp.
-Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Pzp.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180
ust. 2 ustawy Pzp.
Wykaz załączników do niniejszej SIWZ
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 Pzp.
3. Oświadczenie dotyczące art. 25 a Pzp.
4. Wykaz wykonanych robót,
5. Wykaz osób,
6. Oświadczenie dotyczące uprawnień,
7. Wzór umowy,
8. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
9. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
10. Program Funkcjonalno-Użytkowy
10.1. załącznik do PFU
10.2. załącznik do PFU

