
 

 

 

 Zamawiający 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie 

Mieczysławów 99-314 Krzyżanów 

tel. (024) 2542085, fax (024) 356-27-48; e-mail zsckrmieczyslawow@wp.pl 

REGON 00009703400000  NIP 775-25-52-705  

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej SIWZ) 
 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony  

na 

 
 

PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO  

IM. MACIEJA RATAJA W MIECZYSŁAWOWIE 

 

Znak sprawy ZSCKR/050/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieczysławów, 26.02.2018 roku                                                                              

                                             Zatwierdził: 
                        

                                                                                       Dyrektor 

 

Danuta Krawczyk 

 

 
                      



 

2 

 

1 Nazwa i adres Zamawiającego 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie 

Mieczysławów 99-314 Krzyżanów 

tel. (024) 2542085, fax (024) 356-27-48; e-mail zsckrmieczyslawow@wp.pl 

REGON 00009703400000  NIP 775-25-52-705  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie zamówienia  publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579)  

zwanej dalej ,,ustawą” oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich  może żądać Zamawiający od Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1126).  

Niniejsze postępowanie jest o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest 

uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

(Dz. U. Z 2015r. Poz. 2263 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 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. Z 2015r. Poz. 

2254). 

 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:  
                  - biuletyn zamówień publicznych pod nr 523264-N-2018 z dnia 26.02.2018r. 

                  - strona internetowa Zamawiającego: www.zsckrmieczyslawow.pl, 

                  - tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

4.  Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest gruntowna przebudowa oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie na działce nr. 254/1, obręb ewid. 0030, jedn. 

ewid. Wały, gm. Krzyżanów. 

 

4.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowy oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

w Mieczysławowie, gm. Krzyżanów  

 
4.2. Zakres robót objętych w specyfikacji technicznej 
 
 W związku ze złym stanem technicznym istniejących urządzeń służących do oczyszczania 

ścieków zaprojektowano przebudowę oczyszczalni ścieków polegającą na unieruchomieniu starej,  

a wybudowaniu nowej oczyszczalni, jak również zaprojektowano adaptację istniejącego budynku 

technicznego. Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy całości robót niezbędnych do wykonania, 

objętych dokumentacją techniczną a określonych w pkt.4.1. 

 
 
 
 
 
  

http://www.zsckrmieczyslawow.pl/
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4.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację oraz przynajmniej jeden komplet 

dokumentacji projektowej z kompletem uzgodnień, jak również specyfikację techniczną. 
 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. 
 
Uszkodzone bądź zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zakończyć wszelkie prace 

przygotowawcze określone w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, 

pozwoleniem na budowę i specyfikacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacja 

techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy 

stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności: 
 

a. specyfikacja techniczna, 
 

b. dokumentacja projektowa. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek czy uzupełnień.  

 

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie materiały użyte do robót powinny mieć świadectwo dopuszczenia wydane przez 

uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na nie zadowalającą 

jakość elementu budowli, materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane 

na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane 

są  

z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych  

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
4.4. Materiały 

Istniejący budynek techniczny 

 

Powierzchnia zabudowy: ......................................................................16,50 m
2
 

Powierzchnia całkowita: ........................................................................16,50 m
2
 

Powierzchnia użytkowa: .......................................................................10,20 m
2
 

Kubatura: .............................................................................................46,20 m
3
 

Budynek - wymiary: LxSxH ...................................................................6,0 x3,0x2,6-3,0m 
Liczba kondygnacji: ….............................................................................1 
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4.5. Wykaz pomieszczeń 
Pomieszczenie techniczne ….............................................6,80 m2 

Pomieszczenie łazienki …...................................................3,40 m2 

 

 Istniejący budynek techniczny parterowy, murowany z dachem jednospadowym  

o konstrukcji żelbetowej, kryty papą. Projektowana adaptacja będzie polega na modernizacji 

urządzeń technologicznych i wykonaniu robót budowlanych dostosowujących istniejący budynek 

do nowych rozwiązań technologicznych zgodnie z projektem branży sanitarnej. 

 

Zakres robót budowlanych obejmuje: demontaż istniejących urządzeń: pompy tłoczącej ścieki, zbiorników 

metalowych, tablicy rozdzielczej. Wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną 1x, wykonanie rynny  

i rury spustowej z PCV, obróbek blacharskich z blachy powlekanej. Wymiana okien istniejących na okna  

z PCV, wykonanie fundamentu z betonu pod sprężarki, montaż nowej tablicy rozdzielczej i sterowniczej  

 wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazdkowej, wykonanie ścianki działowej z płyty gipsowo-

kartonowej na stelażu metalowym z montażem drzwi. Przetarcie istniejących tynków, malowanie farba 

emulsyjną, wykonanie posadzki z płytek Gres z cokolikami i wyłożeniu ścian w łazience płytkami ściennymi 

glazurowymi do wys. 210cm. Montaż wyposażenia sanitarnego i elektrycznego, z lampą oświetleniową na 

ruch nad drzwiami wejściowymi. Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu. Wykonanie malowania 

tynków zewnętrznych farbą silikonową. W dachu zamontować dwa wywietrzaki dachowe z PCV ocieplane. 

Budynek istniejący zaadaptowany na potrzeby oczyszczalni, dostosowano do nowych rozwiązań 

technologicznych bez zmiany formy obiektu. 

 

 Prace remontowe i demontażowe 
 

 Wszystkie urządzenia kanalizacyjne znajdujące się na terenie oczyszczalni (studnie, 

osadniki, pompownie, zbiorniki, itp.) należy wyczyścić wozem asenizacyjnym, a następnie po 

sprawdzeniu ich stanu podjąć decyzję o ewentualnych uzupełnieniach ubytków w elementach 

betonowych czy stalowych. Elementy stalowe wymienić na nowe ze stali nierdzewnej. 

  
Należy wykonać poniższe czynności, z uwagi na ich bardzo zły stan techniczny:  

Zbiornik istniejącej oczyszczalni, zbiornik wstępny, zbiornik złoża biologicznego oraz osadnik 

wtórny należy zdemontować i oddać do utylizacji, piach z obsypki zbiorników starej 

oczyszczalni należy wykorzystać do obsypki nowej oczyszczalni. 

a) Zbiornik z kratą koszową wymaga uzupełnienia ubytków w elementach betonowych, wymiany 

pokrywy i kraty koszowej. Przed przystąpieniem do naprawy ścian zbiornika, należy opróżnić 

zbiornik ze ścieków wozem asenizacyjnym, wymyć wodą pod ciśnieniem, następnie uzupełnić 

ubytki w ścianach i nałożyć dwukrotnie środek uszczelniający np. Schomburg Aguafin lub 

równoważny, zgodnie z instrukcją producenta. 

b) Wykonać kratę koszową ze stali kwasoodpornej z otwieranym dnem zgodnie z wymiarami 

istniejącej (Ø1400x700mm) 

c) Wymienić pokrywę zbiornika: średnica istniejącej pokrywy Ø 1800mm, pokrywę należy 

wykonać z blachy kwasoodpornej o gr.1,5mm a ramę pokrywy z kątownika KO 50x50x5mm  

z włazem kwadratowym 800/800mm wykonanym ze stali kwasoodpornej. 

d) Wymienić wciągarkę na nową o mocy 1,5kW 

Zbiornik pompowni ścieków surowych (Ps) wymaga uzupełnienia ubytków w elementach betonowych, 

demontaż rurociągu ssącego ścieki i wymiany pokrywy. Przed przystąpieniem do naprawy ścian zbiornika 

należy opróżnić zbiornik ze ścieków wozem asenizacyjnym, wymyć wodą pod ciśnieniem, następnie uzupełnić 

ubytki w ścianach i nałożyć dwukrotnie środek uszczelniający np. Schomburg Aguafin lub równoważny, 
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zgodnie z instrukcja producenta. W zbiorniku pompowni ścieków surowych projektuje się montaż dwóch 

pomp zatapialnych do ścieków typ WQ1500F lub równoważna, załączanych włącznikiem pływakowym. 

Pompy będą pracowały naprzemiennie i zostaną zamontowane na prowadnicach z rur kwasoodpornych 

połączonych ze stopą sprzęgającą mocowanych do dna zbiornika, zaś w górnej części do belki z profila 

60x60x3 ze stali kwasoodpornej przytwierdzonej do ściany zbiornika pompowni co ułatwi ich wyciąganie w 

celu wyczyszczenia. Na rurze ścieków surowych należy zamontować zawór zwrotny kulowy DN50 

zabezpieczający cofanie się ścieku oraz zawory odcinające kulowe DN50. Kolektor zbiorczy należy 

wyposażyć w złącze strażackie w celu umożliwienia mycia rurociągu tłocznego (ciśnieniowego). 

Przepompownia będzie wyposażona w szafę sterowniczą i sygnalizację świetlną, która zostanie zamontowana 

w wewnątrz budynku  

w pomieszczeniu sterowni. 

 

Parametry 1 pompy:  
 typ WQ 1500F prod. Omnigena lub równoważna 

 wydajność Q = 3,5l/s = 12,6 m
3
/h 

 wysokość podnoszenia H = 10 m 

 moc silnika p = 1,5 kW 

 

 

5. Oczyszczalnia ścieków 
 

5.1 Zbiornik oczyszczalni ścieków  
Zbiornik oczyszczalni należy wykonać z płyt PP-HP o gr. min 15mm, wewnątrz komory zbiornika 

należy wykonać wzmocnienia profilem kwasoodpornym 40x40x2 w odstępach co 50cm. 

Konstrukcje dachu wykonać z płyty PP-HP o gr. min 12mm, a pokrycie wykonać z płyty PP-HP o 

grubości min 6mm. W dachu wykonać drzwiczki inspekcyjne dla każdej komory oczyszczalni.  
Układ technologiczny projektowanych urządzeń: istniejący kanał dopływowy ścieków bytowych - 

istniejąca komora z kratą koszową (Kkp) – przebudowywana pompownia ścieków surowych (Ps) - 

oczyszczalnia ścieków (Ocz) - studzienka kontrolna poboru próbek (Sp) – studzienka pomiarowa  

z przepływomierzem (Spp) - studzienka kanalizacyjna (S1). 

  
5.2  Opis technologii biologicznej oczyszczalni ścieków  

Podstawę technologiczną biologicznej oczyszczalni ścieków stanowi zanurzone złoże biologiczne, 

przedmuchiwane sprężonym powietrzem, łączące zalety metody złóż biologicznych spłukiwanych  

i metody niskoobciążonego osadu czynnego w technologii hybrydowej.  
W oczyszczalni wszystkie procesy będą realizowane w jednym zbiorniku - reaktorze podzielonym 

na komory technologiczne: 

 
komora wstępna osadowa – KWO  
komora buforowa – KB  
komora osadu nadmiernego ze stabilizacją – KON  
komora tlenowa z zanurzonym złożem biologicznym pakietowym – KT  
komora osadnika wtórnego - KOW  

Ścieki bytowe (surowe) doprowadzane będą kanalizacją tłoczną do komory wstępnej osadowej 

KWO. W komorze wstępnej osadowej KWO zachodzi proces sedymentacji, czyli proces opadania 

ścieków stałych w cieczy. Sedymentacji ulegają zawiesiny o gęstości większej niż gęstość cieczy 

(np. folie, sznurki z mopa, torebki z herbat, itp). Następnie tak podczyszczone ścieki przepływają 

do komory buforowej, skąd są przepompowywane do komory tlenowej KT jednorazowo 
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przepompowane jest 1/8 wartości średnio dobowego dopływu ścieków. Faza napełniania ściekami 

bioreaktora odbywa się w trakcie napowietrzania.  
Wymuszone ścieki wpadają do komory tlenowej KT, gdzie następuje intensywne mieszanie  

i napowietrzanie. W komorze tej panują warunki niedotlenienia i w obecności substratu, którym są 

ścieki surowe następuje denitryfikacja.  
W komorze tlenowej KT zachodzi proces nitryfikacji. Zanurzone złoże biologiczne oraz osad 

czynny w komorze tlenowej KT napowietrzany jest od dołu za pomocą dyfuzorów 

drobnopęcherzykowych. Na złożu amoniak utleniany jest do azotanów, azotany są redukowane do 

azotu gazowego. Z komory tlenowej KT ścieki przepływają do komory osadnika wtórnego KOW, 

gdzie następuje sendymentacja błony biologicznej i zawiesiny osadu czynnego. Sklarowane ścieki 

odprowadzane będą do odbiornika grawitacyjne.  
Wszystkie procesy zachodzące w reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków BIO-ECO ZP są 

sterowane układem sterowniczym, w którym zaprogramowany jest czas pracy dmuchaw  

i poszczególnych elektrozaworów sterujących pracą pomp podnośnikowych. Pompy podnośnikowe 

zasilane są powietrzem z dmuchawy.  
W oczyszczalniach ścieków zastosowana jest recyrkulacja zewnętrzna osadu czynnego. Nadmiar 

osadu z komory tlenowej KT będzie cyklicznie przepompowywany do komory osadu nadmiernego, 

gdzie będzie poddawany stabilizacji poprzez napowietrzanie, a woda po ściekowa 

odpompowywana do dalszej obróbki.  
Zagęszczony osad nadmierny będzie odwożony do oczyszczalni zajmującej się gospodarką 

osadową. Osad nadmierny należy wywozić według potrzeb, zaś skratki będą magazynowane  

w zbiorniki i przesypywane wapnem hydrostatycznym.  
Sprężarka napowietrzająca ścieki pracuje okresowo co pozwala uzyskać w komorze tlenowej KT 

warunki tlenowe i beztlenowe.  
W procesach oczyszczania ze ścieków usuwa się zawiesiny, cząstki stałe, rozpuszczone substancje 

organiczne i koloidy. Zostaje zredukowana zawartość wirusów i bakterii. Redukcji ulega zawartość 

przyswajalnych przez mikroorganizmy związków azotu i fosforu. 

  
Procesy technologiczne zachodzące w oczyszczalni ścieków  

W reaktorze biologicznej oczyszczalni ścieków zachodzą następujące procesy technologiczne: 

Sedymentacja skrępowana polegająca na opadaniu skoncentrowanej masy zawiesin w płynie pod 

wpływem sił grawitacji przy jednoczesnym oddzieleniu cząstek zawiesiny od płynu. Proces ten w 

oczyszczalni występuje w komorach KOW (osadniku wtórnym) gdzie poprzez otwór 

technologiczny w ścianie oddzielającej komory KT i KOW wpływa mieszanina osadu czynnego i 

oczyszczonej wody. Osad czynny opadający na dno komory KOW tworzy mocno zagęszczoną 

zawiesinę, która spełnia dodatkowo funkcję swoistego filtra.  
Aeracja w oczyszczalniach przebiega w komorze KT (tlenowej). Występuje tu drobno-

pęcherzykowe natlenianie ścieków za pomocą zamontowanych na dnie komory dyfuzorów 

rurowych.  
Denitryfikacja jest procesem dysymilacji azotu azotanowego i azotanowego w wyniku działania 

bakterii fakultatywnych heterotroficznych. Do realizacji tego procesu dochodzi w komorze KWO 

gdzie w warunkach niedotlenionych przebywa mieszanina ścieków. Katalizatorem procesu są 

azotany oraz energia z substancji organicznych. 
 
Nitryfikacja jest wynikiem działania bakterii autotroficznych, przebiega dwustopniowo przy silnym 

natlenieniu, niskim obciążeniu osadu czynnego (do 0,2 kg BZT5/kg s.m.o./d) w komorze 

KT(tlenowej) oczyszczalni.   
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Defosfatacja wykorzystana jest do usuwania fosforu ze ścieków. Proces ten przebiega 

dwustopniowo, poprzez podwyższoną biologiczną defosfatację w wyniku wzrostu stopnia 

asymilacji fosforu przez biomasę biorącą udział w procesie czyszczenia (fosfor usuwany jest poza 

reaktor w postaci biomasy osadu nadmiernego) oraz w przypadku konieczności przez chemiczne 

strącanie (PIX) solami glinu, żelaza lub wapnem.  
Recyrkulacja osadu czynnego polega na przetłoczeniu osadu za pomocą pompy podnośnikowej  

z dna komory KOW (osadnik wtórny) do komory tlenowej KT– wewnętrzny obwód recyrkulacji. 

Aktywna część – zajmuje przegrodzoną część reaktora biologicznego, w której następuje mieszanie 

ścieków za pomocą sprężonego powietrza. Dla stabilizacji procesu oczyszczania i utrzymania na 

żądanym poziomie substrat służy do napowietrzania czułymi areatorami. Urządzeniem podającym 

powietrze do areatorów jest sprężarka z rurociągiem zasilającym.   
Wielkość reaktora jak i poszczególnych komór wewnątrz reaktora została ustalona z zachowaniem 

proporcji dla osiągnięcia pełnego biologicznego procesu oczyszczania ścieków metodą 

niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego.  
Zachodzące procesy technologiczne w oczyszczalni wprawiają w ruch wpadające ścieki w celu ich 

oczyszczenia w związku z tym nie występuje ryzyko zagrożenia wybuchem tj. metanu  

oraz wydzielającego się siarkowodoru.  
Wyposażenie reaktora stanowi  

dmuchawa bocznokanałowa,  
ruszt napowietrzający,  
układ recyrkulacji,  
pompy podnośnikowy,  
pompy mechaniczne do ścieków brudnych  
szafa elektryczno-sterownicza z miejscem na dmuchawę  
złoże pakietowe w ilości min. 17,1m

3
 = 10m

2
/osoba 

 
Podstawowe wymiary oczyszczalni ścieków  

Typ oczyszczalni  Wymiary wewnętrzne  
      

S [m] 

 

L [m] H [m] 

 

Hc [m]    

BIO-ECO ZP250 2,50  12,00 2,70  2,50 
       

Legenda:  
Q - wydajność oczyszczalni [m

3
/d] 

S - szerokość reaktora oczyszczalni [m]  
L - długość reaktora oczyszczalni [m]  
H - całkowita wysokość reaktora oczyszczalni [m]  
Hc - czynna wysokość reaktora oczyszczalni [m] 

 

6. Rurociągi i armatura  
Kanały grawitacyjne ścieków zaprojektowano z rur PVC systemu kanalizacji zewnętrznej klasy N 

(SN4) o kielichach łączonych na uszczelki gumowe fabrycznie zamontowane w kielichy. Należy 

zastosować rury PVC o wymiarach D = 160 mm o grubości ścianki 4,7 mm; D=110mm o grubości 

ścianki 3,2mm. Kanał tłoczący ścieki do oczyszczalni zaprojektowano z ciśnieniowych 

kanalizacyjnych rur kanalizacyjnych PE 50x3,2SDR17 (PN10) łączonych poprzez zgrzewanie.  
Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na 

powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. 

Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju 

materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty 



 

 

produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez  
zadziorów i wypukłości.  
Uzbrojenie kanałów stanowią:  
 studzienka tworzywowa do poboru próbek d = 315 mm,  
 studzienka pomiarowa z przepływomierzem d = 800 mm,  
 studzienka kanalizacyjna d = 1000 mm,  
Studzienki na terenach obciążonych ruchem samochodowym powinny być przykryte włazem 

żeliwnym typu ciężkiego, na terenach gdzie ruch pojazdów samochodowych nie występuje mogą być 

stosowane włazy żeliwne typu ciężkiego lub lekkiego.  
Studnie wykonać zgodnie z PN-92/B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"  

Studzienka pomiarowa  
Komorę pomiarową wykonać w studni tworzywowej Ø800, z włazem żeliwnym Ø600 typu lekkiego. 

Podstawa studzienki posiada w górnej zewnętrznej części ożebrowane dla umieszczania uszczelki 

dla połączenia z rurami kanalizacyjnymi. Szczegóły w projekcie budowlanym. Do pomiaru ilości 

odprowadzanych ścieków zastosowano przepływomierz elektromagnetyczny z wyświetlaczem 

DN65. 

 

7. Szafa sterownicza 
 
Sterowanie pracą oczyszczalni odbywa się poprzez sterownik z programatorem, gdzie 

zaprogramowany jest czas pracy dmuchawy powietrza, zaworów elektromagnetycznych sterujących 

pompami podnośnikowymi oraz informujący o awarii (sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa). 

Sygnalizator poziomu cieczy steruje pracą pomp podnośnikowych do przelewania ścieków za 

pośrednictwem sond decydujących o poziomie cieczy w oczyszczalni. Porcjowanie ścieków 

surowych odbywa się zawsze w czasie napowietrzania komory tlenowej. 

 

Wyposażenie szafy sterowniczej firmy SIEMENS lub równoważnej dla oczyszczalni - Ocz:  
1. Wyłącznik główny  
2. Sterownik mikroprocesorowy (SP) z panelem dotykowym 3,5” i zintegrowanym modemem 

GPRS umożliwiający podłączenie systemu monitoringu MRT-GSM (powiadomienie SMS) lub 

systemu MRM-GPRS (monitoring ciągły). 

 

1. kontrola kolejności zaniku faz  
2. licznik czasu pracy oraz liczby włączeń dla każdej pompy  
3. blokada załączania pompy w przypadku rozwarcia obwodu (1-2) zabezpieczającego pompę 

(obwód ulega rozwarciu w przypadku zawilgocenia lub przeciążenia silnika).  
4. praca w trybie automatycznym +ręcznym  
5. kolor ikony pompy wyświetla bieżący status pompy  
6. kolor zielony – praca w trybie automatycznym  
7. kolor żółty – praca w trybie ręcznym  
8. kolor czerwony – awaria pompy  

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe –wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy  
Zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy  
Gniazdo 230VAC z wyłącznikiem nadprądowym 10A  
Akumulator podtrzymujący pracę sterownika i układu monitoringu w przypadku braku zasilania.  
Układ akustyczno-optyczny sygnalizujący stany alarmowe, sygnalizator standardowo jest 

zamontowany na boku szafki.  
Czteropolowy ochronnik przepięciowy typ C  



 

 

Wyposażenie szafy sterowniczej pompowni ścieków – Kkp: 
1) zasilanie energetyczne – kabel (przewód) -3 żyłowy 

2) wyłącznik główny 

3) zabezpieczeniowe różnicowo-prądowe 

4) zabezpieczenie przeciążeniowe każdej pompy 

5) zabezpieczenie przed suchobiegiem 

6) sterowanie ręczne lub automatyczne pomp 

7) sterowanie pomp sekwencyjne – dwa poziomy załączania, jeden poziom wyłączania 

8) praca pomp przemienna - praca równoległa przy zanurzeniu trzech sond (S1,S2,S3) 

9) poziom przelewowy (sonda S4) –sygnalizacja stanu awaryjnego 

10) możliwość zmiany pomp po upływie ustawionego czasu ciągłej pracy jednej 

11) automatyczne uruchomienie drugiej pompy w przypadku awarii pierwszej 

12) zabezpieczenie przed równoczesnym rozruchem obu pomp po zaniku i powrocie napięcia 

13) wizualizacja stanu pracy pompowni na płycie czołowej sterownika 

14) licznik godzin pracy dla każdej pompy 

15) możliwość wypompowania ścieków poniżej dolnej sondy w układzie sterowania ręcznego 

16) zewnętrzna sygnalizacja alarmowa 

17) gniazdo serwisowe zasilania sieciowego 230V 

18) wyjście stanu pracy przepompowni i stanów alarmowych – do zdalnej transmisji na 

dyspozytornię, droga radiową, GSM lub kablową 

19) wyłączniki pływakowe 

20) zabezpieczenie przed zawilgoceniem silników pomp 

21) zabezpieczenie przepięciowe 

22) drzwi zamykane na zamek patentowy 

  
Rozdzielnia elektryczno-sterownicza wyposażona będzie w: 

wyłącznik nadmiarowo prądowy z modułem różnicowo-prądowym, sterownik z programatorem 

pompy podnośnikowej z elektrozaworem, sygnalizator poziomu cieczy i sygnalizator awarii, rejestr 

czasu pracy sprężarki. 

 
8. Elementy zagospodarowania oczyszczalni  
Na terenie oczyszczalni wykonać drogę dojazdową, plac manewrowy i dojścia do budynku 

technicznego i zbiornika ścieków. Wykonanie obramowania z krawężnika betonowego 100/25/10 cm 

w kolorze szarym na ławie betonowej 20/33/10cm, przy drodze dojazdowej i placu manewrowego, 

wykonanie obramowania z obrzeży betonowych 100/30/8 cm przy dojściach do budynku 

technicznego, zbiornika kontenerowego oczyszczalni ścieków i na koronie zbiornika. Wykonanie 

nawierzchni: mechaniczne wykonanie koryta głębokości 45 cm, wykonanie odsączające z piasku w 

korycie z zagęszczeniem mechanicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonanie 

podbudowy z kruszywa kamiennego (frakcji 0-32,0mm) o gr. po zagęszczeniu 20 cm, stopień 

zagęszczenia Id>0,98, ułożenie płyt parkingowych zbrojonych o wym. 100/60/10 cm z otworami na 

podsypce piaskowej zasypanymi klińcem. Wykonanie dojść i schodów: mechaniczne wykonanie 

koryta głębokości 20 cm, wykonanie podbudowy z pospółki gr. 10 cm, ułożenie płyt parkingowych 

zbrojonych o wym. 100/60/10 cm z otworami zasypanymi klińcem. 

 
 
 
 
 
9. Instalacja elektryczna 

 

1. Zasilanie 
 



 

 

W związku z modernizacją oczyszczalni projektuje się nowy system rozdziału energii elektrycznej 

poprzez rozdzielnicę główną RG. Z rozdzieli głównej należy wykonać zasilania dla przepompowni 

wody deszczowej oraz podnośnika kraty koszowej, oraz szafy sterowniczej oczyszczalni. Istniejącą 

instalację ze względu na stan techniczny należy zdemontować. 

 
2. Rozdzielnia główna: 

1. zasilanie z istniejącego przyłącza 

2. zasilanie w układzie TN-C, odpływy w TN-C-S 

3. przyścienna do zamontowania w pomieszczeniu oczyszczalni 

4. przyłączona do wykonanego uziomu fundamentowego lub szpilkowego 

5. obciążalność szyn 400A 

6. ochrona przepięciowa B+C 

Wyłącznik główny zamontować należy w rozdzielnicy głównej wewnątrz budynku. Dla ochrony 

przed dotykiem pośrednim należy zainstalować wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie 

różnicowym wyłączalnym 30 mA. Rozdzielnicę główną oraz rozdzielnicę z układem sterowania 

uziemić bezpośrednio. Wszystkie połączenia uziemień wykonać starannie w sposób zapewniający 

pewne połączenie elektryczne. Instalację gniazd 1F ogólnego użytku wykonać przewodem YDY 

3x2,5 mm2. Do oświetlenia pomieszczeń technicznych oraz na zewnątrz budynku zastosować 

oprawy szczelne o IP-55 minimum.  
 

3. Instalacja oświetleniowa 

Instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych w budynku zaprojektowano przewodami YDY  

o przekroju żył 1,5 mm2 dla światła i 2,5 mm2 dla gniazd wtyczkowych, układanymi na tynku  
z osprzętem natynkowym hermetycznym. Jako źródła światła zaprojektowano oprawy oświetleniowe 

szczelne świetlówkowe. 

 
4. Systemy ochrony 

1. Ochrona przeciwporażeniowa 

Od złącza kablowego przewiduje się rozdział przewodu PEN, na przewód ochrony PE i neutralny 

N.W oczyszczalni będzie więc układ sieciowy TN-C-S. Ochronę przed dotykiem pośrednim zapewni 

szybkie wyłączenie zasilania przez bezpieczniki, wyłączniki różnicowoprądowe. Jako ochronę przed 

dotykiem pośrednim zaprojektowano szybkie wyłączenie zasilania. Wszystkie metalowe części 

urządzeń nie będące w normalnych warunkach pod napięciem należy połączyć z przewodem 

ochronnym PE. Dodatkowo w przepompowni należy ułożyć szynę wyrównawczą z bednarki 

ocynkowanej Fe/Zn 30 x 4 mm. Do szyny wyrównawczej podłączyć metalowe rury technologiczne, 

konstrukcje itp. Szynę wyrównawczą poprzez złącze kontrolne należy podłączyć z uziomem 

dodatkowym oraz zaciskiem PE w rozdzielni.  
Od złącza kablowego w kierunku odbiorów, nie można uziemiać przewodu neutralnego.  
Rezystancja uziemienia R<10Ω.  

2. Ochrona przeciwprzepięciowa  
Jako ochronę urządzeń elektrycznych przed przepięciami zaprojektowano ochronniki przepięciowe 

klasy B zainstalowane w rozdzielnicy RG. 

 
10. Materiały na podsypkę rurociągów 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający 

wymogi normy PN-86/B-02480. Grubość podsypki: 10 cm. 

 
 
11. Materiały na obsypke rurociągów 

Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego 

posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min. 0,30 m ponad wierzch rury, należy wykonywać 



 

 

ją warstwami około 30 cm. Należy wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany 

stopień zagęszczenia poza drogami 85% ZPPr, pod drogami 90% ZPPr. Zasypkę należy wykonać w 

sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym. 

 
 
12.  Beton 

Beton użyty do wykonania elementów betonowych oraz żelbetowych powinien odpowiadać 

wymaganiom normy BN-62/6738-07. 

 

13. Urządzenia 

Jako urządzenia przewidziano sprowadzenie od wytwórców następujących wyrobów: 

 oczyszczalnia ścieków – 1 szt. 

 studnia pomiarowa – 1 szt. 

 studnia do pomiaru próbek – 1 szt. 

 przepływomierz elektromagnetyczny typu DN z wyświetlaczem – 1 szt. 

 pompy w pompowni ścieków - szt. 2 

 szafa sterownicza   - szt. 1 

 rozdzielnia elektryczna – szt.1 

 

14. Sprzęt  
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacja techniczną to:  
 koparki,  
 żurawie budowlane,  
 spycharki,  
 sprzęt do zagęszczania gruntu,  
 samochody skrzyniowe,  
 samochody samowyładowcze,  
 urządzenia do wykonania ścianki szczelnej oraz odwadniania wykopu.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 
15. Transport i składowanie 

 

 Transport rur, kształtek, studzienek 
 
W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody skrzyniowe. Przy 

odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni ładunkowej należy stosować przyczepy 

cokołowe. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.  
Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych stanowiących 

równe podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów z zabezpieczeniem 

przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2 m. 

Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Studzienki 

kanalizacyjne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. 

 



 

 

 Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych 

środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych 

materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyższe zasady obowiązują 

również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. 

 
 Transport mieszanki betonowej 

Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych lub w 

przypadku ich braku - należy użyć takich środków, które nie spowodują segregacji składników, 

zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narażenia na temperatury przekraczające 

granice określone wymaganiami technologicznymi. 
 
 Transport urządzeń technologicznych 

Elementy oczyszczalni transportowane są w całości samochodem ciężarowym. Załadunek i 

wyładunek należy przeprowadzać przy pomocy dźwigu o odpowiedniej nośności z wykorzystaniem 

uchwytów transportowych i zawiesi taśmowych szerokości minimum 10 cm. 

Prace załadowcze i transportowe należy przeprowadzić zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nierównościach, 

jak również przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. 

Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu 

dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. Tu również obowiązuje 

zabezpieczenie przewożonych urządzeń przed uszkodzeniem i przemieszczaniem się. Przy 

ładowaniu, przewożeniu i rozładowywaniu wszystkich materiałów należy zachować aktualne przepisy 

o transporcie drogowym oraz BHP. 

 
 
16. Składowanie 

Rury PVC, PE dostarczane są na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub 

paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w paczki powinny być 

rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności.  
Rury powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna warstwa musi 

być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian 

końcówkami - kielichami.  
Ilość warstw rur w sztaplach nie powinna przekraczać liczb podanych poniżej:  
średnica rur warstw: 

100 mm-150 mm 5 

200 mm 4 
 
W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by 

uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury.  
Rury powinny być rozładowane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. W tym celu należy 

używać pasów nośnych - w żadnym przypadku nie należy używać zawiesi stalowych.  
Palety na placu budowy układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie zapadały się  

w gruncie. Palety układamy w pewnej odległości od siebie tak, by nie utrudniać późniejszych 

manewrów tymi paletami. Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracać uwagę, by bosy 

koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym). 

Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół.  
Studzienki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.  
Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je 

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 



 

 

 

 

17. Wykonanie robót 
 

 Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych 

uzgodnień użytkownikom. Należy również uzgodnić okresowe zajęcia i zamknięcia dróg  

oraz dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. W przypadku zbliżenia do istniejącego 

uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem w tym rejonie robót należy zgłosić ten fakt 

odpowiedniemu gestorowi. 
 
Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego powinny być prowadzone pod nadzorem 

osoby uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty 

geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

  
18. Wymogi ogólne  
 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dot. 

ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:  

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dot. ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
- stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych na czas 

budowy, środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych,  
• zanieczyszczeniem powietrza,  
• możliwością powstania pożaru  
- doprowadzi do stanu pierwotnego powierzchnię terenu po zakończeniu robót. 

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
 

   Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 



 

 

 
 
 Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia użyte do 

robót od daty rozpoczęcia do wydania przez inwestora potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca 

będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były sprawne przez cały czas do momentu 

odbioru końcowego. 

 
 
 19. Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą BN-68/B 06050.  
Dla wykonania kanału przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o ścianach 

pionowych umocnionych. Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego punktu, aby zapewnić 

grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpieczać 

swobodną przestrzeń na prace ludzi, przy uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających. 

Odeskowanie powinno wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed wpadaniem 

do wykopu gruntu lub innych przedmiotów.  
Mocowanie rozpór szalunku powinno być tak wykonane, aby uniemożliwione było ich opadanie w 

dół w odległościach nie większych niż 20m powinny być wykonane awaryjne wyjścia z dna wykopu. 

Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m może odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian. 

Rozbieranie umocnień można wykonywać za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,5 m. 

Przy wykonywaniu zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni wykonywać ich obudowę 

wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.  
Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 

wykopu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej. W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykop 

wykonywać ręcznie zgłaszając, przed przystąpieniem do robót, u odpowiedniego gestora. Odkryte 

przewody należy zabezpieczyć zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.  
Przed ułożeniem kanałów w dnie wykopu należy wykonać posypkę piaskową grubości 10 cm. 

 

 

20. Roboty montażowe 

 

 Montaż urządzeń i instalacji  
Przystępując do montażu oczyszczalni należy wytyczyć miejsce posadowienia obiektów. Montaż 
oczyszczalni przebiega następująco:  
Zbiornik oczyszczalni ścieków posadowić w wykopie na gł. 120 cm do płyt fundamentowej gr. 30 

cm z żelbetu B25 zbrojoną stalą zbrojeniową śr. 12 mm żebrowaną A-III, podwójna siatka dołem i 

górą co 20 cm, otulina zbrojenia 5 cm, łączyć na zakłady minimum 60 cm. Płytę fundamentową 

posadowić na podsypce z pospółki gr. 20 cm i chudym betonie gr. 10cm. Po montażu zbiornika  

i napełnieniu wodą zbiornik obetonować betonem B25 gr. 20 cm wokół zbiornika do wysokości 

terenu istniejącego. Następnie obsypać zbiornika ziemią z ubiciem do wysokości 10 cm poniżej ścian 

zbiornika. Wykonać barierki ochronne wokół zbiornika na koronie, ułożyć płyty EKO wokół 

zbiornia z 3 stron i wykonać schody z płyt Eko w obrzeżach betonowych. do wejścia na zbiornik. 

 
 
 



 

 

 Montaż rurociągów i kabli podziemnych 
 
Przy montażu rur w wykopie należy sprawdzić od strony wewnętrznej ich powierzchnię, celem 

wykluczenia ewentualnych uszkodzeń (np. przy pomocy talku). Przed montażem należy posmarować 

kielich i bosy koniec rury smarem.  
Przy opuszczaniu przewodów na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur leżących należy 

zwrócić uwagę, by nie dopuścić do przekroczenia minimalnego promienia wygięcia.  
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie  

z dokumentacją techniczną.  
Układanie odcinka kanału powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 

miarę układania przewodu. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji 

kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m.  
Montaż studzienek kanalizacyjnych powinien być zgodny z wytycznymi budowlano - 

konstrukcyjnymi producenta.  
Kabel energetyczny należy ułożyć w ziemi na głębokości min. 70 cm, na podsypce piaskowej 10 cm 

i przykryciem warstwą piasku takiej samej grubości. Kabel oznaczyć folią niebieską o grubości min. 

0,5 mm i szerokości 20 cm. Złącze ze skrzynką licznikową wykonać w obudowie z tworzywa 

sztucznego. 

 
 
21. Kontrola jakości robót 

 

 Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów i ustalić recepty 

dla zapraw i betonów. 

 
 Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania  

z dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną. 
 
Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy 

wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne 

zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi 

przepisami stanu bhp. 

 

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje:  
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową,  
- Sprawdzenie  zgodności  materiałów  z  normami,  atestami  i  warunkami  specyfikacji 

technicznej, 

- Sprawdzenie głębokości ułożenia kanału, 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki,  
- Sprawdzenie prawidłowego wykonania kanału i przykanalików,  
- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi,  
- Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,  
- Sprawdzenie zasypki ochronnej kanału,  
- Sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek,  
- Sprawdzenie zasypania rurociągu. 

 

 



 

 

 Zakres badań przy odbiorze końcowym  
Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje:  

- Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub 

rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami  

oraz wynikami badań przy odbiorach częściowych, 
 

- Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego w zakresie zamierzonego  
korzystania z wód na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z istniejącej zabudowy do rowu 
melioracyjnego R-S2/2 w km 0+140 na dz. nr. 254/1 poprzez istniejące urządzenie wodne – 
wylot (uchodzącego do rowu R-S2 w km 0+150 i dalej do Kanału Strzegocińskiego).  

- Oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie działania urządzeń na kanale,  
- Badanie oraz pomiary grubości i stanu zagęszczenia warstw podsypkowych i zasypki  

Oczyszczone ścieki powinny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu MŚ z dn. 

24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.  
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń według załącznika nr 1, powyższego 

Rozporządzenia przy RLM od 2000 do 9999 wynoszą:  
- BZT5 ≤ 25 mgO2/dm

3
,  

- ChZT ≤ 125 mgO2/dm
3
,  

- Zawiesina ogólna ≤ 35 mg/dm
3
 . 

 
22. Odbiór robót 
 
Odbiory robót przeprowadza się w różnych fazach wykonywania robót. Rozróżnia się: 
 
- Odbiory częściowe, 
 
- Odbiór końcowy.  
Odbiór częściowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót zanikających, zamykających lub 

elementów, które podlegają zakryciu / np. wykopy, podłoża w wykopie, przewody do zakrycia  

w bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociągi i kable układane w wykopach itp. /.  
Odbiory częściowe mogą też być przeprowadzane po zakończeniu realizacji elementów robót 

stanowiących zamkniętą całość.  
Odbiór częściowy polega też sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, użycia właściwych materiałów, urządzeń /armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej, 

prawidłowości montażu, szczelności instalacji, w tym prawidłowości wykonania połączeń, jakości 

zastosowanego szczeliwa przy połączeniach i ewentualnie innymi wymaganiami określonymi dla 

danego rodzaju robót np.: spadki przewodów, trwałość mocowań przewodów.  
Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót i na podstawie wyników 

pomiarów i badań jakościowych oraz po doprowadzeniu nie podlegającej zmianie powierzchni 

terenu prowadzenia robót do stanu pierwotnego i uporządkowaniu terenu budowy.  
Odbiór robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnionej części 

wykonywanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez 

kierownika budowy. 

  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, przy czym w przypadku wprowadzenia dużej liczby zmian 

powodujących, że projekt staje się mało czytelny, powinna być przedstawiona dokumentacja 

powykonawcza, 

- Uzupełniony dziennik budowy,  



 

 

- Prawomocna decyzja pozwolenia wodnoprawnego w zakresie zamierzonego korzystania  

z wód  
na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z istniejącej zabudowy do rowu melioracyjnego  
R-S2/2 w km 0+140 na dz. nr. 254/1 poprzez istniejące urządzenie wodne – wylot 
(uchodzącego do rowu R-S2 w km 0+150 i dalej do Kanału Strzegocińskiego).  

- Certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i zamontowanych 

urządzeń,  
- Protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń wchodzących w skład 

instalacji  
i sieci,  

- Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów oporności izolacji itp.  
- Inwentaryzacja geodezyjna obiektów wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym natęży sprawdzić:  
- zgodność wykonania z dokumentacją projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot. zmian  

i odstępstw od tej dokumentacji,  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dot. usunięcia usterek  
- protokoły badania ścieków oczyszczonych.  

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

Wykonawcy, Inspektora nadzoru, strony zamawiającej i użytkownika. Muszą być one potwierdzone 

właściwymi protokołami.  
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, ze jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się 

jakieś usterki należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

 
23. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu oraz 

ocena jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów  

i badań. 

 
24. Uwagi końcowe 
 
Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  
Informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy zawarte w projekcie 

umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
Nie uważa się za czynnik zakłócający terminową realizację wpływ warunków atmosferycznych, 

które przy składaniu ofert muszą być normalnie brane pod uwagę /poza katastrofami/.  
Umowa nie przewiduje zmian cen. 

 

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru przez 

zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi:  
Wprowadza się zasadę, iż Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz 

wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu budowy aż do dnia odbioru 

końcowego obiektów przez zamawiającego.  
Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur - 

obciąża Wykonawcę.  
Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 

rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty które spowodował w czasie 

prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. 

 



 

 

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: 
 
Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a Wykonawca 

jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli w wykonanym przedmiocie umowy ujawnią 

się wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.  
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące  

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn 

tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.  
Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu 

jej stwierdzenie, należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie na 2 dni przed terminem dokonania 

oględzin. W protokole musi być wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie 

stwierdzonych wad. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy 

i na jego koszt szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone 

protokolarnie. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna 

się w stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności 

odbioru. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji 

/użytkowania/, bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna 

się w dniu przyjęcia przedmiotu umowy do eksploatacji /użytkowania /. Stwierdzenie przez strony 

umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi spowodowane zostały niewłaściwą 

eksploatacją przez użytkownika spowoduje, że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w 

którym taką okoliczność strony stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu 

rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem. 
 
Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do 

wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.  
Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte przetargiem, wykonywane będą 

siłami Generalnego Wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadził robót we własnym zakresie. 

Załącznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej są przedmiary wszystkich robót. 
 

1 OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

2 Termin realizacji zamówienia –  do 31.07.2018r. 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków 
 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. 

zdolności technicznej lub zawodowej: 

1. w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: 
 



 

 

aa) Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie realizacją, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającą na budowie biologicznej 

oczyszczalni ścieków. 

 

oraz 

 

ab) Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie realizacją, co najmniej jednego zamówienia obejmującego usługę polegającą na 

wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę biologicznej oczyszczalni 

ścieków. 
 
Uwaga: 
Dowodami, o których mowa powyżej są zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty. 
 

Uwaga: 
Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla 

potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego 

bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę Zamawiający dokona 

przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy 

Bank Polski z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 

 
 W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub 

usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie 

ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 

jeżeli oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, przedłoży wykaz wymienionych 

wyżej robót budowlanych i usług wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dowodami, że 

roboty zostały wykonane należycie. 

2. w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: 

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 

 

a) Kierownik budowy i Kierownik robót sanitarnych – min. jedna osoba posiadająca 

uprawnienia budowlane  bez ograniczeń  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; oraz minimum  3 letnie 

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/robót bądź inspektora nadzoru 

branży sanitarnej,  

b) Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – posiadający uprawnienia budowlane w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz minimum  3 letnie doświadczenie zawodowe na 

stanowisku kierownika robót bądź inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej   

c) Kierownik robót elektrycznych – min. jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku 

kierownika robót bądź inspektora nadzoru branży elektrycznej 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm


 

 

 

Powyższe wymagania należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego, które odnoszą się tylko i 

wyłącznie do personelu kluczowego Wykonawcy. Oprócz ww. osób Wykonawca musi zapewnić odpowiedni 

zespół będący w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w wyznaczonym terminie.     

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji jeśli wykazana osoba posiada wymagane uprawnienia 

i doświadczenie. 

 Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w odpowiedniej specjalności, zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w 

art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 

uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 

Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli oprócz oświadczenia 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, przedłoży wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ. 
3. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 oraz na podstawie 24 ust.5 pkt.1-12 ustawy. 

4. Zgodnie z art. 24 ust.8 ustawy, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub art 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. W.w. Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający przy ocenie ofert, zgodnie z art. 24 aa, będzie stosował tzw. procedurę 

odwróconą tzn. przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 5 dni, 

wskazanych poniżej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich 

złożenia. 

7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy PZP, jeżeli jest to niezbędne do 

zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, może na 

każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, 

do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lud budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 



 

 

zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia lub poprawienia ofera 

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez 

Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty. 

9. Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – według wzoru załącznika nr 4 do 

SIWZ. 

 

I. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 
UST 1  USTAWY 

1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu, należy przedłożyć: 

a) wykaz usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  obejmujący 

przynajmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi 

zamówienia, 

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania 

zamówienia, doświadczenia, posiadanych uprawnień - załącznik nr 6 do SIWZ 

 

2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności przedstawiając  

w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. Ww. zobowiązanie może być złożone w formie oryginału lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot lub podmioty 

3) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - formularz zawarty  

w załączniku nr 3 do SIWZ 

e) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub 

zaświadczenia, 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, 

f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 

zaświadczenia, 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 

 

4) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust.2b ustawy PZP a podmioty te będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 4 ppkt. 1 SIWZ. 

 

5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium           

Rzeczpospolitej Polskiej: 

Zamiast dokumentów o których mowa w pkt 4 ppkt.1 składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, 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. 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne– 

6) Dokument o którym mowa w pkt. 5 lit. a b i c powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeniu do udziału 

w postępowaniu. Dokument o którym mowa w pkt. 5 lit. b powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu. 

7) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 5 zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania.  

. 

8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(np. konsorcjum): 
Wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz 

zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Uwaga: treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, 

dokumenty wskazane w pkt 4 ppkt. 3 SIWZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia składa oddzielnie, pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie. 

9) Dokumenty dołączane do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4 ppkt. 4 SIWZ, kopie 

dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 



 

 

II. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje 

mogą być przekazywane przez Strony pisemnie lub faksem (z wyłączeniem oferty, która 

może zostać złożona wyłącznie na piśmie). W przypadku przekazywania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Do kontaktu drogą faksową 

z Zamawiającym należy użyć danych ze strony tytułowej specyfikacji. 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: 
                  Iwonę  Jabłońską  tel. 24 2542085 w.12 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wadium 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co 

do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

 Oferta  musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub w ewidencji 

działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie 

pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania 

oferty przetargowej. 

5. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. Treść dokumentu 

pełnomocnictwa musi określać zakres czynności, do jakich mocodawca udzielił 

upoważnienia. 

6. Potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” kopii składanych wraz z ofertą 

oświadczeń/dokumentów (nie dotyczy pełnomocnictwa) dotyczy każdej zapisanej strony 

kserokopii dokumentu lub oświadczenia, przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy. 

7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz 

każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien 

być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski (w razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 

polskojęzyczna jest wersją wiążącą). Powyższe dotyczy także m.in. wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem, prowadzonej pomiędzy Wykonawcami a 

Zamawiającym. 

 

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

 

9. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane 

przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

 

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 

(firmą) Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta  na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. M Rataja w Mieczysławowie 

(znak sprawy: ZSCKR/050/2018) 

 

Nie otwierać przed dniem 23.03.2018r., godz. 10:30 

 

11. Na ofertę składa się: Formularz Ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym  

w Załączniku Nr 1 do SIWZ (wolne miejsca w formularzu wypełnia Wykonawca), podpisany 

przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy a także inne dokumenty 

wymienione w specyfikacji. 

12. Wszystkie pozycje Formularza Ofertowego (Załącznik Nr 1 do SIWZ) muszą zostać 

wypełnione. 

13. .Obok wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, do oferty 

należy dołączyć także (jeżeli dotyczy): 

w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której 

będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy, 

w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub 

ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu - pełnomocnictwo do 

podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 

złożonych wraz z ofertą. 

 

Uwaga: Załączniki do niniejszej specyfikacji nie mają charakteru wymaganych formularzy 

a jedynie stanowią wzory. Przy posługiwaniu się nimi prosimy o szczególne zwrócenie 

uwagi, aby ich treść odpowiadała faktycznej zawartości oferty. 

 

14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (tj. w formularzu ofertowym) 

części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak ww. informacji 

oznaczać będzie, że całość zamówienia będzie realizowana przez Wykonawcę. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 

że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 

wymagają zachowania formy pisemnej. 

 

16. Zmiany w treści oferty oraz zmiany w zakresie złożonych wraz z ofertą oświadczeń 

i dokumentów 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 .....”. 

17. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy 

złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio 

opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

"WYCOFANIE". 

18. Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. 

U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) muszą być oddzielone od pozostałej części oferty 

w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym 

uczestnikom postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 

86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

 

2 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

2. Oferty należy składać w sekretariacie  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

w Mieczysławowie 99-314 Krzyżanów do dnia 23.03.2018r. godz. 10:00 (UWAGA: decyduje 

data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub 

kurierską). 

3. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie 

składania ofert. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2018r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego,  

w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie  

99-314 Krzyżanów  

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

3 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cenę oferty należy obliczyć i podać ją na Formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1 do 

SIWZ, liczbowo. i słownie Cena musi zawierać dane o podatku VAT. Obliczona 

przez Wykonawcę cena pozostanie nie zmieniona przez cały okres obowiązywania 

umowy.. 

2. Wykonawca określa cenę ofertową na podstawie wymagań zawartych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, po dokonaniu wizji lokalnej, z uwzględnieniem 

wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla 

terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk  Wykonawcy 

oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek 

VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o 

przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane  

w niniejszej SIWZ. 

4. Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

5. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z  obowiązującą aktualnie ustawą. 

o podatku od towarów i usług. 

4 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert oraz ustalił jego znaczenie: 

Cena – 60% 



 

 

Czas realizacji zadania - 40% 

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące zasady określone poniżej: 

Punkty za kryterium CENA zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

              CN 

KC=----------x 60 (max. liczba punktów w ocenianej pozycji) 

             COB 

Gdzie: 

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy, 

CN – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 

Tym kryterium maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać wynosi 60 pkt. 

 

Punkty za kryterium TERMIN WYKONANIA zostaną przydzielone według następującej 

reguły: 

 jeżeli Wykonawca wykaże termin realizacji zamówienia nie później niż do dnia 30.06.2018 r.  

 - otrzyma 40 pkt 

 jeżeli Wykonawca wykaże termin realizacji zamówienia nie później niż do dnia 15.07.2018 r.  

 - otrzyma 20 pkt 

jeżeli Wykonawca wykaże termin realizacji zamówienia nie później niż do dnia 31.07.2018 r.  

 

UWAGA! 

Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy 

5 INFORMAJCE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 

2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) i pkt 3 lit. a) ustawy Pzp. 

2) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, przed zawarciem umowy Wykonawcy ci złożą umowę regulującą ich 

współpracę. 

3) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu 

zawarcia umowy. 

4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy Zamawiający może skorzystać z procedury z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

5) Dwukrotne, nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym 

terminie i miejscu do zawarcia umowy Zamawiający uzna za uchylanie się przez 

wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy. 

6) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca będący osobą 

fizyczną przed zawarciem umowy przedłoży aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

 



 

 

6 WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą 

zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Wzór - Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ 

Dopuszczalne będą zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 

 personelu wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, pod 

warunkiem, że nowa wskazana osoba będzie spełniała wymagania określone dla 

stanowiska, które ma objąć, 

7 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Podmiotom, o których jest mowa w art. 179 Ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej 

określone w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności : 

 -opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

 -wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 - odrzucenia oferty odwołującego. 

8 INFORMACJE KOŃCOWE 

Zamawiający nie przewiduje: 

a) zawarcia umowy ramowej, 

b) składania ofert wariantowych, 

c) rozliczania w walutach obcych, 

d) aukcji elektronicznej, 

e) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9 W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
zastosowanie mają przepisy ustawy z Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 
roku  (tj. Dz. U. z 2017r. poz.1579) i przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI do SIWZ: 

 

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy. 



 

 

Załącznik Nr 2 Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 o udzielenie zamówienia publicznego i braku podstaw do wykluczenia  

 z postępowania 

Załącznik Nr 3 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 4 Wykaz wykonanych usług. 

Załącznik Nr 5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

Załącznik nr 6 Wzór umowy.
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Załącznik nr 1do SIWZ 
O F E R T A 

 
 .......................................................................................................................................................  
 (pełna nazwa i adres oferenta) 
nr REGON  ...................................................  

Internet: http://..............................................  e-mail  ...................................................  

telefon ..........................................................  fax  ........................................................  

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na przebudowę oczyszczalni ścieków 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M Rataja  w Mieczysławowie: znak 

sprawy: ZSCKR/050/2018 
Oferujemy przebudowę oczyszczalni ścieków w okresie (zaznaczyć właściwy dla siebie wariant):  

 

● nie później niż do dnia 30.06.2018r. 

 

● do dnia 15.07.2018r. 

 

● nie później niż do dnia 31.07.2018r. 

 

na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ za łączną kwotę do 

…..................................................... PLN brutto 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy że uważamy się za związanych ofertą  na okres 30 dni od daty złożenia oferty. 

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy „Prawo zamówień 

publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) oraz nie 

podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24. 

4. Oświadczamy że zapoznaliśmy się z wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku 

przyznania nam zamówienia, do zawarcia Umowy na zasadach określonych w tym dokumencie 

w wyznaczonym przez  Zamawiającego terminie. 

5. Oświadczamy, że zamówienie realizować będziemy: sami/z udziałem podwykonawcy-ów** 

(w przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda wskazania części 
zamówienia powierzonej podwykonawcom) 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

7 Składając ofertę oświadczamy, że: cena naszej oferty zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i 

pośrednie, niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, 

a w szczególności podatek VAT. W cenie uwzględniliśmy wszystkie posiadane informacje 

o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w 

niniejszej SIWZ. i podana przez nas cena brutto pozostanie nie zmieniona przez cały okres 

obowiązywania umowy, 

8 Ofertę niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych (zapisanych) stronach. 

 

 

  .................................................   ........................................................................  

 (miejsce, data) (upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, 

  podpis i pieczęć) 

** niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

 .............................................................. 

 (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  przebudowę oczyszczalni ścieków Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. M Rataja w Mieczysławowie: 

znak sprawy: .ZSCKR/050/2018 

 

Wykonawca (nazwa, adres) 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

niniejszym oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

Miejscowość...................................., dnia ................... 2018 r. 

 

  .........................................................................  

 (pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania 
 Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 .............................................................. 

 (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: na wytwarzanie i dostawę energii cieplnej do budynków 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M Rataja w Mieczysławowie:  

znak sprawy: ZSCKR/050/2018 
 

Wykonawca (nazwa, adres) 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

niniejszym oświadcza, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) 

 

 

Miejscowość...................................., dnia ................... 2018 r. 

 

 

 

 

  .........................................................................  

 (pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania 
 Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 .............................................................. 

 (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

                         Oświadczamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa istniejącej 

oczyszczalni ścieków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja  

w Mieczysławowie” 

 

 nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 25 

ust.1 pkt 1 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu). 

 

 

 

 

      Podpis przedstawiciela Wykonawcy 

                 upoważnionego do jego reprezentowania



 

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

 .............................................................. 

 (pieczęć Wykonawcy) 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

Składając ofertę w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na przebudowę oczyszczalni ścieków Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. M Rataja w Mieczysławowie:  

znak sprawy: ZSCKR/050/2018 
na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ wskazujemy 

następujące usługi wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert: 

LP 
Opis rodzaj usługi i 

miejsce wykonania 

Data wykonania 

(od …… do 

……) 

Odbiorca 

 

Wartość usługi 

1    

 

2    

 

3    

 

UWAGA: 

1. Usługi wskazane w wykazie mają potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu 

określonego SIWZ. Z opisu rodzaju usługi musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca 

spełnia warunek udziału w postępowaniu.  

2. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w wykazie zostały 

wykonane należycie. 

 

 

Miejscowość.................., dnia ............. 2018 r.  ..................................................................................  

 (pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania 

 Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)



 

34 

Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

 .............................................................. 

 (pieczęć Wykonawcy) 

 
WYKAZ OSÓB KTÓRĘ BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

 

Składając ofertę w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na przebudowę oczyszczalni ścieków budynków Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. M Rataja w Mieczysławowie:  

znak sprawy: ZSCKR/050/2018 
na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 6.1.3 SIWZ 

wskazujemy następujące osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia  

Stanowisko Nazwisko i imię 

Kwalifikacje 

zawodowe 

( 

Doświadczenia 

zawodowe – ilość 

lat doświadczenia 

zawodowego w 

danej specjalności 

Informacja o 

podstawie do 

dysponowania 

tymi osobami 

    
dysponuję/ 

będę dysponował* 

    
dysponuję/ 

będę dysponował* 

    
dysponuję/ 

będę dysponował* 

* - niepotrzebne skreślić 

UWAGA: 
Wykonawca oświadcza ,że w/w pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do 

wykonywania oferowanego zadania. 

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu 

lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. W 

takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

 

 

Miejscowość.................., dnia ............. 2018 r.  ..................................................................................  

 (pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania 

 Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

 

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE 
 

 

 zawarta w dniu ….............................................. w Mieczysławowie pomiędzy: 

ZESPOŁEM SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA 

RATAJA w Mieczysławowie 99-314 Krzyżanów, NIP: 775-255-27-05, reprezentowanym przez: 

Danutę Krawczyk – dyrektora, zwanego w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”  

a FIRMĄ ….....................................................................................................................................,  

NIP: …............................ reprezentowaną przez: …........................................................................ –  

zwanego w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”. 

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017r. Poz. 1579) 

 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania roboty budowlanej 

polegającej na przebudowie oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie. 

2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), w tym dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik Nr 1 do 

niniejszej umowy. 

§ 2 

Terminy 
2 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1  

w terminie do dnia ….........................................2018r. 

3 Przez wykonanie przedmiotu umowy w terminie rozumie się dzień podpisania protokołu 

odbioru przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1,ustala się 

jako wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości:  

netto:............................... zł słownie: …................................................................................... 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów; 

brutto: …..........................zł słownie: …................................................................................... 

2.Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i 

odbiorem przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszystkie dane udostępnione przez 

Zamawiającego oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie z należytą 

starannością na podstawie wizji lokalnej, a niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. 

Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót lub ich zakresu, które można było przewidzieć, obciąża 

wyłącznie Wykonawcę, który nie może z tytułu wystąpienia robót dodatkowych lub ewentualnego 

zwiększenia ilości robót – żądać od Zamawiającego zmiany wynagrodzenia. 

 Wynagrodzenie za przedmiot umowy, pozostaje niezmienne przez cały czas realizacji 

przedmiotu umowy, obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem. 

 

 

 



 

36 

§ 4 

Zasady płatności 
1. Wynagrodzenie w całości zostanie rozliczone po podpisaniu Protokołu odbioru przedmiotu 

umowy. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę 

przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na 

fakturze, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu wszystkich wymaganych 

umową dokumentów. 

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy, 

obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną  

oraz postanowieniami niniejszej umowy, wskazówkami i zaleceniami projektantów i inspektorów 

nadzoru; 

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami, o których mowa w § 5 umowy; 

3) składanie wymaganych oświadczeń i dokumentów; 

4) wykonanie przedmiotu umowy z własnych i nie obciążonych prawami osób trzecich 

wyrobów/materiałów/urządzeń odpowiadających: 

a) obowiązującym normom techniczno-budowlanym, 

b) wymaganiom Dokumentacji i pozostałym wskazaniom w SIWZ, 

c) wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie; 

5) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zastosowanie danego materiału, wyrobu lub 

urządzenia w przypadkach: 

a) zastosowania rozwiązań zamiennych, 

b) braku w dokumentacji projektowej szczegółowego opisu materiału, wyrobu lub urządzenia; 

6) przekazanie do wglądu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robót, a następnie dostarczenie 

Zamawiającemu przed odbiorem przedmiotu umowy kompletnmej dokumentacji potwierdzające 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiałów zastosowanych 

przez Wykonawcę. 

7) Zapewnienie ciągłej koordynacji robót przez Wykonawcę. Zapewnienie stałego nadzoru nad 

pracownikami i prowadzonymi robotami przez osobę posiadającą wiedzę i umiejętności niezbędne 

do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. 

8) Rozpoczęcie robót w terminie 3 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę; 

9) Opracowanie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z 

ustawą Prawo budowlane i uzgodnienie go z Zamawiającym. Zapoznanie pracowników i 

ewentualnych podwykonawców za pisemnym potwierdzeniem z opracowanym planem BIOZ. 

10) Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy. 

11) Pełnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót objętych umową  

oraz koordynacja robót realizowanych przez Podwykonawców. 

12) Prowadzenie dokumentacji budowy i umożliwienie dostępu do dokumentacji osobom 

uprawnionym do dokonywania w niej wpisów. 

13) Nanoszenie na bieżąco w Dokumentacji projektowej wszelkich zmian dokonywanych w trakcie 

budowy. 

14) Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 
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15) Po zakończeniu robót – uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w 

terminie ustalonym na odbiór końcowy robót. 

16) Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. Oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie 

następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów. 

17) Naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 

już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń – na koszt Wykonawcy. 

18) Realizacja obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi. 

19) Przeszkolenie wytypowanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi 

oczyszczalni ścieków. 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Przekazanie Wykonawcy kompletu Dokumentacji projektowej. 

2. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

4. Wskazanie i udostępnienie punktów poboru energii elektrycznej i wody. 

5. Dokonanie odbioru końcowego. 

6. Zapłata wynagrodzenia za zrealizowane roboty, zgodnie z zasadami określonymi w umowie; 

udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy do zawiadomienia organów, o których mowa w art. 56 

prawa budowlanego; udzielenie innych pełnomocnictw koniecznych do wykonania przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, jeżeli przepis prawa wymaga ich udzielenia od Zamawiającego 

jako Inwestora. 

 

 

§ 7 

Osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy 
1. Ze strony Zamawiającego formalny nadzór inwestorski sprawować będzie: 

 

…............................................................................................. 

2. Ze strony Wykonawcy funkcję kierownika robót budowlanych sprawować będzie: 

 

….............................................................................................. 

 

 

§ 8 

Odbiór wykonanych robót 
1. Przedmiotem odbioru robót są wszelkie roboty wykonane przez Wykonawcę. 

2. Odbiór wykonanych robót będzie potwierdzany podpisaniem Protokołów odbioru wykonanych 

robót sporządzonych na bazie kosztorysu ofertowego, przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz kierownika budowy. 

3. Do odbioru przedmiotu umowy Zamawiający przystąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

4. Na trzy dni przed rozpoczęciem prac komisji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokumenty:  

a) certyfikaty, świadectwa techniczne, badania laboratoryjne, 

b) protokoły badań i pomiarów, 

c) dokumenty gwarancji producenta na materiały, jeżeli producent udzielił takiej gwarancji,  

z zastrzeżeniem, że kserokopie ww. dokumentów pozostają u Wykonawcy, celem realizacji 

przez Wykonawcę obowiązków wynikających z serwisu gwarancyjnego. 

5. Z czynności odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie dokument zawierający 

wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru – podpisany przez obie strony. 
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§ 9 

Okres gwarancji 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 48 miesięcy. Okres gwarancji przedłuża 

się każdorazowo o liczbę dni koniecznych na usunięcie wad w przypadku zaistnienia wad 

kwalifikujących się do usunięcia. 

2. Wykonawca w ramach gwarancji będzie dokonywał przeglądów gwarancyjnych przedmiotu 

umowy. 

3. Przeglądy gwarancyjne przedmiotu umowy będą przeprowadzane w terminach wyznaczonych 

przez Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem, lecz nie rzadziej niż 1 przegląd na 1 rok z z 

zastrzeżeniem, że czas przeglądów gwarancyjnych nie będzie dłuższy niż 7 dni roboczych oraz 

będą one przeprowadzane w sposób umożliwiający korzystanie z oczyszczalni. 

4. Z przeglądu gwarancyjnego strony sporządzają Protokół Przeglądu Gwarancyjnego,  

w którym zostaną opisane wszelkie wady (w tym usterki), oraz w przypadku wad kwalifikujących 

się do usunięcia – termin na ich usunięcie. 

 

§ 10 

Kary umowne 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

- za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 1000 zł za każdy dzień 

opóźnienia liczony od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy; 

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi za 

wady robót/usług/dostaw  wykonywanych na podstawie umowy względem terminów określonych 

niniejszą umową lub wyznaczonych przez Zamawiającego na usunięcie wady – w wysokości 0,05% 

wartości brutto wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień 

opóźnienia; 

- z tytułu samego faktu istnienia wad, które nie kwalifikują się do usunięcia i nie uniemożliwiają 

użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa w 

wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 3 ust. 1 Umowy za każdą wadę. 

 

           Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienia w zapłacie faktur odsetki ustawowe od 

należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia. 

            Zamawiający ma prawo kumulatywnego naliczenia kar, o których mowa w ust. 1, z 

zastrzeżeniem, że suma kar nie przekroczy 35% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy. 

           Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, gdy wystąpią istotne zmiany okoliczności 

powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

 

§ 12 

Oświadczenia Wykonawcy 
 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1Umowy, 

zgodnie z Dokumentacją projektową, o której mowa w § 1 ust.2 Umowy wraz ze zmianami 

dokonanymi w trakcie realizacji umowy. 
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Wykonawca oświadcza, że: 

1) prowadzi działalność w zakresie zgodnym z przedmiotem umowy zawartym w § 1 Umowy, 

2) zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w § ust. 2 Umowy oraz warunkami SIWZ  

i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz uznaje, że na ich podstawie możliwe jest wykonanie 

obowiązków Wykonawcy opisanych w Umowie. Wykonawca nie będzie wnosił wobec 

Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie robót ani nie 

będzie mógł ograniczyć lub wyłączyć swej odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy 

powołując się na wadliwość takiej Dokumentacji; 

3) zapoznał się z zakresem robót, a także uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach 

istniejących na terenie prowadzenia robót; 

4) otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków  

i czasu koniecznego do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz pozwoliły na dokonanie 

ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia; 

5) otrzymał od Zamawiającego Dokumentację określoną w § 1 ust. 2 Umowy; 

6) zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z umowy z najwyższą starannością  

z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług, za pomocą osób 

posiadających odpowiednie doświadczenie i stosowne uprawnienia; 

7) dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do terminu 

zakończenia realizacji robót budowlanych, bez względu na przyczynę ich powstania. 

 

§ 13 

Oświadczenia Zamawiającego 
 

Zamawiający oświadcza, że: 

 Jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na terenie 

której będzie realizowany przedmiot Umowy. 

 Przysługuje mu prawo do korzystania z Dokumentacji określonej w § 1 ust. 2 

Umowy. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 
             W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane, zaś w 

sprawach formalnoprawnych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

            Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

Integralną część niniejszej Umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz  

z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy. 

Załącznikami do umowy są: 

- Załącznik Nr 1 – oferta Wykonawcy 

- Załącznik Nr 2 – kosztorys ofertowy Wykonawcy 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


