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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
Adres :  43 -220 Bojszowy ul. Św. Jana 52 
Adres internetowy : www.gpkbojszowy.pl 
Adres e-mail: gpk@hot.pl 
NIP :  646-24-45-538 
Regon : 276711342 
Nr rachunku: BS Tychy  63 8435 0004 0000 0000 0749 0001 

 
2. Tryb udzielania zamówienia i wartość zamówienia. 
 

Przetarg nieograniczony art. 39  i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010.113.759 z późniejszymi zmianami) zwanej w treści SIWZ 
u.p.z.p., o wartości szacunkowej poniżej 200 000,00 euro. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 
A) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Bojszowach przy ul. 

Gościnnej z uwagi na planowane zwiększenie dopływu ścieków do tej oczyszczalni z nowo 

kanalizowanych terenów gminy. Dokumentację projektową należy opracować wraz z  

uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

przedstawiony został w części 3 SIWZ. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawiera 

również wzór umowy zawarty w części 2 SIWZ. 

B) Planowana jest realizacja inwestycji (prac budowlanych) z podziałem na etapy. Dokumentacja 

projektowa powinna być wykonana w sposób umożliwiający realizację inwestycji  etapowo, 

zgodnie z zakresami  określonymi przez Zamawiającego  dla każdego z tych etapów. Część 

projektu dotycząca każdego z etapów powinna być tak opracowana, aby możliwe było 

uruchomienie i eksploatacja zrealizowanego wg tej części projektu etapu, jako spójnej części 

całego pracującego układu technologicznego oczyszczalni. Zakres poszczególnych etapów  

określono w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ( zał. 3 do części  3 

SIWZ).Zamawiający posiada koncepcję rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w 

Bojszowach sporządzoną w roku 2007, stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia, która może być wykorzystana jako materiał pomocniczy.   Trwa 

postępowanie o uzyskanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach. 

Zamawiający  po uzyskaniu decyzji przekaże  ją wybranemu Wykonawcy. W załączeniu znajduje 

się postanowienie RDOŚ w Katowicach w sprawie określenia warunków realizacji 

przedsięwzięcia (zał. 5 do części 3 SIWZ). 

C) Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:: 

1.Wykonanie projektu budowlanego spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. nr 0 poz.462) wraz z informacją dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126) oraz końcowe uzyskanie 
„Decyzji pozwolenia na budowę” wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. 

2.Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty, obejmującego: 

a)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) wykonane 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202, 
poz. 2072 wraz z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego, 
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b)projekty wykonawcze w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072 wraz z późn. zm.) w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, 

c)przedmiary robót w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072 wraz z późn. zm.) w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

3.Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym, dla projektu wykonanego przez Wykonawcę. 

 

D) Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bojszowach, będzie obejmowała 
szereg działań inwestycyjnych, w szczególności: 

1.W części ściekowej oczyszczalni przewiduje się następujące działania: 

a) Wymianę sitopiaskownika na jednostkę o większej przepustowości. 

b) Wykonanie biofiltra odbierającego zanieczyszczone powietrze (dezodoryzacja) ze 
zbiornika retencyjnego i sitopiaskownika oraz stacji zlewnej. 

c) Zainstalowanie stacji zlewnej w prefabrykowanym kontenerze, dostosowanej 
wyposażeniem do obowiązujących przepisów z układem odciągowym powietrza do 
biofiltra. 

d) Zabezpieczenie przed korozją zbiornika retencyjnego ścieków, wykonanie hermetyzacji 
zbiornika z wykorzystaniem lekkiej konstrukcji osłonowej odpornej na korozyjne opary 
wraz z układem odciągowym powietrza (do biofiltra). 

e) Wymianę pomp podających ścieki do reaktorów wraz z siecią przewodów i ich 
rozbudowa. 

f) Zabudowę trzeciej pompy na nowym stanowisku w zbiorniku retencyjnym wraz z siecią 
przewodów. 

g) Budowę trzeciego reaktora biologicznego o sumarycznej objętości około 500 m
3
, 

zbliżonego konstrukcyjnie i technologicznie do zmodernizowanych reaktorów 
istniejących. 

h) Modernizację dwóch istniejących bioreaktorów (wymiana zużytego systemu 
napowietrzania oraz dekanterów, wymiana mieszadeł, montażu sond kontrolno-
pomiarowych, a także wykonania nowych otworów w stropie, umożliwiających lepszy 
dostęp do zainstalowanych urządzeń i armatury w celu ich naprawy lub przeglądu oraz 
wykonania niezbędnych pomiarów, a także wykonanie systemu do odprowadzania piany 
i wyflotowanego osadu do zbiornika stabilizacji tlenowej osadu). 

i) Wymianę dmuchaw wraz z dostosowaniem układu kolektorów sprężonego powietrza, 
obejmującej zainstalowanie trzech nowych dmuchaw o wydajności powyżej 336 m

3
/h i 

ciśnieniu około 7 bar każda, w obudowach dźwiękochłonnych. 

j) Wykonanie stacji dozowania środków chemicznych z przewodami i instalacjami 
dozującymi z możliwością dozowania tych środków do pięciu różnych punktów na 
obiekcie: do każdego z trzech reaktorów SBR, do zbiornika retencyjnego ścieków oraz 
do wydzielonej komory stabilizacji tlenowej osadu. 

k) Wykonanie nowego zunifikowanego systemu AKPiA obejmującego całość oczyszczalni 
ścieków (zarówno obiekty istniejące adaptowane jak i przebudowywane, jak również 
nowe obiekty, maszyny i urządzenia). 

2.W części osadowej oczyszczalni przewiduje się następujące działania: 

a) Budowę pompowni ścieków oczyszczonych (wraz z retencją zapasu wody) na potrzeby 
własne. 

b) Budowę nowej komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego o objętości minimum 
250 m

3
, wyposażonej w drobnopęcherzykowy system wgłębnego napowietrzania, 

mieszadło, układ kontroli odczynu oraz sondę tlenową sterującą pracą dmuchaw 



Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach – dokumentacja projektowa 

 

7 

 

napowietrzających zbiornik stabilizacji. Komora powinna być tak zlokalizowana, aby 
możliwe było odpompowanie jej zawartości za pomocą wozu asenizacyjnego (miejsce 
spełniające funkcję podjazdu). 

c) Budowę nowej stacji dmuchaw dla komór stabilizacji tlenowej osadu, wyposażonej 
w dwie dmuchawy o sprężu 0,55 bara, wydajności 500 m

3
/h każda, pracujące w systemie 

1 czynna, 1 rezerwowa. 

d) Wykonanie układu połączeń technologicznych pomiędzy istniejącymi SBR-ami, 
składającego się z zasuw w komorach pod SBR 1 i SBR 2 (istniejące), zasuwy 
w komorze pod SBR 3 (nowa), kolektora zbiorczego DN 200 mm (nowego) pomiędzy 
tymi zasuwami, a zbiornikiem retencyjnym, wyposażonego w pompę rotacyjną 
o zmiennym kierunku obrotów oraz bocznik umożliwiający skierowanie osadu na prasę z 
pominięciem zbiornika stabilizacji tlenowej. 

e) Wykonanie i wyposażenie systemu połączeń umożliwiających zawrócenie osadu z 
wydzielonej komory stabilizacji tlenowej do każdego ze zbiorników SBR 

f) Zainstalowanie nowej prasy taśmowej wyposażonej w rozwiązania mające na celu 
ograniczenie zużycia wody, o wydajności minimum 8 m

3
/h (wraz z instalacją roztwarzania 

i dozowania polielektrolitu) w nowym budynku technologicznym. 

g) Zainstalowanie w tym budynku układu higienizacji osadu odwodnionego wraz 
z systemem magazynowania i dozowania wapna i transportu na plac magazynowy – 
zbiornik wapna do higienizacji o pojemności minimum 10 m

3
, mieszarka osadu z wapnem 

oraz zespół przenośników ślimakowych osadu, z możliwością alternatywnego, 
bezpośredniego załadunku pojazdu. 

h) Wykonanie magazynu osadów ściekowych odwodnionych i osadów higienizowanych o 
powierzchni wystarczającej na ich magazynowanie na okres co najmniej 3 miesięcy. Dla 
potrzeb obsługi magazynu osadów, od momentu odbioru osadu z prasy i jego 
przetransportowania do magazynu, należy dobrać niezbędne mobilne środki techniczne 
(ciągnik z przyczepą, ładowarka, kontenery i inne). Magazyn powinien być zadaszony 
lekkimi zadaszeniami, powinien posiadać układ odwadniania oraz składać się z 
odpowiednio dobranych powierzchni magazynowych i technologicznych wraz z układami 
komunikacyjnymi.   

 3.W części poza technologicznej oczyszczalni przewiduje się następujące działania: 

a) Zabudowę awaryjnego agregatu prądotwórczego w istniejącym pomieszczeniu wraz 
z podłączeniem do systemu energetycznego oczyszczalni. 

b) Przebudowę, rozbudowę i remont istniejących i adaptowanych pomieszczeń oczyszczalni 
do obowiązujących standardów BHP i potrzeb prawidłowego funkcjonowania personelu 
oczyszczalni (adaptacja „zwolnionych” pomieszczeń, polimeru i stacji odwadniania i 
pozostałych pomieszczeń na warsztat, magazyn oraz pomieszczenie laboratoryjne 
przystosowane do prowadzenia podstawowych pomiarów i wyposażone w: mikroskop z 
wyświetlaczem cyfrowym, wagosuszarkę do osadów, cylindry miarowe 1000 ml – 4 
sztuki, butelki 1000 ml z tworzywa sztucznego do próbek ścieków – 50 szt., butelki z 
ciemnego szkła 1000 ml – 12 szt., zlewki szklane 250 ml – 4 szt., pobierak z rączką 
teleskopową  do ścieków 1500 ml – 1 szt.  

c) Należy przewidzieć szatnię przepustową z  natryskiem, jadalnię, suszarnię, 
dyspozytornię z miejscem wydzielonym na przechowywanie sprzętu BHP oraz odzieży 
ochronnej (np. w miejscu obecnej wiaty magazynowej osadu).   

d) Dodatkową rozbudowę systemu AKPiA obejmującą nie tylko kontrolę i sterowanie 
procesami technologicznymi na przedmiotowej oczyszczalni, ale również integrację z 
układem kontroli pozostałych obiektów w Międzyrzeczu i Jedlinie oraz przepompowni i 
sieci kanalizacyjnej w gminie wraz z ich docelową zdalną kontrolą. 

e) Przeniesienie istniejącej wiaty na część placu składowego osadu i wykonanie podjazdu 
dla samochodu ciężarowego (do ciągnika z naczepą włącznie) o utwardzonej 
nawierzchni, przystosowanej do postoju środków transportu. 

f) Wykonanie nowego ogrodzenia dla całego docelowego terenu oczyszczalni. 

g) Wykonanie nowych dróg, placów oraz parkingów dla obsługi obiektów oczyszczalni. 

h) Wykonanie miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych. 
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i) Wykonanie obiektów małej architektury, oświetlenia, zieleni itp. elementów 
zagospodarowania docelowego terenu oczyszczalni, w tym miejsca pełniącego funkcję 
magazynu wytwarzanych odpadów innych niż powstających bezpośrednio w procesie 
oczyszczania  (magazyn oleje przepracowane, zużyte  urządzenia, akumulatory i baterie, 
zużyte opony, sorbenty, filtry olejowe, świetlówki i lampy ). 

E) W zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia wybrany Wykonawca jest obowiązany do:  

1. Udziału  w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych, które będą prowadzone 
na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, polegający na 
udzieleniu Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej, w 
razie wniesienia przez uczestników tego postępowania zapytań lub odwołań.  

2. Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. W ramach nadzoru 
autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a)  czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową; 
b)  uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót   

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, 
c) udziału na wezwanie Zamawiającego w naradach technicznych, 
d) udziału na wezwanie Zamawiającego w odbiorze poszczególnych istotnych części robót 

budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji. 
F) Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

71200000-0      Usługi architektoniczne i podobne  
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  
71245000-7      Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje. 
71310000-4      Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane. 
71248000-8      Nadzór nad projektem i dokumentacją. 

                       
4. Oferty częściowe, wariantowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna, dynamiczny system 

zakupów, udzielanie zaliczek, stosowanie wymagań o których mowa w art. 29 ust.4. u.p.z.p., 
zamówienia uzupełniające. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.  
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów  
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy. 
Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań o których mowa w art. 29 ust.4 u.p.z.p.      
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
  
5. Termin wykonania zamówienia. 

 
Termin realizacji zamówienia – wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego  do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym :    

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej określonej w pkt.II SIWZ wraz z 
uzgodnieniami i decyzjami :  do 12 m-cy od dnia zawarcia umowy. 

2. Pełnienie nadzoru autorskiego: do odbioru robót budowlanych wykonywanych na podstawie 
opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej tj. do 36 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy ze względu na planowaną realizację w etapach. 

  
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy: 
 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli                                                                                   

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady: spełnia / nie spełnia, na podstawie 
przedłożonego przez Wykonawcę : 
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- oświadczenia (zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy pzp). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać, 
że warunek spełnia przynajmniej jeden z tych Wykonawców. 

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie: 
Wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , co najmniej  jedną usługę w zakresie 
wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji 
oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 2 000 RLM. 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie  
przedłożonego  przez Wykonawcę :  

- oświadczenia (zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy pzp ) , 

-  wykazu wykonanych usług w zakresie opracowania w/w wymaganych dokumentacji, z podaniem 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem   

- dokumentów (np. referencji, protokołów odbioru prac) potwierdzających, że usługi te zostały 
wykonane należycie. 

Przy ocenie spełnienia warunku za „wykonane”, Zamawiający uzna te opracowania ,które zostały 
wykonane i odebrane ( końcowymi protokołami odbioru) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy wykazać, że 
warunek spełnia przynajmniej jeden z tych Wykonawców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.  Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.  

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady: spełnia/ nie spełnia, na podstawie 
przedłożonego przez Wykonawcę: 

- oświadczenia (zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy pzp ). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać, że 
warunek spełnia przynajmniej jeden z  tych Wykonawców. 

4.  Dysponują  następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia :  

a)  Min. 1 osobą, która posiada  uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w 
specjalności architektonicznej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
budowlane, które zostały nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) od co najmniej 
3 lat  i  wykonała  co najmniej jedną branżową dokumentację projektową w zakresie 
budowy/przebudowy/ rozbudowy/ modernizacji oczyszczalni ścieków  o przepustowości nie mniejszej  
niż 2 000 RLM. 

 
b)  Min. 1 osobą, która posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne 
uprawnienia budowlane, które zostały nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) od 
co najmniej 3 lat  i wykonała co najmniej jedną  branżową dokumentację projektową w zakresie 
budowy/przebudowy/ rozbudowy/ modernizacji oczyszczalni ścieków  o przepustowości nie mniejszej  
niż 2 000 RLM. 

 
c) Min. 1 osobą, która posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały nadane na podstawie 
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wcześniej obowiązujących przepisów)  od co najmniej 3 lat i wykonała co najmniej jedną branżową 
dokumentację projektową w zakresie budowy/przebudowy/ rozbudowy/ modernizacji oczyszczalni 
ścieków  o przepustowości nie mniejszej  niż 2 000 RLM. 

 
d) Min. 1 osobą, która posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, 
które zostały nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) od co najmniej 3 lat. 

       
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady: spełnia/ nie spełnia, na podstawie 
przedłożonego przez Wykonawcę : 
- oświadczenia (zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy pzp ) , 
- dokumentu : wykazu osób, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości , wraz  z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych  niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia i wykształcenia a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena oferty nastąpi 
łącznie.  
Przez okres  „posiadania uprawnień od co najmniej 3 lat” należy rozumieć okresy liczone od daty 
nadania (uzyskania) uprawnień  do upływu terminu składania ofert.  
Przez „wykonała” należy rozumieć, że dokumentacja została  zakończona i odebrana bez zastrzeżeń, 
przed upływem terminu składana ofert.  
 

5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia : 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady: spełnia/ nie spełnia, na podstawie       
przedłożonego przez Wykonawcę : 

-  oświadczenia (zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp ); 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy wykazać, że 
warunek spełnia przynajmniej jeden z tych Wykonawców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  
         potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące dokumenty: 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( art. 22 Prawa zamówień 

publicznych) , którego wzór stanowi załącznik do niniejszych IDW . 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenia złożone (podpisane) przez 
Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 
oświadczenie złożone (podpisane) odpowiednio przez Wykonawców składających ofertę 
wspólną). 

2) Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego 
z nich. 

3) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ( art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych) , 
którego wzór stanowi załącznik do niniejszych IDW.W przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego z nich. 
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4) Wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy —w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie. 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie - w tym celu dokumenty może 
złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego 
warunku. 

5) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności   
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniana będzie ich łączne dysponowanie osobami  - w tym celu dokumenty może 
złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego 
warunku. 
 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: 

- w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  

Dokument, o którym mowa w pkt 2a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  

    Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce      
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie 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. 

 
  3.  Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów     dotyczących        
         sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może   przedstawić inny   
         dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego   
          warunku. 

 
4.   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach         

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,   niezależnie   
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej  sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami   niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

       Treść zobowiązania podmiotu trzeciego  ( złożona w oryginale) powinna określać: 
         -  kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, 
         -  zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, 
         -  czego dotyczy zobowiązanie, 
         -  w jaki sposób będzie zobowiązanie wykonywane, 
         -  jakiego okresu dotyczy zobowiązanie. 

 
8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.  
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np.konsorcjum, spółka 

cywilna), powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy 
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są 
zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika.  
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3. Pełnomocnictwo zawierać powinno w szczególności: wskazanie wszystkich podmiotów tworzących 
podmiot wspólny, wskazanie firmy/ nazwy Pełnomocnika, cel zawiązania podmiotu wspólnego  
( wspólna realizacja zamówienia publicznego),zakres reprezentacji Pełnomocnika, czas trwania/ 
zawiązania podmiotu wspólnego (  co najmniej do czasu realizacji zamówienia publicznego),  data 
udzielenia pełnomocnictwa, podpisy wszystkich podmiotów tworzących podmiot wspólny zgodnie z 
zasadą ich reprezentacji .  

4. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty  w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii.   

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów 

dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty lub 
Pełnomocnika/Lidera. 
 

9. Wymagania dotyczące wadium. 
 

1. Wysokość wadium. 
 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium  w wysokości 5 000,00 PLN 
słownie: pięć tysięcy złotych. 

 

2. Forma wadium. 
 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu (przelewem z konta  Wykonawcy  na konto Zamawiającego) ; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  
      kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z  

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. 
U. 2000 nr 109, poz. 1158). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, 
dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać 
następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia    
        (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia)  
        oraz wskazanie ich siedzib, 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
c) kwotę gwarancji/poręczenia, 
d) termin ważności gwarancji/poręczenia (nie może krótszy niż okres związania ofertą licząc  
       od dnia wyznaczonego na składanie ofert), 
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na  
       pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. zawierające oświadczenie, iż Wykonawca,  
       którego ofertę wybrano: 

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub 

 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie  
            Wykonawcy,  

 zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia  
            jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3  
            ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o  
            których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub  
            pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn  nie leżących po jego  
           stronie. 

f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe.  
g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
i) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie  
       z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby    
       Zamawiającego. 
j) W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o  
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udzielenie niniejszego zamówienia, winno ono w swej treści zawierać wyraźne wskazanie 
wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum (wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia) tj. wraz z podaniem ich nazw i siedzib. 

 
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 

Nr rachunku: BS Tychy  63 8435 0004 0000 0000 0749 0001 
 Wskazane jest, aby w tytule przelewu zapisać: Wadium -” Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Bojszowach ”. 
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych formach tj. innych niż pieniądz, należy złożyć w siedzibie 

Zamawiającego w kasie . 
      W przypadku przesyłania takiego  wadium  drogą pocztową  na kopercie  zapisać: Wadium - 

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach” . Dostarczyć do kasy GPK Sp. 
z o.o.   

 
4. Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, 
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 
terminu składania ofert.  
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 
Wykonawcę nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem przez Zamawiającego terminowego wniesienia 
wadium przez Wykonawcę. 
Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi zabezpieczać ofertę w okresie związania ofertą tj. 
min. 30 kolejnych dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert. 
 
5. Zwrot wadium. 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.  
  
6. Utrata wadium. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;  
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 
 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie 
Zamawiającego o którym mowa w art. 26 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to 
z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
 
 
10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
1. Informacje ogólne. 
 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania 

o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto  podanej w ofercie. 
2) Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść całość zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przed zawarciem umowy. 
 
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w 
jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na  rachunek bankowy 

Zamawiającego.  
3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może złożyć wniosek o zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia.  
4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie 30 dni  od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane.  

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie ma być co 
najmniej gwarancją/poręczeniem: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego w wysokości 3% ceny całkowitej z VAT podanej w ofercie. 
Gwarancja/poręczenie ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy:  
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b) oznaczenie postępowania, 
c) określenie przedmiotu postępowania 
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
e) kwotę gwarancji, 
f) termin ważności gwarancji/poręczenia, 
g) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego zgodnie z Warunkami podpisanej Umowy. 
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do 
treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p. 

7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p. 
 
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
 
11. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

publicznego. 
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w PLN. 
 

12. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. Wymagania podstawowe. 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
3) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).  
 Do oferty należy dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do  tego 
upoważnione lub kopię tego pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
notariusza.     

5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 
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6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 

7) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 
Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) art. 297 §1; „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego 
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo 
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym 
znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.” 

 
2. Forma oferty. 
 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i musi mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone 

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonymi przez 
Wykonawcę. 

2) Zaleca się aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe   
zdekompletowanie.  

3) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 
4) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści, muszą być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione 
przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane. W przypadku 
braku potwierdzenia  poprawki parafą Wykonawcy, Zamawiający uzna za właściwy zapis przed 
naniesieniem zmiany. 

5) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii,  w przypadku pełnomocnictw w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, a w przypadku zobowiązań podmiotów trzecich 
(będących uczestniczyć w wykonaniu zamówienia) oświadczenie należy załączyć w formie oryginału.  

6) Wymaga się, by  formularz ofertowy, wymagane oświadczenia były podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Wymagane dokumenty złożone w 
formie kserokopii mają zawierać  adnotację „za zgodność z oryginałem” oraz pieczęć imienną i 
podpis osoby potwierdzającej  lub w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny (identyfikowalny) 
podpis osoby potwierdzającej . 

 
 

3. Zawartość oferty. 
 
1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a. Formularz ofertowy. 
b. Formularz kalkulacyjny, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik  do SIWZ.  
c. Wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ w pkt.7  
d. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika ,stosowne pełnomocnictwo(a) w 

formie oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii. 
e. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego. 

f. Informacji w zakresie części zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom.  
            W przypadku braku takiej informacji Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie w   
           całości siłami własnymi bez udziału podwykonawców.  
 
       Zaleca się sporządzenie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 
 
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  
 
Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku 
braku takiej informacji Zamawiający uzna, że oferta jest jawna w całości.  
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13. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ  
 
1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 
 
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści niniejszej SIWZ.      
Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych                                
w art.38 u.p.z.p. Zgodnie z art.27 ust.1 u.p.z.p Zamawiający wybiera pisemną formę porozumiewania 
się w postępowaniu tj. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują tylko pisemnie. Przekazanie ich faksem, pocztą elektroniczną nie jest 
zachowaniem formy pisemnej. 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Odpowiedzi na pytania 
dotyczące treści SIWZ udzielane będą niezwłocznie Wykonawcom, chyba że prośba o wyjaśnienie 
wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej  
www.gpkbojszowy.pl oraz przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ w formie papierowej i którzy 
znajdują się na liście wydanych SIWZ prowadzonej przez Zamawiającego, bez ujawniania źródła 
zapytania.  
 
 
2. Zmiany w treści SIWZ. 
 
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający niezwłocznie udostępniana na stronie 
internetowej  oraz przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ w formie pisemnej i 
którzy znajdują się na liście prowadzonej przez Zamawiającego. 

2)  Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
3) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
4) Jeżeli zmiana treści SIWZ jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub 

zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich 
spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian 
w ofertach; 

5) Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie 
oraz na stronie internetowej. 

6) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert zamieszczając informację na stronie internetowej  i informuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ w formie papierowej. 

 
 
14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Ewa Kwolik – 
kierownik ds. ochrony środowiska. 
 
 
15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Dział Kadr, w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  5.07.2012 r.  do godz.  14:00 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 
 Oferta w postępowaniu pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach – 

dokumentacja projektowa” 

http://www.gpkbojszowy.pl/
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      Dostarczyć  do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 43-220 Bojszowy ul. Św. Jana 
52  miejsce : Dział Kadr   do 5.07.2012 do godz. 14:00 

 Nie otwierać przed : dniem 5.07.2012 r. godz.14:30 
 
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
 

16. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 
 
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 
 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania 
ofert. 
 
2. Zmiana złożonej oferty. 
 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej 
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 
 
3. Wycofanie złożonej oferty. 
 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 
Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"WYCOFANIE". 
 
17. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego –  GPK Sp. z o. o. , ul. Świętego Jana 52, 43-220 

Bojszowy ( biuro prezesa zarządu) 
 

w dniu 5.07.2012 r. o godz.  14:30 

 
18. Tryb otwarcia ofert  
 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, 

których dotyczy "WYCOFANIE".  
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. 
4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
2) informacje dotyczące całkowitej ceny brutto .   

5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im 
niezwłocznie informacje z otwarcia ofert na ich pisemny wniosek. 

 
19. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.  
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20. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

2. Ceną oferty będzie kwota wymieniona w Formularzu ofertowym, którą należy obliczyć wg wzoru 
zawartego w formularzu kalkulacyjnym. Załącznikiem do formularza ofertowego jest formularz 
kalkulacyjny.Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem 
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę 
zamówienia. Ilości podane w formularzu kalkulacyjnym dot, nadzoru autorskiego są ilościami 
szacunkowymi, celem obliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert.Brak wskazania cen 
jednostkowych dla nadzoru uznany będzie za błąd w obliczeniu ceny.Ceny netto, podatek VAT oraz 
cena brutto muszą być wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, czyli 1 gr. (Zasada 
zaokrąglania : poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 
umowy -  części 2 niniejszej SIWZ. 

 
21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania; 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
2.  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego 

znaczenie: 
 

 
Kryterium 

Znaczenie  procentowe 
Kryterium 

Maksymalna liczba punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

Cena ( C ) 100% 100 pkt 
 

 

Najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert 

  C =  ------------------------------------------------------------------------------   x  100 

Cena oferty badanej  

 

3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który spełni wymagania SIWZ 
i przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia czyli uzyskają największą ilość punktów. 

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

 

22. Oferta z rażąco niską ceną. 
 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę: 
1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub  
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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23. Tryb oceny ofert.  
 
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w ofercie:  
    a)  oczywiste omyłki pisarskie,  
    b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  
    c)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
 

2. Sposób oceny ofert. 
 

Ocena ofert przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca 
zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 
 
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 
 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty 
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) 
u.p.z.p. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p., niezależnie od innych 
skutków przewidzianych prawem. 

 
24. Wykluczenie Wykonawcy. 
 
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

w stosownie do treści art. 24   u.p.z.p. 
2. Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postepowania, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
25. Odrzucenie oferty 
 
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. oraz art. 90 ust. 3 

u.p.z.p. 
2. Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
26. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 
 
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w SIWZ. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy 

złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru.  

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa w pkt 3, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 
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5. Niezwłocznie po zawarciu umowy, Zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
zgodnie z u.p.z.p. 

  
27. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego : 

1) do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy u.p.z.p. nie stanowią 
inaczej; 

2) umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej,  
3) umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej;  
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie; 
5) wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. 

 
2. Zamawiajacy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następującym przypadku: 
 

1) Terminu realizacji dokumentacji projektowej  w szczególności spowodowane: absencją chorobową, 
zmianą przepisów, przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, związanymi  z uzyskaniem 
koniecznych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń; 

2) Terminu realizacji w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, w zależności od postępu robót 
budowlanych. 

3)  Wartości umowy w zakresie nadzoru autorskiego, jeżeli wystąpi konieczność zwiększenia  liczby  
nadzorów w trakcie realizacji robót budowlanych. 

4) Innych zmian, w przypadku gdy konieczność ich wprowadzenia będzie następstwem zmian lub 
wytycznych instytucji  uzgadniających dokumentację oraz których nie można było przewidzieć na 
etapie sporządzania SIWZ, a które nie wykraczają poza zakres art. 140 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

5) Mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

 
3.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć 
pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze 
zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w 
swojej treści w szczególności następujące postanowienia:  

- określenie celu gospodarczego, 
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, 
- określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), 
- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia, 
- określenie odpowiedzialności solidarnej członków Konsorcjum względem Zamawiającego, 
- określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z członków 

Konsorcjum, 
- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

4. Wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy : 
      a. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz przedstawić dowód jego   
          wniesienia przed zawarciem umowy; 
      b. dostarczenia kserokopii uprawnień osób wskazanych w ofercie, posiadających uprawnienia  
          bez ograniczeń  do projektowania w wymaganych SIWZ specjalnościach wraz z aktualnymi     
          zaświadczeniami o przynależności do właściwego miejscowo samorządu zawodowego. 
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28. Unieważnienie postępowania  
 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 

określonych w art. 93  u.p.z.p.  

 
29. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
 
1. Informacje ogólne. 
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p., 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI, rozdziale 1  u.p.z.p  
Środkami ochrony prawnej są: 

a) odwołanie, 
b) skarga do sądu. 

 
30. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie, w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, faxem.  
Godziny pracy Zamawiającego : od 7.30 do 15.30 ( od pn. do pt.). 
 

31. Podwykonawstwo. 
 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym. 
Jeżeli Wykonawca nie wskaże części zamówienia jaką powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, 
że Wykonawca wykona zamówienie  sam, siłami własnymi bez udziału podwykonawców. 
 
32. Wykaz załączników do niniejszych IDW. 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory : 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego 

2.  Załącznik nr 2 Wzory oświadczeń Wykonawcy  

3.  Załącznik nr 3 Wzór wykazu wykonanych usług.  

4.  Załącznik nr 4 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.  

5.  Załącznik nr 5 Wzór formularza kalkulacyjnego 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego  
 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Nr  nadany sprawie przez Zamawiającego  1/2012 
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY:  
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Św. Jana 52, 43-220 Bojszowy 
 
2. NAZWA ZAMÓWIENIA: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalnie ścieków w Bojszowach –   
    dokumentacja projektowa. 
 

3. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1   

2   

Nr konta na które należy zwrócić wadium wpłacone w formie pieniężnej…………………………………… 

 
4.Ja (my) niżej podpisany(i) po zapoznaniu się z SIWZ  oświadczam(y), że: 
 

1) Cena oferty za realizację  niniejszego zamówienia wynosi: 
 

 
 cena brutto _______________ PLN (słownie: ______________________________ PLN) 

                 w tym VAT ( 23%). 

           Powyższa kwota wynika z załączonego formularza kalkulacyjnego. 

 
2) Przedmiot zamówienia zrealizujemy sami w całości bez podwykonawców*  /lub/ 

Usługi (wpisać jakie)......................................................................   wykonamy siłami własnymi, a 
usługi .................................................( wymienić rodzaj usług ) zostaną zlecone  
podwykonawcom*. 

 
5.Podpis(y): 
 

l.p. 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu. 
Nr  nadany sprawie przez Zamawiającego  1/2012 

 
ZAMAWIAJĄCY: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Św. Jana 52, 43-220 Bojszowy 
 
 
NAZWA ZAMÓWIENIA: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalnie ścieków w Bojszowach –  dokumentacja projektowa. 

 
 
 
WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1   

2   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
 

1. Posiadam  uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli przepisy  
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadam wiedzę i doświadczenie  do wykonania zamówienia. 
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
5. Zapoznałem się z treścią art.24 ust.1 pkt 1 – 9  Prawa zamówień publicznych i  brak jest podstaw 

do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego  z powodu 
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 113 poz. 759 z 25.06.2010 r. z późniejszymi zmianami). 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / potwierdzamy 
własnoręcznymi podpisami * świadom / świadomi * odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu 
Karnego. 

 
 
Podpis(y): 

l.p. 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy 
(ów) 

Miejscowość 
i data 
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Treść art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została 
stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1 a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie  
zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy; 

2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                    z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego; 

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z 
wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                         z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku              z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zabronionych za czyny zabronione pod groźbą kary. 
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Załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych usług.  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  1/2012 
 
ZAMAWIAJĄCY: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Św. Jana 52, 43-220 Bojszowy 
 
 
NAZWA ZAMÓWIENIA: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalnie ścieków w Bojszowach –  dokumentacja projektowa. 

 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
 
W okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonałem  następujące usługi: 
 

l.p. Odbiorca (nazwa, adres) Przedmiot usługi 

Termin wykonania – 
protokolarnego  odbioru 

końcowego 
Dzień, m-c, rok 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
Przepustowość…………RLM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej 
usług, zawierające informacje w zakresie należytego  wykonania.  
 
Podpis(y): 

l.p. 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy 
(ów) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 4 - wzór  poglądowy wykazu osób.  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  1/2012 
 
ZAMAWIAJĄCY: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Św. Jana 52, 43-220 Bojszowy 
NAZWA ZAMÓWIENIA: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalnie ścieków w Bojszowach –  dokumentacja projektowa. 
  

WYKAZ OSÓB 
Oświadczamy, że niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

l.p. 
Imię  i 

nazwisko 

 Kwalifikacje 
zawodowe 
 

Doświadczenie 

Zakres 
wykonywanych 
czynności przy  

realizacji   
przedmiotowego 

zamówienia 

Podstawa 
dysponowania 
( zasoby własne/ 

innych 
podmiotów*) 

  Uprawnienia budowlane 
do projektowania w 
specjalności 
architektonicznej bez 
ograniczeń 
Data nadania: 
 
……………………. 
 

Wykonanie dokumentacji  
projektowych oczyszczalni 
ścieków w branży 
architektonicznej: 
1. (nazwa opracowania)……… 
  
przepustowość ………….RLM 
 
data wykonania…………….. 

główny projektant zasoby własne 

 
 
 
 
 

 Uprawnienia budowlane 
do projektowania w 
specjalności 
konstrukcyjno – 
budowlanej bez 
ograniczeń 
Data nadania : 
 
…………………………… 

Wykonanie dokumentacji  
projektowych oczyszczalni 
ścieków w branży konstrukcyjno-
budowlanej: 
1. (nazwa opracowania)…… 
……………………………………  
 
przepustowość………….RLM 
 
data wykonania…………….. 

projektant zasoby własne 

 
 
 
 

 Uprawnienia budowlane 
do projektowania w 
specjalności sieci , 
instalacji i urządzeń 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych  
sanitarnych bez 
ograniczeń 
Data nadania: 
………………………. 
 
 
 

Wykonanie dokumentacji  
projektowych oczyszczalni 
ścieków w branży instalacji 
kanalizacyjnej: 
1. (nazwa opracowania)……… 
………………………………….. 
 
przepustowość ………….RLM 
 
data wykonania…………….. 

projektant zasoby własne 

 
 
 
 
 

 Uprawnienia budowlane 
do projektowania w 
specjalności sieci, 
instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
bez ograniczeń 
 Data nadania: 
………………………….. 
 

 
 
 
---------------------------------------- 

projektant zasoby własne 

 
* w przypadku wykazania w podstawie dysponowania – zasoby innych podmiotów, do oferty należy dołączyć zobowiązanie tego 
podmiotu w formie oryginału. 
 
Podpis(y): 

l.p. 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy 
(ów) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 4 - wzór formularza rzeczowo - cenowego.  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  1/2012 
  
 

 

Formularz kalkulacyjny  
1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 

Rodzaj prac Cena netto 

(zł) 

VAT (23%) 

(zł) 

Cena brutto 

(zł) 

 Cena za opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej wraz z uzgodnieniami i 
decyzjami  
 

 
 
 
……….…zł 

 

 

…………zł 

 

 

……………zł 

 

Cena za nadzór autorski:  

 obliczona jako suma wyników (  1 +2 ) uzyskanych z poniższych 

działań: 

1)cena netto jednego pobytu łącznie z kosztami  przejazdu 

…………..zł* X  48 (szacunkowa ilość pobytów w czasie  realizacji 

zamówienia)  

+    

2) cena netto ………..zł jednostkę nakładu pracy projektowej (  

j.n.p.)** X  20 (szacunkowa ilość limitu prac projektowych w ramach 

nadzoru autorskiego)  = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………zł 

RAZEM CENA OFERTOWA  

( suma cen:  za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo 

– kosztorysowej wraz z uzgodnieniami i decyzjami oraz  za nadzór 
autorski),  

 
 

………zł 

 

 

…………zł 

 

 

……………..zł*** 

 

 

 

l.p. 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i data 

 
    

 
    

 

 

* Stawka za jednorazowy pobyt  tj. pobyt projektanta  (na budowie,  poza terenem budowy :- w siedzibie 

Zamawiającego, -w siedzibie Wykonawcy robót, -w siedzibie producentów lub dostawców urządzeń, 

materiałów lub wyposażenia).w jednym dniu  niezależnie od czasu trwania . 

            Jednorazowy pobyt projektanta na budowie uwzględnia: 
 - przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru’ 
 -czas przejazdu z siedziby/ z miejscowości będącej siedzibą jednostki projektanta na budowę i z powrotem, 
 -czas pobytu na budowie w jednym dniu, 
 -załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie   

 
** Stawka za prace projektowe tj. dodatkowe( zamienne) rysunki, opracowania w ramach nadzoru autorskiego. 
***  Łączną cenę brutto należy również wpisać do formularza ofertowego.   
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CZĘŚĆ 2 
 

Wzór umowy 
 

Umowa Nr ………………………… 
 
zawarta w dniu ............................................ 
pomiędzy: 
Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o.  
Ul. Świętego Jana 52, 43-220  Bojszowy 
NIP 646-24-45-538 
REGON 276711342 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
a 
........................................................................................................................................................................ 
zwanym dalej WYKONAWCĄ 
na podstawie  dokonanego wyboru oferty  na zasadach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 nr 19 poz.177 z późn.zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, 
o następującej treści: 
 
 

§ 1 
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania  dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy 

i modernizacji oczyszczalni ścieków w Bojszowach. 
2. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

stanowiącej załącznik nr 1  do umowy. Zakres świadczenia Wykonawcy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie oraz zapisami  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. W zakres opracowań wchodzi: 
1) Dokumentacja projektowa obejmująca: 

a) Projekt budowlany – opracowany zgodnie z: 
- ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 

zm.), 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 

b) Projekty wykonawcze wszystkich branż, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.). Projekty 
wykonawcze Wykonawca opracuje z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, 
jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia, w sposób 
umożliwiający ryczałtową wycenę robót. Dokumentacja winna zawierać: 
- optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz 

wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali z dokładnym opisem 
i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, 
urządzenia; 

- informacja na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz 
o konieczności opracowania planu BIOZ (art. 21a ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, tekst jednolity Dz.U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623 z późn. zm.) 

c) Przedmiar robót opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.) Przedmiar winien zawierać: 
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- Wyliczenia dla poszczególnych pozycji robót, z których wynikać będą ilości przypadające na 
poszczególne roboty; 

- Odniesienie do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
d) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - opracowana zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z 
późn. zm.). 

2) Kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r., w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072, z późn. 
zm.),dla potrzeb procedury przetargu nieograniczonego. Specyfikację techniczną wykonania 
i odbioru robót Wykonawca opracuje na podstawie dokumentacji projektowej. Specyfikacja winna 
zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  

4.  Wykonawca  zobowiązany jest brać udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, które będą prowadzone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej, polegający na udzieleniu Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień 
dotyczących dokumentacji projektowej w razie wniesienia przez uczestników tego postępowania 
zapytań lub odwołań, w terminie dwóch dni od dnia przesłania ich przez Zamawiającego. 
Czynności wymienione w niniejszym ustępie Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia za 
dokumentację określonego w § 5 ust.2 pkt 1. 

5. Wykonawca zobowiązany jest sprawować nadzór autorski nad realizacją robót objętych dokumentacją 
projektową .Oświadczenie Wykonawcy stanowi zał. 2 do umowy. W zakresie nadzoru autorskiego nad 
realizacją robót objętych dokumentacją projektową Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności 
do : 
1) Co najmniej 1 pobytu w miesiącu na placu budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

2) Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. 

3) Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót. 

4) Udziału na wezwanie Zamawiającego w naradach technicznych . 

5) Udziału na wezwanie Zamawiającego w odbiorze poszczególnych istotnych części robót 

budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji. 

 
§ 2 

Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie dodatkowe informacje, które okażą się niezbędne 
w trakcie realizacji zamówienia oraz udzieli stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania 
Zamawiającego przed właściwymi urzędami. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Roboczych konsultacji z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę 
w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych i standardów wykończenia. 

2) Uzgodnienia dokumentacji projektowej przez wszystkich rzeczoznawców. 
2. Sposób wykonania dokumentacji projektowej: 

1) Dokumentacja projektowa ma być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć. Dokumentacja ta będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia do postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień 
publicznych. 

2) Dokumentacja projektowa winna zostać wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być 
opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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3) Dokumentacja projektowa winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz 
zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów 
branżowych uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy. 

4) Dokumentacja projektowa winna zostać sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane 
uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji winien być podpisany przez Wykonawcę 
i sprawdzającego oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej. 

5) W projekcie wykonawczym Wykonawca ujmie wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót 
oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. 
Dokumentację projektową należy opracować w sposób czytelny, z wyłączeniem opisów ręcznych. 

6) Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów 
i urządzeń powinny określać przedmiot umowy w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień 
publicznych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy w sposób zapewniający zachowanie 
uczciwej konkurencji. 

7) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z uwzględnieniem postanowień 
zawartych w art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
2004  nr 19, poz.177 z późn. zm.) - tzn. przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez 
wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 

8) W przypadku, gdy zastosowanie w/w jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumentacji projektowej parametry urządzeń 
i materiałów równoważnych. 

 
§ 4 

1. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu wszystkich opracowań wraz z uzgodnieniami 
i decyzjami ustala się  na 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia …………………………. 

2.  Termin wykonania nadzoru autorskiego nad realizacją  robót objętych dokumentacją projektową ustala 
się do  trzech lat od dnia zawarcia umowy tj. do dnia…………………………….  

 
§ 5 

 
1. Za wykonanie  całego przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w  wysokości: brutto ….zł  

(słownie.. zł) w tym VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje: 

1) Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie opracowań określonych w § 1 ust. 1 do 4 
umowy w wysokości ………………. zł brutto w tym VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (słownie…………………………………………...…zł), z czego 75% tej kwoty 
wynagrodzenia płatne będzie po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego opracowań, 
a 25% po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2) Wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe za sprawowanie nadzoru autorskiego w 
wysokości do kwoty……..………. zł brutto. w tym VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (słownie: …….zł). 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 5 ust. 2 pkt 1 będzie niezmienne przez cały okres 
realizacji przedmiotu umowy, a pominięcie przy wycenie i nie ujęcie w ryczałcie jakiegokolwiek 
elementu z przedmiotu umowy nie będzie stanowiło podstawy żądania przez Wykonawcę 
dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również koszty wszelkich niezbędnych uzgodnień, 
warunków, inwentaryzacji zieleni, badania geotechnicznego gruntu, uzyskania pozwolenia na 
budowę, itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy poza ewentualną 
opłatą za wycinkę zieleni. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z zapisem ust. 2 pkt 1, na 
podstawie dwóch prawidłowo wystawionych faktur VAT, w terminie 30 dni od ich doręczenia 
Zamawiającemu. 

6. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę pierwszej faktury VAT - za sporządzenie opracowań, 
stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy opracowań wraz z oświadczeniem Zamawiającego 
o ich przyjęciu, drugiej faktury VAT – ostateczna decyzja o zmianie decyzji pozwolenia na 
budowę. 

7.  Wynagrodzenie  za sprawowanie nadzoru autorskiego określone w § 5 ust.2 pkt 2 będzie 
wypłacane za okres nie mniejszy niż 2 miesiące,  za faktycznie wykonane  prace  w zakresie 
nadzoru autorskiego, potwierdzone przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury. Podstawę rozliczenia będą stanowiły stawki 
jednostkowe wskazane w kalkulacji ofertowej stanowiącej zał. 3 do umowy pomnożone przez 
faktycznie zrealizowanie ilości oraz  powiększone o należny VAT. Stawki jednostkowe wskazane 
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w zał. 3  do umowy mogą być waloryzowane na wniosek Wykonawcy najwcześniej za prace 
wykonane od roku 2014 o wskaźnik wzrostu cen towarów  i usług ogłoszony przez GUS za rok 
poprzedni. Waloryzacja nie powoduje konieczności zmian umownych w zakresie wysokości 
wynagrodzenia określonego w  § 5 ust. 1 i ust.2  pkt 2 umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej kwoty wskazanej w § 5 ust. 2 pkt 2. 
9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
10. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług, NIP Wykonawcy: 

………………………………. , NIP Zamawiającego: 915-16-03-758 
11.  Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta Zamawiającego w Banku  
       ………………………………… na konto Wykonawcy:………………………………………………… 
       
 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać opracowania w ilościach egzemplarzy wskazanych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie pokwitowania przyjęcia do 
sprawdzenia opracowań. Zamawiający sprawdzi opracowania w terminie do dziesięciu dni 
i oświadczy, czy je przyjmuje, czy też żąda dokonania określonych poprawek wyznaczając termin na 
ich wykonanie.  

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wykonane opracowania w siedzibie Zamawiającego. 
3. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego wykonanych opracowań jest protokół 

zdawczo-odbiorczy opracowań podpisany przez Strony umowy, wraz z oświadczeniem 
Zamawiającego o ich przyjęciu, a w przypadku żądania dokonania poprawek, protokół zdawczo-
odbiorczy poprawionego przedmiotu umowy . 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
1) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 – 4 umowy, w stosunku 

do terminu określonego w § 4 ust.1  lub opóźnienie w dokonaniu poprawek opracowań zgodnie 
z zapisem § 6 ust. 1 umowy - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 
pkt 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

2) Za opóźnienie w usunięciu wad opracowań ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za 
wady - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.2 pkt 1 umowy za każdy 
dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu na ich usunięcie. 

3) Za opóźnienie  w czynnościach o których mowa w  § 1 ust. 4, w wysokości 1% wynagrodzenia 
brutto  określonego w § 5 ust.2 pkt 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

4) Nie pojawienia się Wykonawcy na placu budowy w celu sprawowania nadzoru autorskiego 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 pkt 2 umowy za każdy 
stwierdzony przypadek. 

5) W razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po 
stronie Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy. 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po   
stronie Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji wymienionej w art.145 Prawa zamówień publicznych,  
w wysokości  5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar     
    umownych  do  wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 8 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane opracowania. Z tytułu udzielonej 

gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady opracowań zmniejszające 
jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z przeznaczenia 
przedmiotu umowy, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa 
i normami technicznymi. Wykonawca wyda Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny.  

2. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wad opracowań Zamawiający ma prawo żądać ich 
nieodpłatnego usunięcia w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy. 

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz 
z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót 
budowlanych wykonanych na podstawie opracowań, stanowiących przedmiot umowy.  

4. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady opracowań i ustalają, że 
uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem 
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odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych 
wykonanych na podstawie opracowań, stanowiących przedmiot umowy. 

5. Wykonawca odpowiada za wadę opracowań również po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za 
wady, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji jakości 
i rękojmi za wady. 

6. Zamawiający w ramach rękojmi ma prawo: 
1) Żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że 

po bezskutecznym jego upływie odstąpi od umowy, jeżeli wady są istotne lub obniżyć 
wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, jeżeli wady nie są istotne. 

2) Odstąpić od umowy, gdy wady nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca 
nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego - jeżeli wady są istotne. 

3) Żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzą się usunąć albo, 
gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub 
Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - jeżeli wady nie są 
istotne. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad. 
 

§ 9 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych 
na podstawie sporządzonych opracowań. 

2. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót oraz na 
każde wezwanie Zamawiającego. 

3. Za nadzór autorski uważa się : 
1) pobyt projektanta na budowie, 
2) pobyt projektanta poza terenem budowy: 

a) w siedzibie Zamawiającego, 
b) w siedzibie Wykonawcy robót 
c) w siedzibie producentów lub dostawców urządzeń, materiałów lub wyposażenia. 

3) prace projektanta przy pracach projektowych wynikających ze zmian w trakcie budowy, 
niespowodowanymi błędami w projekcie. 

4. Wykonawca będzie pełnił obowiązki wynikające z nadzoru autorskiego na wcześniejsze pisemne lub 
telefoniczne wezwanie przez Zamawiającego. 

5. Każdy pobyt Wykonawcy na placu budowy potwierdzany będzie przez Zamawiającego na karcie 
nadzoru autorskiego, prowadzonej przez Wykonawcę oraz w dzienniku budowy, prowadzonym przez 
kierownika budowy. 

 
§ 10 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli: 
1) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami 

Zamawiającego lub opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy; 
2) Wykonawca nie rozpoczął lub nie kontynuuje wykonania przedmiotu umowy mimo  wezwania 

złożonego na piśmie przez Zamawiającego. 
2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 20 

dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 

 
§ 11 

 
1. Dokumentacja projektowa wykonana w związku z realizacją niniejszej umowy jest utworem 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tekst jednolity: Dz.U. 90.2006. 631 z późn. zmianami), i w związku z powyższym podlega ochronie 
prawno-autorskiej. Wykonawca oświadcza, że posiada pełnie praw autorskich do przedłożonego 
Zamawiającemu dzieła. 

2. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 5 ust.2 pkt. 1 niniejszej umowy, przenosi na Zamawiającego zarówno własność 
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nośników, na których dokumentacja projektowa została przekazana Zamawiającemu, jak i autorskie 
prawa majątkowe do tej dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w 
zakresie: 
1) Utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym 

wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

2) W zakresie obrotu oryginałem opracowań albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono: 
a) Sprzedaż lub użyczenie oryginału opracowań albo egzemplarzy, na których opracowania 

utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez wykonawców w postępowaniu 
o zamówienie publiczne na realizację robót objętych przedmiotem opracowań, innych 
wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 
projektowych, wykonawcę robót budowlanych i innych wykonawców jako podstawę do 
wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie 
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących 
formach: papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej, na 
nośnikach optycznych. 

b) Wprowadzenie opracowań lub ich części do pamięci komputerów w dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt 2 lit a). 

c) Zamieszczenie opracowań na serwerze Zamawiającego w celu wykonywania obowiązków 
wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do 
umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za 
pośrednictwem sieci Internet. 

3) Korzystania na własny użytek. 
4) Wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym do zwielokrotniania, 

rozpowszechniania. 
Przeniesienie praw majątkowych do dzieła następuje bez ograniczenia co do terytorium, czasu i ilości 
egzemplarzy. 

3. Wykonawca przy przeniesieniu praw autorskich (tj. przy podpisaniu protokołu  
zdawczo- odbiorczego), złoży oświadczenie, że dokumentacja projektowa jest wolna od wad 
prawnych, a korzystanie z niej nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.  
W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do 
zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez te osoby oraz do zwolnienia  
– w tym zakresie – Zamawiającego od jakiejkolwiek odpowiedzialności.  

4. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 
ust.2 pkt 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego przysługujące mu prawo do udzielenia 
zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dzieła stanowiącego przedmiot umowy. 

5. Po nabyciu prawa, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający będzie miał prawo do dowolnego 
wykorzystania całości lub swobodnie wybranych fragmentów dzieł, w szczególności prawo do 
wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej, zlecenia kontynuowania prac projektowych osobie 
trzeciej, a następnie wykorzystywania tak powstałej dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, 
o których mowa w ust. 2. 

6. Zezwolenia, o których mowa w niniejszym paragrafie są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych 
warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

 
§ 12 

1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………………. 
w wysokości 3%  wartości umowy brutto określonego w § 5 ust.1 tj.: ………………………………. 
(słownie: ...................) 
Zabezpieczenie to  zostanie zwolnione w  terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
W przypadku jej niedochowania Zamawiający przeznaczy na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy należności z faktur. 

 
§ 13 

Nadzór nad realizacja umowy będą pełnić: 
- po stronie Zamawiającego……………………… 
- po stronie Wykonawcy…………………………   
Zmiana wskazanych osób nie stanowi zmiany niniejszej umowy i następuje w drodze pisemnego 
oświadczenia złożonego drugiej stronie. 
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§ 14 
1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo właściwy dla 

Zamawiającego. 
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w granicach 

określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, wyrażoną na piśmie  w formie aneksu do umowy 
pod rygorem nieważności. 

 
 
3. Zamawiający dopuszcza  istotne zmiany zawartej z Wykonawcą umowy w zakresie: 
 

1) Terminu realizacji dokumentacji projektowej  w szczególności spowodowane: absencją  
        chorobową, zmianą przepisów, przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, związanymi       
        z uzyskaniem koniecznych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń; 
2) Terminu realizacji w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, w zależności od postępu robót 

budowlanych. 
3) Wartości umowy w zakresie nadzoru autorskiego, jeżeli wystąpi konieczność zwiększenia  liczby  

nadzorów w trakcie realizacji robót budowlanych. 
4) Innych zmian, w przypadku gdy konieczność ich wprowadzenia będzie następstwem zmian lub 

wytycznych instytucji  uzgadniających dokumentację oraz których nie można było przewidzieć na 
etapie sporządzania SIWZ, a które nie wykraczają poza zakres art. 140 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

5) Mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania 
zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na 
piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, ze zm.), Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, 
poz. 93, ze zm., Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, 
ze zm.),  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) oraz inne 
odpowiednie przepisy prawa. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego, a 1 dla 
Wykonawcy. 

7. Wszelka korespondencja stron kierowana będzie na adresy stron wskazane w treści niniejszej 
umowy. Zmiana adresu do korespondencji następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego 
drugiej stronie; zmiana adresu do doręczeń nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Korespondencja 
kierowana na ostatni wskazany adres strony uważana jest za doręczoną najpóźniej w ostatnim dniu, 
w którym mogła zostać odebrana od operatora pocztowego. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
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Załącznik Nr 2 do umowy Nr  
 
.................................., dnia  …………..  

OŚWIADCZENIE 
O PODJĘCIU OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY SPRAWUJĄCEGO NADZÓR AUTORSKI 

 
 
Ja, niżej podpisany   ................................................ zamieszkały w…………………...  przy ul. 
…………….......pod nr....................... 
oświadczam, że przyjąłem obowiązki projektanta sprawującego nadzór autorski nad zadaniem pn.: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….„Oświadczam, że znane mi są przepisy obowiązujące przy wykonywaniu 
robót budowlanych i rozbiórkowych w szczególności art. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 
r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, ze zm.),  oraz przepisy o odpowiedzialności karnej i zawodowej, 
przewidziane w art. 90, 91, 92, 93, 95 w/w ustawy 
Uprawnienia budowlane zostały udzielone decyzją*)  
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.............................. z dnia 
..................................................... L. dz. …………………….............  
 
 
 
         
 ......................................... 
                 (podpis wykonawcy) 
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CZĘŚĆ 3 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
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Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia 

Położenie oczyszczalni 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Bojszowy, przy drodze wojewódzkiej nr 931. 
Adres oczyszczalni ścieków SBR Bojszowy: 43-220 Bojszowy, ul. Gościnna 

Ogólna charakterystyka oczyszczalni w stanie aktualnym 

Istniejąca zlewnia oczyszczalni obejmuje część obszaru Gminy Bojszowy. Do oczyszczalni podłączone 
są m.in. miejscowości Bojszowy i Bojszowy Nowe. Do zlewni tej oczyszczalni ciążą również zabudowania 
położone w Świerczyńcu. in. Według bilansu opartego na wynikach obciążenia oczyszczalni za rok 2011 
do oczyszczalni dopływają ścieki pochodzące od 4000 równoważnych mieszkańców. 

Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji i uzyskała pozwolenie w 1997 roku i została zaprojektowana 
na przepustowość: 

 Qdśr  = 370 m
3
/d 

 Qdmax  = 500 m
3
/d 

 Qhmax = 61 m
3
/h 

 Qhśr  = 23 m
3
/h 

 Qhdśr  = 44 m
3
/h 

  

Zakładany ładunek BZT5 dla oczyszczalni wynosi 180 kg O2/d, a dla części biologicznej oczyszczalni 162 kg 
O2/d RLM. Aktualny schemat technologiczny oczyszczalni ścieków w Bojszowach, przedstawia rysunek 
3.2-1 i obejmuje on następujące procesy jednostkowe: 

 W zakresie oczyszczania ścieków: cedzenie ścieków na gęstej kracie mechanicznej i usuwanie 
piasku w zblokowanym z kratą piaskowniku poziomym, retencję ścieków w zbiorniku 
retencyjnym, pompowanie ścieków, biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego 
prowadzone w dwóch, równoległych, wielofunkcyjnych sekwencyjnych reaktorach biologicznych 
(utlenianie związków organicznych, nitryfikacja, denitryfikacja, defosfatacja, sedymentacja 
zawiesin), dozowanie (w miarę potrzeb) koagulantu do chemicznego usuwania fosforu do 
kolektora przy sitopiaskowniku, odprowadzanie oczyszczonych ścieków do odbiornika. Ścieki 
dowożone są gromadzone w zbiorniku ścieków dowożonych i dozowane do ciągu oczyszczania. 

 W zakresie przeróbki osadu: gromadzenie osadu nadmiernego w studni osadu V= 20 m3, 
odwadnianie osadu w workownicy, okresowe magazynowanie na zadaszonym poletku. 

Ścieki dopływają do oczyszczalni kolektorem ciśnieniowym tłocznym Ø 200 mm z Bojszów, który jest 
zakończony bezpośrednim wprowadzeniem do sitopiaskownika. Do komory tej kierowane są również 
ścieki z punktu zlewnego (poprzez zbiornik ścieków dowożonych). 

Oczyszczalnia posiada niewielki zbiornik ścieków dowożonych, do którego kierowane są ścieki dowożone 
wozami asenizacyjnymi oraz ścieki powstające na terenie oczyszczalni (socjalne, z odwadniania osadu). 
Obiekt wyposażony jest w pompę zatapialną o wydatku 5 dm

3
/s, podającą ścieki do głównego kolektora 

tłocznego przed kratę. 

W sitopiaskowniku zamontowano kratę mechaniczną gęstą o prześwicie 5 mm. Zatrzymane na kracie 
odpady (skratki) są transportowane za pomocą zintegrowanego przenośnika ślimakowego do worka. 
Następnie skratki okresowo (po napełnieniu worka) przewożone są na pobliski plac magazynowy osadów 
(w miejsce wydzielone) do czasu wywozu na składowisko odpadów lub przekazywane są firmie 
zewnętrznej.  

Ścieki po kracie przepływają wewnątrz urządzenia do komory piaskownika z odtłuszczaczem. Osadzona 
pulpa piaskowa jest transportowana za pomocą ukośnego przenośnika ślimakowego do worka foliowego 
na konstrukcji wsporczej. Następnie piasek okresowo (po napełnieniu pojemnika) jest magazynowany na 
placu składowym, a następnie przekazywany firmie zewnętrznej. 

Ścieki po mechanicznym oczyszczeniu odpływają do podziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności 
roboczej V = 200 m

3
, wyposażonego w mieszadło śmigłowe. Zbiornik (o średnicy D = 8 m i wysokości H = 

6 m) zapewnia gromadzenie ścieków pomiędzy cyklami pracy reaktorów biologicznych. Ze zbiornika są 
one pompowane zainstalowanymi w nim pompami o wydajności Q = 25 dm

3
/s w sposób cykliczny do 

reaktorów SBR.  
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Oczyszczalnia wyposażona jest w dwa reaktory biologiczne o pojemności czynnej V = 496m
3
 każdy. W 

reaktorach (o wymiarach 9,50 x 9,50 x 6,0 m, wyposażonych w ruszt drobno pęcherzykowy, mieszadła i 
dekantery) prowadzony jest wielofazowy proces biologicznego oczyszczania ścieków. Reaktory pracują w 
następujących fazach: 

 napełnianie, 

 napowietrzanie, 

 napełnianie/dopełnianie, 

 napowietrzanie, 

 napełnianie, 

 napowietrzanie, 

 napowietrzanie, 

 sedymentacja, 

 grawitacyjny spust osadu nadmiernego, 

 odpływ ścieków oczyszczonych, 

 przerwa. 

Napowietrzanie odbywa się z wykorzystaniem dwóch dmuchaw, zainstalowanych w budynku o 
parametrach: Q =5,6 m

3
/min, H = 7 m, Ns = 11 kW. 

Ścieki oczyszczone w stopniu biologicznym, po oddzieleniu na drodze sedymentacji osadu czynnego (w 
reaktorach biologicznych) odprowadzane są do odbiornika kolektorem ciśnieniowym DN 250 mm. Na 
kolektorze zainstalowany jest elektroniczny układ pomiarowy ilości ścieków.  

Osad nadmierny odprowadzany jest grawitacyjnie do studni osadowej (identycznej ze studnią ścieków 
dowożonych). Do tego samego obiektu są dowożone osady z innych oczyszczalni.  

Po zgromadzeniu zapasu osadu (napełnieniu studni) jest on odwadniany z wykorzystaniem dwunasto 
workowej workownicy. Przed podaniem do workownicy osad jest kondycjonowany z użyciem roztworu 
polimeru, przygotowywanego w stacji roztwarzania polimeru. Osad odwodniony w workach jest czasowo 
magazynowany w zadaszonym magazynie, skąd partiami jest wywożony przez specjalistyczne firmy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 3.2-1  
Aktualny schemat procesowy oczyszczalni ścieków w Bojszowach 
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Generalnie stan techniczny obiektów oczyszczalni jest dobry. Stwierdzenie takie odnosi się do stanu 
konstrukcyjno-budowlanego obiektów oczyszczalni, niż do ich wyposażenia technologicznego w 
instalacje, maszyny i urządzenia. Z obiektów budowlanych jedynie zbiornik retencyjny ścieków wymaga 
renowacji i zabezpieczenia przed procesami korozji siarczanowej. Również w przypadku zbiorników SBR 
widoczne są uszkodzenia pokrycia z papy oraz wycieki solne spod płyty stropowej zbiornika.  

W tabeli 3.2-1. przedstawiono średnie wartości obciążenia oczyszczalni w roku 2011, opracowane na 
podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków wykonywanych przez GPK Sp. z o.o. w Bojszowach. 
Aktualne obciążenie oczyszczalni jest większe niż zakładano to w projekcie technologicznym 
oczyszczalni dla I etapu budowy. 

Z danych przedstawionych w tabeli 3.2-1. wynika, że aktualny ładunek BZT5 zawarty w ściekach 
surowych odpowiada około 4000 RLM. Stężenia poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń wskazują, 
że dopływające ścieki zawierają podatne na biodegradację związki organiczne (stosunek BZT5/ChZT > 
0.4) pochodzące głównie z gospodarstw domowych (stosunek BZT5/N > 5, stosunek BZT5/P > 30).  
 
 

Tabela 3.2-1 Ilość i jakość ścieków surowych dopływających do oczyszczalni 
w latach 2010 - 2011, ustalona na podstawie badań i pomiarów 
GPK Sp. z o.o. w Bojszowach 

Parametr Jedn. Średnia 

Dobowa ilość ścieków m
3
/d 385 

Równ. liczba mieszkańców RLM 4000 

Jakość ścieków surowych:   

 - ChZT gO2/m
3
 1280 

 - BZT5 gO2/m
3
 624 

 - zawiesina g/m
3
 423 

 - azot całkowity gN/m
3
 62 

 - fosfor ogólny gP/m
3
 12 

Ładunki w ściekach surowych:   

 - ChZT kg/d 493 

 - BZT5 kg/d 240 

 - zawiesina kg/d 163 

 - azot całkowity kg/d Brak danych 

 - fosfor ogólny kg/d Brak danych 

 

Oczyszczalnia w Bojszowach posiada pozwolenie wodno - prawne ważne do dnia 31.12.2016r., oparte o 
obowiązujące ówcześnie Rozporządzenie Ministra Środowiska, które określa dopuszczalne normy 
odpływu przedstawione w tabeli 3.2- 4. Z danych pomiarowych z roku 2010-2011 wynika, że mimo 
przeciążenia, oczyszczalnia spełnia obowiązujące wymagania. 

 
Tabela 3.2-4 Porównanie jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni 

z wartościami dopuszczalnymi w pozwoleniu wodno- prawnym za 
okres 2010-2011. 

Ścieki oczyszczone Jednostka Zima lato 

 ChZT  gO2/m
3
 72,7 72,7 

 BZT5  gO2/m
3
 10,3 10,3 

 Zawiesina g/m
3
 10,3 10,3 

 Azot amonowy gN/m
3
 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

 Azot azotanowy gN/m
3
 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

 Azot całkowity (NH4+Norg+NO3) gN/m
3
 

Brak 
danych 

Brak 
danych 
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 Fosfor ogólny gP/m
3
 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Wymagania normowe Jednostka Zima Lato 

 ChZT gO2/m
3
 125 125 

 BZT5 gO2/m
3
 25 25 

 Zawiesina g/m
3
 35 35 

 
Charakterystyka istniejących obiektów technologicznych 

W dalszej części przedstawiono krótką charakterystykę istniejących obiektów oczyszczalni, wskazując na 
ich technologiczną funkcję i wyposażenie. Ogólne dane techniczne obiektów zestawiono w tabelach 3.2-5 
i 3.2-6. 

 

Tabela 3.2-5 Charakterystyka podstawowych urządzeń i obiektów 
technologicznych w części ściekowej oczyszczalni 
w Bojszowach. 

Parametr Jednostka Wartość 

Sitopiaskownik 

Ilość urządzeń szt. 1 

Ilość czynnych urządzeń szt. 1 

Wydajność hydrauliczna urządzenia m
3
/h 72 

Całkowita wydajność urządzeń m
3
/h 72 

Krata mechaniczna:     

 - ilość krat szt. 1 

 - ilość pracujących krat szt. 1 

 - prześwit kraty mm 5.0 

Piaskownik szczelinowy szt.  1 

Sumaryczna moc robocza kW 4 

Zbiornik retencyjny 

Ilość zbiorników szt. 1 

Ilość czynnych zbiorników szt. 1 

Wymiary zbiornika:     

 - średnica m 8.0 

 - głębokość czynna m 4.0 

 - objętość czynna m
3
 201 

Pompy dozujące ścieki:     

 - ilość pomp szt. 2.0 

 - ilość czynnych pomp szt. 1.0 

 - wydajność pompy m
3
/h 90.0 

 - wysokość podnoszenia pompy m 10.0 

 - moc silnika pompy kW 7.25 

Mieszadło:     

 - ilość mieszadeł w zbiorniku szt. 1.0 

 - ilość czynnych mieszadeł szt. 1.0 

 - moc mieszadła kW 2.2 

 - wskaźnik mocy mieszania W/m
3
 10.9 

Zbiornik ścieków dowożonych   

Ilość  szt. 1 

Średnica studni m 3 

Wysoko całkowita studni m 3 
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Parametr Jednostka Wartość 

Objętość całkowita studni m
3 

20 

Objętość czynna studni m
3
 10.6 

Pompy:    

 - ilość pomp szt. 1 

 - ilość pomp pracujących szt. 1 

 - wydajność pompy dm
3
/s 5 

 - wysokość podnoszenia m 7 

 - moc silnika kW 
2.2 

 
 

Reaktory biologiczne SBR (ogółem)   

 Reaktory SBR:     

  - ilość reaktorów szt. 2 

  - ilość czynnych reaktorów szt. 2 

  - szerokość reaktora m 9.5 

  - długość reaktora m 9.5 

  - głębokość czynna reaktora m 6.0 

  - objętość czynna reaktora m
3
 496 

  - ilość mieszadeł w komorach szt. 1.0 

  - moc mieszadła kW 4.0 

  - ilość dyfuzorów talerzowych szt. 140 

  - wydajność dyfuzora m
3
/h 2.5 

 Całkowita ilość czynnych reaktorów szt. 2 

 Całkowita objętość reaktorów m
3
 992 

System natleniania   

 Dmuchawy:     

  - ilość dmuchaw szt. 2 

  - ilość pracujących dmuchaw szt. 2 

  - wydajność dmuchawy m
3
/h 336 

  - spręż powietrza m 7.00 

  - moc silnika dmuchawy kW 11.0 

  - rzeczywista wydajność stacji dmuchaw m
3
/h 672 

 
Tabela 3.2-6 Charakterystyka podstawowych urządzeń i obiektów 

technologicznych w części osadowej oczyszczalni w Bojszowach 

Urządzenie / Parametr Jednostka Wartość 

Studnia osadowa    

Ilość  szt. 1 

Średnica studni m 3 

Wysokość studni m 3 

Objętość całkowita studni  m
3
 20 

Odwadnianie osadu (Draimad 12 BCAVPK)   

 Ilość stanowisk szt. 12 

 Zalecana wydajność 1 stanowiska kgsm/d 15.0 

Składowisko osadu odwodnionego   

Szerokość składowiska m 7.5 

Długość istniejącego składowiska m 14.0 

Powierzchnia czynna składowiska m
2
 100 
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Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1) Przebudowy lub remonty i modernizacje istniejących budowli powinny być zaprojektowane ze 
wskazaniem materiałów o takiej jakości, która pozwoli zapewnić trwałość tym obiektom 
porównywalną z trwałością dla obiektów nowoprojektowanych.  

2) Nowe budowle, takie jak zbiorniki przepompowni, rurociągi, sieci energetyczne, powinny mieć 
zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 30 lat. 

3) Nowe maszyny, urządzenia i aparaty jak np. pompy, armatura, napędy, agregaty prądotwórcze 
powinny zapewniać sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 10 lat (przy uwzględnieniu ich 
prawidłowej eksploatacji i konserwacji). 

4) Na skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejących urządzeń podziemnych projektant musi 
zaprojektować stosowne rozwiązania przedstawiające sposób zabezpieczenia tych urządzeń przed 
uszkodzeniem i zakłóceniem ich pracy zarówno w czasie prowadzenia prac budowlanych jak i po ich 
zakończeniu. 

Opis wymagań zamawiającego w stosunku do Przedmiotu Zamówienia 

1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 

Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych. Musi być wykonany z 
wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady poszanowania energii i ekologii. 

Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasadnione podejrzenie, 
że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą zaakceptowane. 

Dla projektowanych obiektów technicznych wymagających zasilania energetycznego należy opracować 
projekt zasilania. W przypadku obiektów przebudowywanych należy określić parametry istniejącego 
zasilania energetycznego, gwarantując zasilanie nowych obiektów i urządzeń. W projekcie należy 
również przewidzieć rezerwowe źródło zasilania elektrycznego w postaci stacjonarnego agregatu 
prądotwórczego. 

Dla terenów gdzie zostaną zlokalizowane obiekty techniczne powinien być zapewniony stały dojazd 
sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac eksploatacyjnych. 

W Projekcie należy przedstawić całkowicie nowy projekt monitoringu projektowanych i istniejących 
obiektów technicznych zakładający wykorzystanie istniejącej bazy monitoringu.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania założeń projektowych, projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, oraz wszelkich innych opracowań wymagających formy pisemnej i graficznej w formie 
analogowej (papierowej) i cyfrowej (na nośniku CD-R). 

b) Przedmiot i zakres prac 

Szczegółowy zakres opracowania przedmiotu zamówienia  

Zakres prac do wykonania w szczególności obejmuje: 
1) Pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania 

przedmiotu zamówienia. Przy wyborze rozwiązań technologicznych i technicznych urządzeń i 
materiałów Wykonawca powinien przeanalizować możliwość zachowania jednorodności systemu. 

2) Sporządzenie harmonogramu określającego terminy wykonania poszczególnych części 
dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem terminów ostatecznych podanych w niniejszej 
SIWZ. 

3) Sporządzenie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 
wypisu i wyrysu z planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego. 

4) Wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

5) Wykonanie pomiarów geodezyjnych i opracowanie map do celów projektowych. 

6) Uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów dla działek będących stronami postępowań 
administracyjnych. 

7) Wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów i sieci na oczyszczalni w zakresie potrzebnym dla 
sporządzenia projektu budowlanego i projektów wykonawczych. 

8) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania dla projektowanych obiektów, maszyn i 
urządzeń z Rejonu Energetycznego. 



Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach – dokumentacja projektowa 

 

43 

 

9) Sporządzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do usunięcia wraz z wyceną (preliminarzem 
kosztów). 

10) Propozycje wywozu, zagospodarowania lub utylizacji odpadów powstałych w związku z 
prowadzonymi robotami. 

11) Sporządzenie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 

12) Sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012. nr 0 poz. 462) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (w oparciu o projekty koncepcyjne i uwagi 
Zamawiającego na etapie przedprojektowym, jeśli takie zgłosi) i uzyskanie dla niego wynikających z 
przepisów: opinii, zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń wraz z „Decyzją pozwolenia na budowę”. 

13) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). 

14) Sporządzenie projektów wykonawczych zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 wraz z późn. zm.) w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych  

15) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy 
rozumieć opracowanie wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujących 
w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte 
w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. Specyfikacje techniczne należy wykonać w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072 
wraz z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

16) Sporządzenie przedmiarów robót przy przyjęciu rozliczania zamówienia w formie ryczałtowo-
obmiarowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 
2004 nr 202, poz. 2072 wraz z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego. 

17) Sporządzenie kosztorysów inwestorskich wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, z podziałem na branże i 
etapy wynikające z dokumentacji projektowej (Dz.U. 2004 Nr 130 poz. 1389). 

18) Kosztorysy inwestorskie winny uwzględniać również następujące pozycje: 

a) koszt wykonania dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej zarówno w formie graficznej, 
jak i cyfrowej, 

b) geodezyjny pomiar powykonawczy (wykonany zgodnie z instrukcją do opracowań 
geodezyjnych, jako jeden z warunków odbioru końcowego), 

c) koszty związane z opłatami za wycinkę zieleni na podstawie preliminarza kosztów. 

Rozmiary arkuszy rysunków powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi (A4, A3, A2, 
A1, A0 lub wielokrotności). Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i 
kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 
Zaleca się stosowanie następujących skal: 

 Schematy i rysunki szczegółowe obiektów, maszyn lub urządzeń – 1:100, 1:50. 

 Profile rurociągów – skala pozioma zgodnie z zakresem, skala pionowa 5 do 10 razy większą niż 
skala pozioma. 

 Plany terenu – 1:500, 1:250. 

 Szczegóły – 1:20 do 1:5. 

 Plany orientacyjne – 1:5000. 

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań nie wymienionych w SIWZ, a 
koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia prac projektowych, to Wykonawca musi je uznać za 
włączone do zakresu zamówienia. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie w cenie oferty. 
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie analogowej (papierowej) w 6 
egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nośniku CD-R). Cyfrowa wersja dokumentacji opracowana w 
ramach zamówienia, powinna być przekazana w formacie edytowalnym przez MS OFFICE (Word, Excel) 
natomiast rysunki przez program CAD (Auto-Cad, Microstation). Dodatkowo należy przekazać cyfrową 
wersję opracowanej dokumentacji w formacie *.pdf. 
Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie zamówienia i w ramach przedstawionej ceny 
ofertowej. 

Warunki dodatkowe 

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 
1) Sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 

2) Uzyskanie brakujących danych do projektowania w terenie oraz od organów wydających stosowne 
opinie. 

3) Uzyskanie, przed rozpoczęciem opracowania dokumentacji projektowej, formalnego uzgodnienia z 
Zamawiającym, materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i użytkowych 
oraz ich sterowania i monitoringu. 

4) Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 2 tygodni od daty złożenia w/w materiałów zaakceptują te 
materiały lub sporządzą pisemną opinię, w której przedstawią swoje stanowisko. 

5) Konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego na każdym etapie opracowania dokumentacji, 
dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakości i niezawodności 
funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych, 
szczególnie jeżeli dotyczyłoby to odstępstwa od wymagań zapisanych w pkt. 4 niniejszego 
opracowania. 

6) Opisywaniu proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie ich parametrów technicznych, 
gatunków materiału lub wytwórców równoważnych, przy zachowaniu wymogów obowiązującej w 
danym momencie Ustawy Prawo zamówień publicznych. Umożliwi to Zamawiającemu 
przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych według wykonanej 
dokumentacji. 

7) Po zakończeniu procesu projektowania, a przed złożeniem kompletnej dokumentacji o pozwolenie 
na budowę, Wykonawca przedłoży taką dokumentację Zamawiającemu celem uzyskania jego 
ostatecznego uzgodnienia.  

8) Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania go i występowania w jego 
imieniu w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem 
„Decyzji pozwolenia na budowę”. 

9) Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 
uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 
dokumentacji projektowej. 

10) Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do jej zakończenia, zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 

 
Pełnienie nadzoru autorskiego. 
Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z art. 
20 ust. 1 pkt. 4  ustawy Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn.zm.) i obejmuje w 
szczególności : 

1) Stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z zatwierdzonym 

projektem. 

2) Uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3) Wyjaśniania Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji, a w razie konieczności 

wykonanie niezbędnych rysunków. 

4) Udziału w naradach/komisjach technicznych a w szczególności w komisji odbioru końcowego 

robót. 

5) innych uzgodnień mogących powstać w trakcie realizacji. 

Za nadzór autorski uważa się : 
1) Pobyt projektanta na budowie. 
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2) Pobyt projektanta poza teren budowy: 

a) w siedzibie zamawiającego, 

b) w siedzibie Wykonawcy robót, 

c) w siedzibie producentów lub dostawców materiałów, urządzeń lub wyposażenia, 

3) Prace projektanta przy niezbędnych pracach projektowych wynikających ze zmian w trakcie 

budowy, niespowodowanych błędami w projekcie. 

Przepisy 
Dokumentacja projektowo- kosztorysowa musi być opracowana zgodnie z: 

 Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.113.2010.759 
z późniejszymi zmianami), a w szczególności art.29 ust.3 „ Przedmiotu zamówienia nie wolno 
opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to 
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia 
za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy 
„lub równoważny” oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.202.2004.2072 z późn. zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz. U. 130. 2004.1389), 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.243.2010.1623) 
oraz zgodnie z aktami wykonawczymi do tej Ustawy, a w szczególności: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
     dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003  Nr 120, poz.1126), 

 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 881) oraz aktami 
wykonawczymi do tej ustawy, 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2003 nr 80, poz. 717 z poźn. zmianami), 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz.U.2000 nr 63, poz.735 z poźn. zmianami), 

 Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U.2001, nr 115, poz.1229 z późn.zm.), 

 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O Ochronie przyrody (Dz.U.2004, nr 92,poz.880 z póżn. zm.), 

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz.627 z 
późn.zm.), 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacznie oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010, nr 213 poz. 1397), 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, (Dz. U. 2011 Nr 163, poz. 981) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonywanie wymaga uzyskania 
koncesji (Dz.U. 2011 nr 288, poz. 1696), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291, poz.1714), 

 Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.1989 nr 30, poz. 163 z 
późn.zm.)  

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących 
w budownictwie ( Dz.U.1995 nr 25, poz. 133), 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U.1999 nr 45, 
poz..453) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa (w tym: ochrony ppoż., bhp, ochrony 
środowiska), 
przepisami techniczno-budowlanymi , normami, katalogami, wytycznymi, instrukcjami. 

Uwagi końcowe 
1) Opracowana dokumentacja powinna być kompletna, co oznacza, że powinna zawierać 
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wszystkie materiały geodezyjne, prawne, potwierdzone wnioski (o wydanie decyzji  
     i dokumentów). 

Dokumentacja musi spełniać wszystkie wymogi konieczne do uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Powinna uwzględnić uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień, 
pozwoleń i decyzji administracyjnych dla realizacji w/w projektu. 
Projekty budowlane, przedmiary oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
należy wykonać: 
- w wersji papierowej w 7 egzemplarzach, 
- w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach (na płytce CD: jedna w PDF, druga w wersji  
  przetwarzalnej). 
Kosztorys inwestorski należy wykonać : 
- w wersji papierowej w 2 egzemplarzach, 
- w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach w wersji umożliwiającej jego przetwarzanie. 
Dokumentacja musi odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowej formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2004 nr 202, poz.2072 ) 

2) Przyjęte w trakcie projektowania rozwiązania, materiały oraz odstępstwa od koncepcji należy 
konsultować z Zamawiającym oraz uzyskać jego akceptację. 

3) Projektant zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń 
za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw, znaków wskazujących 
na producenta. 

4) Wymagania w zakresie realizacji zamówienia zawiera również wzór umowy, stanowiący 
załącznik do SIWZ. 

5) Do obowiązków wykonawcy, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia, będzie też 
należał udział w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych w zakresie udzielania 
odpowiedzi na zapytania dot. rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej. 

 

Załączniki do części 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik 1  Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w 
Bojszowach 

Załącznik 2 Dokumentacja projektowa istniejącej oczyszczalni ścieków w 
Bojszowach 

2.1 Zagospodarowanie terenu oczyszczalni 

– plan sytuacyjny 

2.2 – 2.28 Schematy i rysunki istniejących 

obiektów i zbiorników oczyszczalni 

 

Załącznik 3 Informacja o etapach realizacji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Bojszowach 

Załącznik 4 Ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia 
pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach 

Załącznik 5 Postanowienie RDOŚ w Katowicach w sprawie określenia warunków 
realizacji przedsięwzięcia 
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