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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.wodkan-belchatow.pl 

Bełchatów: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji 
stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach 

Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie. Nr sprawy 
DO.JRP.ZP-1/2016 

Numer ogłoszenia: 109940 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

[v] zamówienia publicznego 

zawarcia umowy ramowej 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

1.1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Spółka z o.o. , ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 44 634 90 00, faks 44 633 83 06. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 

instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni 

ścieków w Bełchatowie. Nr sprawy DO.JRP.ZP-1/2016. 

11.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia pn.: 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych 

Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie jest wykonanie dokumentacji 

projektowej budowy węzła technologicznego obejmującego budowę dwóch Zamkniętych Komór 

Fermentacyjnych wraz z odzyskiem biogazu oraz układem kogeneracji i elementami towarzyszącymi na 

terenie Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie przy ulicy Piotrkowskiej 110, na działce o numerze 

ewidencyjnym 202/1, w obrębie 22 Miasta Bełchatowa. Celem inwestycji, na potrzeby której ma zostać 

wykonana dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem niniejszego zamówienia, jest wprowadzenie 

zmiany sposobu stabilizacji osadów na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie z psychrofilowej prowadzonej 
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w Otwartych Basenach Fermentacyjnych na mezofilową prowadzoną w Zamkniętych Komorach 

Fermentacyjnych. Zastosowanie zamkniętego procesu fermentacji pozwoli na ujęcie i wykorzystanie 

powstającego biogazu, który wykorzystywany będzie jako paliwo do produkcji skojarzonej energii 

elektrycznej i cieplnej (spalanie w agregatach kogeneracyjnych). Ważnym aspektem planowanej inwestycji 

jest fakt, że zmiana sposobu fermentacji osadów spowoduje zmniejszenie zawartości związków 

organicznych w osadzie oraz zmniejszenie ilości masy osadów kierowanych do odwodnienia na wirówkach, 

a tym samym zmniejszenie oddziaływania odorowego na środowisko, zmniejszenie masy osadów 

suszonych w halach SŁO, znaczny odzysk energii. Osad odwodniony na wirówkach będzie charakteryzował 

się wyższym stopniem odwodnienia, co spowoduje, że zmniejszy się ilość wody do odparowania w 

suszarniach SŁO. Budowa nowego węzła technologicznego winna uwzględniać co najmniej: Dwie 

wydzielone zamknięte komory fermentacyjne (ZKF-y); Zbiornik osadów zmieszanych; Maszynownię ZKF; 

Zbiornik osadu przefermentowanego; Biofiltr; Odsiarczalnię biogazu; Zbiornik biogazu; Pochodnię biogazu; 

Tłocznię biogazu; Budynek energetyczny zawierający: instalację osuszania biogazu, instalację osuszania 

siloxanów, układ CHP (2 agregaty), kocioł olejowo - biogazowy, magazyn oleju opałowego, stację 

transformatorową i rozdzielnię elektryczną; Chłodnie wentylatorowe. Na podstawie niniejszej SIWZ 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego: Opracowanie projektu 

budowlanego: Zakres projektu i czynności z nim związane obejmują w szczególności: Wykonanie map do 

celów projektowych w skali 1:500, dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu budowlanego oraz uzyskanie 

opinii, ekspertyz koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, których konieczność uzyskania wyłoni 

się w trakcie prac projektowych lub w czasie późniejszym, w tym również w zakresie wymagań 

higienicznych i zdrowotnych oraz pod względem ochrony przeciwpożarowej, opracowanie operatów 

wodnoprawnych i innych dokumentów środowiskowych (z wyłączeniem karty informacyjnej przedsięwzięcia 

oraz raportu o ocenie oddziaływania na środowisko) wraz z uzyskaniem stosownych zgłoszeń, pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji (z wyjątkiem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), gdy ich uzyskanie będzie 

wymagane na podstawie odrębnych przepisów, wykonanie badań geologicznych na potrzeby 

projektowanych obiektów, uzyskanie wszystkich koniecznych warunków, m.in. energetycznych, od gestorów 

sieci; Opracowanie projektów wykonawczych: Dokumentacja wykonawcza powinna zawierać w 

szczególności: Projekt wykonawczy branży technologicznej i wyposażenia mechanicznego, projekt 

wykonawczy branży architektoniczno - konstrukcyjnej, projekt wykonawczy sieci i instalacji sanitarnych, 

projekt wykonawczy sieci i instalacji elektroenergetycznych, projekt wykonawczy systemu automatyki, 

sterowania i wizualizacji, projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, nasadzeń zieleni i komunikacji, 

projekt wykonawczy rozruchu i znakowania obiektów, urządzeń i instalacji, projekty wykonawcze powinny 

uszczegóławiać rozwiązania projektu budowlanego, w szczególności w zakresie doboru materiałów, 

wymaganych wymiarów i wymagań konstrukcyjno - jakościowych, a także obejmować co najmniej: 

obliczenia, założenia obliczeniowe, dobór parametrów i urządzeń, system stacjonarnych urządzeń 

umożliwiających montaż/demontaż wyposażenia obiektów (urządzenia technologiczne), schematy całego 

układu wraz z profilami podłużnymi, protokół klasyfikacji stref wybuchowych, schemat i opis automatyzacji 
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pracy obiektów oraz projekt algorytmów sterowania ze szczegółowym ich opisem, szczegółową organizację 

pracy obiektów na czas realizacji robót, wytyczne realizacji inwestycji gwarantujące zachowanie ciągłości 

pracy obiektów podczas realizacji inwestycji i po jej zakończeniu, rysunki warsztatowe dla elementów 

wymagających uszczegółowienia. Zamawiający wymaga, aby w rozwiązaniach projektowych zastosować 

materiały budowlane spełniające wymogi ustawy z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 

nr 92 poz. 881 z późn. zm.); Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych; Opracowanie Kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót; Wykonawca w ramach 

przedmiotu zamówienia wykona kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. Ponadto, Wykonawca 

zobowiązany jest w ramach przedmiotu zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia, do jednorazowej 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Aktualizacja dokonana zostanie na pisemne zgłoszenie 

Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia 

na roboty budowlane po upływie 6 miesięcy od sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysów inwestorskich. 

Wykonawca dokona ww. aktualizacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia; Opracowanie 

Instrukcji eksploatacji zmodernizowanej oczyszczalni; Opracowanie nowego schematu technologicznego 

oczyszczalni; Opracowanie instrukcji przeciwpożarowej; Opracowanie instrukcji stanowiskowych i BHP; 

Złożenie Oświadczenia projektanta o kompletności dokumentacji projektowej. Ponadto, w ramach 

zamówienia będzie miał obowiązek pełnić nadzór autorski w czasie trwania realizacji robót budowlanych na 

podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia (bez dodatkowego wynagrodzenia). 

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie zobowiązany do: stwierdzania w toku wykonywania 

robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgodnienia możliwości wprowadzania rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego, wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 

rozwiązań, udzielania wyjaśnień (w tym wyjaśnień pisemnych) oraz dokonywanie zmian i uaktualnień 

dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych na tle 

przyjętych rozwiązań projektowych, będących przedmiotem opracowania, sporządzania dodatkowych 

rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia przyjęte rozwiązania 

techniczne, udziału, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, w odbiorach częściowych oraz 

odbiorze końcowym wykonanych robót budowlanych. Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego 

zobowiązany jest w ramach ceny ofertowej do 20 pobytów na żądanie Zamawiającego w terminach 

wskazanych przez Zamawiającego, o których zostanie powiadomiony z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem. Zamawiający nie przewiduje zawarcia dodatkowej umowy na nadzór autorski. 

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa gwarantowała zachowanie ciągłej pracy oczyszczalni 

w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na jej podstawie. Każdy element dokumentacji 

projektowej będzie podlegał uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zmiany lub uwagi 

Zamawiającego do dokumentacji projektowej będą natychmiast uwzględnione i naniesione przez 

Wykonawcę, a poprawione rysunki, opisy lub wyliczenia przedłożone zostaną ponownie Zamawiającemu do 

uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Wszystkie zmiany i modyfikacje będą wykonywane w ramach 
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wynagrodzenia umownego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przekazania odpowiednich ilości 

dokumentacji projektowej, zgodnie z poniższym wykazem: przed uzgodnieniem projektu budowlanego ze 

wszystkimi niezbędnymi organami, Wykonawca przekaże Zamawiającemu celem zatwierdzenia przez niego 

2 egzemplarze projektu budowlanego w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej, po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu budowlanego Wykonawca uzgodni go ze wszystkimi 

niezbędnymi organami, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu budowlanego Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia w wersji papierowej 2 egzemplarze: projektów wykonawczych, 

STWIORB, kosztorysów wraz z przedmiarami, Instrukcji eksploatacji zmodernizowanej oczyszczalni 

ścieków, nowego schematu technologicznego oczyszczalni ścieków, instrukcji ppoż. oraz instrukcji 

stanowiskowych i BHP, a także 2 komplety wszystkich ww. dokumentów w wersji elektronicznej, po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentów wymienionych w punkcie 4.5. lit. c) SIWZ, Wykonawca w 

terminie określonym Umową przekaże Zamawiającemu do odbioru: 6 egzemplarzy projektu budowlanego w 

wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej w formatach: tekst (pdf i doc.), wyliczenia i 

wykresy (pdf i xls), mapy i rysunki (dwg i pdf), 4 komplety projektów wykonawczych w wersji papierowej 

oraz 2 komplety w wersji elektronicznej w formatach: tekst (pdf i doc.), wyliczenia i wykresy ( pdf i xls), mapy 

i rysunki (dwg i pdf); 2 komplety kosztorysów i przedmiarów w wersji papierowej oraz 2 komplety w wersji 

elektronicznej w formatach: kst i ath oraz pdf, 4 komplety STWIORB w wersji papierowej oraz 2 komplety w 

wersji elektronicznej w formatach: tekst (pdf i doc), 4 egzemplarze Instrukcji eksploatacji zmodernizowanej 

oczyszczalni ścieków w wersji papierowej oraz 2 komplety w wersji elektronicznej w formatach: tekst (pdf i 

doc), mapy i rysunki (dwg i pdf), egzemplarze nowego schematu technologicznego oczyszczalni ścieków w 

wersji papierowej oraz 2 komplety w wersji elektronicznej w formatach: tekst (pdf i doc), mapy i rysunki (dwg 

i pdf), 4 egzemplarze Instrukcji przeciwpożarowej w wersji papierowej oraz 2 komplety w wersji 

elektronicznej w formatach: tekst (pdf i doc), mapy i rysunki (dwg i pdf), 4 egzemplarze instrukcji 

stanowiskowych i BHP w wersji papierowej oraz 2 komplety w wersji elektronicznej w formatach: tekst (pdf i 

doc), mapy i rysunki (dwg i pdf). Sposób realizacji przedmiotu zamówienia: Jeżeli zajdzie konieczność 

sporządzenia dodatkowych opracowań, instrukcji i ekspertyz, Wykonawca musi je wykonać w ramach ceny 

ofertowej. Wykonawca jest zobowiązany ponadto do wykonania wszelkich innych czynności związanych z 

kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia i poniesienia z tego tytułu wszelkich kosztów w ramach 

ceny ofertowej. Wykonawca zweryfikuje dane przedstawione w niniejszej SIWZ i uzyska wszelkie 

niezbędne informacje potrzebne do opracowania przedmiotu zamówienia. Zaleca się przed przystąpieniem 

do kalkulacji ceny ofertowej dokonanie wizji lokalnej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie. W przypadku 

przeprowadzania wizji lokalnych na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie na etapie przygotowania oferty 

bądź na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej 

ostrożności oraz do przestrzegania zasad BHP, z uwagi na trwające na terenie oczyszczalni roboty 

budowlane. Oczyszczalnia ścieków w Bełchatowie jest obiektem czynnym i wszelkie czynności należy 

bezwzględnie ustalać z kierownictwem oczyszczalni. W przypadku, gdy po złożeniu przez Zamawiającego 

wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, organ wydający przedmiotową decyzję wezwie do 
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uzupełnienia lub usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest nie 

później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie od Zamawiającego uzupełnić lub 

usunąć zgłoszone mu nieprawidłowości. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw do 

reprezentowania go przed instytucjami, a także innymi podmiotami, które będą wydawać odpowiednie 

decyzje, uzgodnienia, itp. w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca 

zamierza wprowadzić zmiany do rozwiązań przewidzianych w niniejszej SIWZ, to musi uzyskać pisemną 

zgodę od Zamawiającego, a zmiany te nie mogą pogarszać rozwiązań projektowych i funkcjonalnych. 

Wykonawca jest ponadto zobowiązany do: udzielania niezwłocznie Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących 

dokumentacji projektowej w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia do czasu przekazania do użytkowania 

instalacji wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa 

w spotkaniach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego i z jego inicjatywy organizowanych co najmniej 

raz w miesiącu, podczas których Wykonawca będzie informował o zaawansowaniu wykonanych prac, a 

także o napotkanych problemach, itp.. 

11.1.5) 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.30.00.00-1, 71.32.00.00-7, 71.25.00.00-5, 

71.24.00.00-2, 71.24.80.00-8, 71.24.50.00-7, 71.24.20.00-6, 71.22.00.00-6. 

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016. 

SEKCJA HI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN. 

111.2) ZALICZKI 

111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie: Minimum 

jednej usługi projektowej, w ramach której zaprojektowano budowę instalacji składającej się co 

najmniej z: jednej zamkniętej komory fermentacyjnej o objętości nie mniejszej niż 1500 m3 wraz 
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ze zbiornikiem biogazu i zespołu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 150 kW 

oraz o mocy cieplnej nie mniejszej niż 170 kW, na którą uzyskano pozwolenie na 

budowę.Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp 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 innych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu i złoży 

w tej sprawie pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, oznacza obowiązkowy udział 

podmiotu udzielającego wiedzy i doświadczenia w realizacji części zamówienia. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wymagane jest dysponowanie: a) osobą na stanowisko Projektanta branży sanitarnej, 

posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymującą się 

przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego; doświadczenie w wykonaniu w ciągu 

ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert minimum jednej usługi projektowej, w ramach 

której zaprojektowano budowę instalacji składającej się co najmniej z: jednej komory 

fermentacyjnej o objętości nie mniejszej niż 1500 m3 wraz ze zbiornikiem biogazu i z budowy 

zespołu kogeneracyjnego o mocy cieplnej nie mniejszej niż 170 kW, na którą uzyskano 

pozwolenie na budowę; b) osobą na stanowisko Projektanta branży elektrycznej i automatyki, 

posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz legitymującą się przynależnością do właściwej izby samorządu 

zawodowego; doświadczenie w wykonaniu w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem składania 

ofert minimum jednej usługi projektowej, w ramach której zaprojektowano budowę instalacji 

składającej się z zespołu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej co najmniej 150 kW, na którą 

uzyskano pozwolenie na budowę; c) osobą na stanowisko Projektanta branży konstrukcyjno-

budowlanej, posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymującą się 

przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego; doświadczenie w wykonaniu w ciągu 
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ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert minimum jednej usługi projektowej, w ramach 

której zaprojektowano budowę instalacji składającej się co najmniej z: jednej komory 

fermentacyjnej o objętości nie mniejszej niż 1500 m3 wraz ze zbiornikiem biogazu, na którą 

uzyskano pozwolenie na budowę. Uprawnienia muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoby, 

które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz.U.2016 poz. 290 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 

2014 poz. 1278 z późniejszymi zmianami), uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania 

przygotowania zawodowego do pełnienia bez ograniczenia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia i zachowały uprawnienia do 

pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, przedkładają te dokumenty, zgodnie 

wymaganiami określonymi powyżej. Funkcje techniczne, o których mowa wyżej, mogą również 

wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2016 

poz. 290 ze zm.). Zamawiający nie dopuszcza łączenia wyżej wymienionych funkcji. Wszystkie 

osoby, przewidziane do wykonania niniejszego zamówienia, wskazane w ofercie winny 

posługiwać się językiem polskim lub dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego. Zgodnie z 

art. 26 ust 2b ustawy Pzp 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 innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał 

na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu i złoży w tej sprawie pisemne zobowiązanie, o 

którym mowa wyżej, oznacza obowiązkowy udział podmiotu udzielającego wiedzy i 

doświadczenia w realizacji części zamówienia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, w wysokości nie niższej niż 200 000 PLN. W celu potwierdzenia spełnienia 

niniejszego warunku, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z ofertą kopię potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem opłaconej polisy wraz z dowodem jej opłacenia, a w przypadku braku 
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polisy, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości 

nie niższej niż 200 000 PLN. Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp 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 innych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu i złoży 

w tej sprawie pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, oznacza obowiązkowy udział 

podmiotu udzielającego wiedzy i doświadczenia w realizacji części zamówienia. 

111.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

111.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie; 

• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub 

złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych 

nienależycie 

W wykazie należy wskazać usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, opisanego w punkcie 8.1. SIWZ.; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

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; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
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• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
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ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 

11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 

III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

IN.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 

ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

111.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Formularz oferty, zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 80 

2 - Termin realizacji - 20 

IV.2.2) 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zmiany Umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Przewiduje się możliwość 

dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w paragrafie 16. 3. Wystąpienie którejkolwiek z 

okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 

4. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy oraz załączników do Umowy, 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym między innymi w 

zakresie przedmiotu Umowy, terminu realizacji Umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych przyczyn: 4.1. zaistnienia okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy dołożeniu należytej staranności lub jeżeli 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 4.2. działania siły wyższej, np. klęski żywiołowej, mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usług, 4.3. wystąpienia sytuacji gdy wykonanie 

zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego (o okres umożliwiający osiągnięcie 

uzasadnionego interesu Zamawiającego). 5. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn 

umożliwiających dokonanie zmiany Umowy każdej ze stron umowy przysługuje prawo do wystąpienia do 
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drugiej strony o zmianę Umowy. Wystąpienie zawierać winno: 5.1. szczegółowy opis przyczyn 

uzasadniających zmianę Umowy 5.2. uzasadnienie dokonania zmiany Umowy; 5.3. projekt zmiany Umowy. 

6. Strona, która poweźmie wiadomość o wystąpieniu okoliczności o których mowa w niniejszym paragrafie 

zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni, poinformować o tym fakcie drugą Stronę. 

Okoliczności stanowiące podstawę zmiany treści umowy winny być szczegółowo uzasadnione i 

udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany umowy. 7. Zmian umowy dokonuje się w 

formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery. 8. Zmiana umowy zostaje zawarta w dniu jej podpisania 

przez obie strony. 9. Przepisy zawarte w powyższych ustępach nie wykluczają dokonania nieistotnych 

zmian postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Dopuszczalne będą zatem zmiany nieistotne 

rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie, czy też na 

wynik postępowania o udzielenie tego zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.wodkan-belchatow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji WOD.-KAN. Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2016 

godzina 09:45, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD.-KAN. Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów, Kancelaria p. 100. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
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