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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
         Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN.” Spółka. z o.o. 
         ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 
         97-400 Bełchatów 
         tel. 44 634-90-00, 44 634-90-01; 44 634-90-02, fax: 44 633 83 06, 44 634-90-05  
         e-mail : sekretariat@wodkan-belchatow.pl 

www.wodkan-belchatow.pl 
 
__________________________________________________________________________ 

 
2. Oznaczenie Wykonawcy. 
 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną 
albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się  
o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego.  

 
__________________________________________________________________________             
 
3. Tryb udzielania zamówienia. 
 
Przetarg nieograniczony. 
 
__________________________________________________________________________
 
4. Opis przedmiotu 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  

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.   

http://www.wodkan-belchatow.pl/
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Budowa nowego węzła technologicznego winna uwzględniać co najmniej: 

 
1. Dwie wydzielone zamknięte komory fermentacyjne (ZKF-y). 
2. Zbiornik osadów zmieszanych. 
3. Maszynownię ZKF. 
4. Zbiornik osadu przefermentowanego. 
5. Biofiltr. 
6. Odsiarczalnię biogazu. 
7. Zbiornik biogazu. 
8. Pochodnię biogazu. 
9. Tłocznię biogazu. 
10. Budynek energetyczny zawierający: 

- instalację osuszania biogazu; 
- instalację osuszania siloxanów; 
- układ CHP (2 agregaty); 
- kocioł olejowo - biogazowy; 
- magazyn oleju opałowego; 
- stację transformatorową i rozdzielnię elektryczną. 

11. Chłodnie wentylatorowe. 
 

 
Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – kody CPV:  

 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71300000-1 Usługi inżynieryjne  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
 
4.1. Na podstawie niniejszej SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

przedmiotu zamówienia obejmującego: 
 

4.1.1. Opracowanie projektu budowlanego 
Zakres projektu i czynności z nim związane obejmują w szczególności: 

a) Wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500; 
b) 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; 

c) 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; 
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d) Wykonanie badań geologicznych na potrzeby projektowanych obiektów; 
e) Uzyskanie wszystkich koniecznych warunków, m.in. energetycznych, od gestorów 

sieci. 
 
4.1.2. Opracowanie projektów wykonawczych.   
Dokumentacja wykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

a) Projekt wykonawczy branży technologicznej i wyposażenia mechanicznego, 

b) Projekt wykonawczy branży architektoniczno – konstrukcyjnej, 

c) Projekt wykonawczy sieci i instalacji sanitarnych, 

d) Projekt wykonawczy sieci i instalacji elektroenergetycznych, 

e) Projekt wykonawczy systemu automatyki, sterowania i wizualizacji, 

f) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, nasadzeń zieleni i komunikacji 

g) 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 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.). 

4.1.3. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

4.1.4. 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. 

4.1.5. Opracowanie Instrukcji eksploatacji zmodernizowanej oczyszczalni. 

4.1.6. Opracowanie nowego schematu technologicznego oczyszczalni. 

4.1.7. Opracowanie instrukcji przeciwpożarowej. 

4.1.8. Opracowanie instrukcji stanowiskowych i BHP. 
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4.1.9. Złożenie Oświadczenia projektanta o kompletności dokumentacji projektowej. 

 

4.2. 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. 

 

4.3. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa gwarantowała zachowanie 

ciągłej pracy oczyszczalni w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych 

na jej podstawie. 

 

4.4. 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 wynagrodzenia umownego.  

 

4.5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przekazania odpowiednich ilości 

dokumentacji projektowej, zgodnie z poniższym wykazem: 

a) 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; 
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b) po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu budowlanego Wykonawca uzgodni 

go ze wszystkimi niezbędnymi organami; 

c) 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; 

d) po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentów wymienionych w punkcie  

4.5. lit. c), 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. 

 

4.6. 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. 
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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 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. 

 
4.7. Opis stanu istniejącego na Oczyszczalni ścieków. 

Układ technologiczny (z uwzględnieniem zmian jakie powstaną po zakończeniu aktualnie 

prowadzonej modernizacji węzła przyjęcia ścieków i węzła ich mechanicznego oczyszczania 

w ramach kontraktu 10A, którego zakończenie planuje się w miesiącu wrześniu 2016 r.) 

obejmuje nw. obiekty i urządzenia: 

 węzeł przyjmowania ścieków: 

 nowobudowana stacja zlewna ścieków przemysłowych wraz ze zbiornikiem, 

 nowobudowana stacja zlewna osadów ściekowych z oczyszczalni 

przydomowych wraz ze zbiornikiem, 

 istniejąca stacja zlewna ścieków ze zbiorników bezodpływowych 

przydomowych (szamb), 

 studnia zbiorcza, 

 część mechaniczna oczyszczalni: 

 krata wstępna w studni zbiorczej, 

 budynek krat, 

 pompownia ścieków surowych, 

 piaskownik poziomy 4 komorowy (rezerwowy), 

 piaskownik trzykanałowy (nowy), 
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 biofiltr, 

 komora rozdziału ścieków przez osadnikiem, 

 osadnik wstępny, 

 komora osadu wstępnego, 

 pompownia filtratu, 

 zagęszczacz/fermenter, 

 stacja PIX, 

 zbiornik defosfatacji, ze zbiornikiem PIX, 

 pompownia wody technologicznej, 

 pompownia części pływających PCP1, 

 pompownia części pływających PCP2 wraz z pompownią osadu wstępnego 

POW, 

 część biologiczna oczyszczalni: 

 komora rozdziału ścieków, 

 3 reaktory biologiczne, 

 komora rozdziału ścieków przed osadnikami wtórnymi, 

 3 osadniki wtórne, 

 stacja pomiarowa,  

 pompownia części pływających z osadników wtórnych, 

 komora rozdziału osadu recyrkulowanego na poszczególne reaktory, 

 stacja dmuchaw, 

 stacja dozowania PIX, 

 część osadowa oczyszczalni: 

 2 otwarte baseny fermentacyjne, 

 stacja zagęszczania i odwadniania osadu, 

 nowa stacja odwadniania osadów SOO ze zbiornikiem osadu 

przefermentowanego ZOP, 

 4 hale słonecznej suszarni osadu, 

 pompownia osadu recyrkulowanego z węzłem cieplnym POR, 

 pompownia osadu przefermentowanego POP, 

 magazyn osadu wysuszonego MOW, 

 wiata łącznikowa, 

 magazyn osadu odwodnionego, 

 stanowisko dozowania koagulantu SDK, 

 poletka osadowe (obecnie nieużywane do odwadniania osadu), 

 budynek socjalno-biurowy, 

 budynki: magazynowe i garażowe, 

 budynek warsztatowy, 

 ogrodzenie i oświetlenie terenu Oczyszczalni, 
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 inne obiekty i infrastruktura techniczna niezbędna do funkcjonowania oczyszczalni,  

w tym stacje energetyczne 15/0,4 kV, kanały przepływowe, rurociągi technologiczne, 

drogi dojazdowe, wiaty, place magazynowe, postojowe, manewrowe itp. 

 
Oczyszczalnia eksploatowana jest w oparciu o pozwolenie wodno-prawne na szczególne 

korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków z oczyszczalni 

ścieków komunalnych w Bełchatowie do rzeki Rakówki, udzielone na mocy decyzji Starosty 

Bełchatowskiego z dnia 2 stycznia 2013, znak: OS.6341.2.30.2012/2013. Ważność 

pozwolenia upływa z dniem 31 grudnia 2022 roku.   

Zgodnie z pozwoleniem ścieki odprowadzane do odbiornika nie powinny przekraczać 

maksymalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach wg poniższej Tabeli 1: 

 
Tabela 1. Maksymalne dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych. 
 
 

Parametr 

Max stężenie 

zanieczyszczeń 

[mg/l] 

ChZT 125 

BZT5 15 

Zawiesina ogólna 35 

Azot ogólny 15 

Fosfor ogólny 2 

 
 
Obecnie oczyszczalnia spełnia wymogi pozwolenia wodnoprawnego. 
 
Projektowe obciążenie oczyszczalni: 
Przepływ dobowy średni   Qdśr = 13 000 m3/d  
Przepływ godzinowy maksymalny   Qhmax = 1 365 m3/h 
Przepływ roczny maksymalny  Qrmax = 6 570 000 m3/rok 
Przepustowość RLM     99 667 

 

Rzeczywiste obciążenie oczyszczalni: 

Zakłada się zmienność ilości i parametrów oczyszczanych ścieków. 

Przykładowo, średni dobowy przepływ przez oczyszczalnię w okresie od stycznia 2014 do 

sierpnia 2015 wynosił: 

Qd śr = 10 219 m3/d , co stanowiło ok. 79 % przepływu nominalnego (projektowanego).  

Rzeczywista przepustowość oczyszczalni wyrażona jako RLM wynosiła 78 175, co stanowiło 

ok. 78% przepustowości nominalnej. 
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Wartości projektowe i przykładowe rzeczywiste obciążenie obiektu ładunkami 

zanieczyszczeń zestawiono i porównano poniżej w Tabeli 2. 

 

Tabela 2. Stężenia i ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych dopływających 
do oczyszczalni 

Wartości projektowe 

Qdśr m3/d 13 000      

Parametr Stężenie, mg/l Ładunek kg/d 

ChZT 1 150    14 950    

BZT5  460    5 980    

ZO 450    5 850    

Nog 95    1 235    

Pog 13    169    

Wartości rzeczywiste (sierpień 2014 - lipiec 2015) 

Qdśr m3/d 10 219      

Parametr Stężenie, mg/l Ładunek kg/d 

ChZT 1 004    10 260    

BZT5  459    4 691    

ZO 538    5 498    

Nog 81    828    

Pog 18    184    

Stopień rzeczywistego obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń w stosunku do 
założeń projektowych 

Parametr % obciążenia   

ChZT 87    69    

BZT5  100    78    

ZO 120    94    

Nog 85    67    

Pog 138    109    

 

Tabela nr 3. Ilości ścieków napływających na Oczyszczalnię ścieków w Bełchatowie oraz  

ilości osadów przefermentowanych na przestrzeni ostatnich czterech lat  

 

Rok Ilość ścieków napływających na 
oczyszczalnię [m3] 

Ilość osadu przefermentowanego 
[m3] 

2012 4 017 088,0 46 701,0 

2013 4 217 556,2 45 641,2 

2014 3 684 126,9 32 311,1 (czyszczenie OBF-ów) 

2015 3 386 059,0 39 903,5 
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UWAGA: 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych, zobowiązany jest  

do zweryfikowania wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę efekty wdrożenia technologii w ramach 

obecnie realizowanego Kontraktu 10A, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych  

do dostarczania do ZKF-ów części pływających. Zweryfikowane przez Projektanta 

dane będą stanowiły podstawę do projektowania i wyliczeń. 

__________________________________________________________________________ 
 
5. Zamówienia częściowe i uzupełniające. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1  pkt 
6 ustawy. 
_________________________________________________________________________ 
 
6. Informacja o ofercie wariantowej  i umowie ramowej. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
__________________________________________________________________________ 

 
7. Termin wykonania zamówienia. 
Od  daty  podpisania umowy z Wykonawcą do czasu podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru końcowego - nie później niż do dnia 31.10.2016 r.  
__________________________________________________________________________ 

 
8. Warunki udziału w postępowaniu. 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

dotyczące : 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje              

w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca winien jest wykazać,   

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie                       

o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy  Pzp)  powyższe warunki mogą być spełnione 

wspólnie. 

Wykonawca, odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym                      

w ogłoszeniu o zamówieniu, winien wykazać, że brak jest podstaw do wykluczenia  

na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2a ustawy Pzp. 

Niespełnienie powyższego warunku skutkuje obowiązkiem wykluczenia Wykonawcy                    

z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W przypadku składania ofert 

przez wykonawców w oparciu o art. 23 ustawy Pzp warunek dotyczący art. 24 ust. 1 oraz  
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art. 24 ust. 2a musi być spełniony oddzielnie dla każdego z Wykonawców występujących 

wspólnie. 

 

8.1. Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. 

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 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. 

8.2. Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

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 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 .  
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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.). 

Uwaga:  

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.  

 
8.3. Warunek dotyczący sytuacji ekonomiczno-finansowej. 

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 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.  
 
UWAGA: 

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. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ,o których 
mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie 
spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 2a w oparciu o złożone 
oświadczenia i dokumenty. 
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_________________________________________________________________________ 
 

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy             

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24. ust.1 oraz art. 24 ust. 2a ustawy 

Pzp. 

 

Dokonywanie oceny spełniania warunków odbędzie się według formuły: spełnia / nie 

spełnia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów.  

Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy             

i odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp. 

Wykonawca winien złożyć: 

 

a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi 

uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych 

dokumentów rejestracyjnych, przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.  

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 

ustawy Pzp  - załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  

w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców może być złożone przez każdego z Wykonawców składających 

wspólną ofertę jedynie  w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki 

samodzielnie, albo może być złożone wspólnie, lecz w takim przypadku oświadczenie 

musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące 

wszystkich Wykonawców; 

c) Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty– 

sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. W wykazie należy podać 

najważniejsze usługi, tj. niezbędne do wykazania spełniania warunku wiedzy  

i doświadczenia, opisanego  w punkcie 8.1. SIWZ. W przypadku korzystania  

w wymienionym zakresie z doświadczenia innych podmiotów (art. 26 ust.2b ustawy Pzp) 

należy dołączyć  w oryginale pisemne zobowiązanie do współpracy  w realizacji części  

przedmiotu zamówienia.  

Dowodami, o których mowa wyżej, są: 

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług 

okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 

na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

2) w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli  

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). 

d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 wraz z oświadczeniem, iż osoby te posiadają wymagane 
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prawem uprawnienia – załącznik nr 3 do SIWZ.  W przypadku polegania na osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, do oferty należy dołączyć  

w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 

niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

e) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.: 

24 ust 1 - załącznik nr 2a do SIWZ oraz art. 24 ust. 2a ustawy Pzp - załącznik nr 2b  

do SIWZ. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie  

oświadczenia muszą być złożone przez każdego Wykonawcę. 

f) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1  

ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24.ust.1 ustawy Pzp. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 

każdego z nich. 

g) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,          

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 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 składania ofert. W przypadku wspólnego 

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 

w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego  z nich. 

h) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 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 składania ofert. W przypadku wspólnego 

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców             

w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego  z nich. 

i) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 

pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu 

składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 

przedmiotowe dokumenty dla każdego  z nich. 

j) Aktualną informację  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust.1 pkt 9 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu 

składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 

przedmiotowe dokumenty dla każdego  z nich.  

k) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert. 

l) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku 
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przynależności do grupy kapitałowej – sporządzoną zgodnie z  załącznikiem nr 5  

do SIWZ. 

 

UWAGA: 
 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu,                    

o których mowa w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji (SIWZ), polega na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający żąda 

wykazania za pomocą dokumentów wymaganych w pkcie 9 lit. e) – l), iż w stosunku do tych 

podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art.24 ust.1 oraz art. 24 ust. 2a ustawy 

Pzp, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 

 

9.1. Jeżeli Wykonawca posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a osoby             

o których   mowa w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to Wykonawca  składa w odniesieniu do tych osób 

zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 

zamieszkania tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, 

wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert.  

W przypadku gdy w miejscu zamieszkania osób nie wydaje się takich zaświadczeń 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. W przypadku 

składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wymieniony dokument 

musi być złożony przez każdego Wykonawcę.  

9.2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 

m-cy przed upływem terminu składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie 

wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert. 

Ponadto składa 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 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem 

terminu składania ofert. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć dokument   lub 

dokumenty zgodnie z paragrafem 4 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów                    

z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013 poz.231). 
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UWAGA: 

Dokumenty, o których mowa w punkcie 9 winny być złożone w oryginale lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub przez 

Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

__________________________________________________________________________ 
 
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 

spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 (SIWZ). Ponadto 

ustanawiają oni Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawców winno być załączone do oferty. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

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

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są 

zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę), zawierające  

w swojej treści minimum następujące postanowienia: 

a) określenie celu gospodarczego (celem tym musi być zrealizowanie przedmiotowego 

zamówienia) i zasad reprezentacji oraz  solidarnej odpowiedzialności w sposób 

czytelny, nie budzący żadnej wątpliwości, 

b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu 

pozostałych przy realizacji zamówienia; 

c) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz rękojmi i gwarancji; 

d) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

__________________________________________________________________________ 
 
11. Wadium 
 
1. Wysokość wadium. 
 
      Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 
 

10 000,00   PLN 
 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 
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2. Forma wadium. 
 
Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

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. 2007 Nr 42, poz. 275). 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego i jest przechowywane na rachunku bankowym . 

 

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna 

być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 

e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty 

gwarancji 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  

f) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty 

gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, 

iż Wykonawca nie złożył na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy 

Pzp dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25.ust.1 ustawy Pzp  lub 

pełnomocnictw. 

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych w pkt. 11.2. 

b i 11.2. e. 

 
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 
Zamawiającego: 

 
Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Łódź 

18 1540 1245 2056 4806 3229 0001 
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Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć w oryginale, 
najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) u Analityka Finansowego              
w pokoju nr 4, Budynek A w siedzibie Zamawiającego. 
 
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 jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym  

do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

 

 

5. Zwrot wadium. 

 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art.46 ustawy 

Pzp.  

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadkach określonych             
w art. 46 ust 3 ustawy Pzp. 

 
6. Utrata wadium. 
 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5. 
_________________________________________________________________________ 
   
12. 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. 
 

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny brutto podanej  
w ofercie.  
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed 
zawarciem umowy. 
 
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;; 
c) gwarancjach bankowych; 
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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. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany 

przez Zamawiającego rachunek bankowy. 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę  

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  
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.  

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się  
do niej odpowiednio treść pkt. 11.2. niniejszej Specyfikacji (SIWZ). 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród 

pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy  Pzp 

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się              

art. 149 ustawy Pzp. 

 

 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia po odbiorze przedmiotu zamówienia  

w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. 

Pozostała wartość zabezpieczenia pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  na okres 

trwania rękojmi za wady. Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 15 dniu  

po upływie okresu rękojmi za wady, o której mowa w §12 Umowy, chyba, że w czasie 

rękojmi zostały zgłoszone wady, które nie zostały usunięte przed upływem tego terminu. 

 _________________________________________________________________________ 

 
13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane   z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

SIWZ dokonywane będą w PLN. 

__________________________________________________________________________ 

 
14. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. Wymagania podstawowe. 
 

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  

b) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ. 
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c) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 

Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 

Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące                

w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

d) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 

takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 

(odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby 

do tego upoważnione lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.     

e) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione 

przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę  

w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.  

f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

g) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przedmiotowym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

 

 

2. Forma oferty. 

 

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną                               

w 2 egzemplarzach (1 oryginał i 1 kopia). Dokumenty sporządzone w języku obcym 

są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 

Wykonawcę. 

b) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki                       

do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 

komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

c) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku 

komputerowego lub maszynopisu. 

d) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie.  

e) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony(kartki) oferty były ponumerowane. Strony 

te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania 

Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę 

zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 

załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane 

przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie 

muszą być numerowane i parafowane. 

f) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści  muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę. 

g) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 

lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 
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Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki                     

do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność  z oryginałem 

wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być 

potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie  

z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 

załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

 
3. Zawartość oferty. 

 

Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1             

do niniejszej SIWZ, 

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 

c) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.:  

24 ust 1 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ oraz 24 ust 

2a ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do SIWZ, 

d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 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 wraz  

z oświadczeniem, iż osoby te posiadają wymagane prawem uprawnienia, 

sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 

e) Wykaz wykonanych usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 

nr 4 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie,  

f) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku 

przynależności do grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5  

do SIWZ, 

g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru,  

h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu               

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy             

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,  

i) Dowód wniesienia wadium, 

j) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 8.3., 9 oraz 9.1 i 9.2 niniejszej SIWZ.  

 

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści                                    

z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 
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4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w treści Formularza 

Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

__________________________________________________________________________ 
 

15. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  z Wykonawcami oraz 

sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

a) Wykonawcy mogą zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

b) Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 

na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek                   

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później  niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa terminu składania ofert. Za koniec dnia Zamawiający uznaje 

koniec godzin urzędowania t.j. godz.15.00 

c) Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, 

którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 

źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 

zamieszcza na tej stronie. 

d) Pisemne zapytania należy kierować na adres: 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN.” Spółka z o.o. 

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 

97-400 Bełchatów 

 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający                     

i Wykonawcy porozumiewają się pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za 

pośrednictwem faksu lub e-mail. W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania.  

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się                             

z Wykonawcami są: 

a) w zakresie merytorycznym: p. Wojciech Piech, tel. 44 633 49 50, 603 744 531,                 

b) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:  p. Agnieszka Niziołek, 

tel. nr 44 634 90 35, 691 941 541.

__________________________________________________________________________ 
 
16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 

9, w kancelarii pok. 100, w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia  06.06.2016r. do godz.  9.45 
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Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę)  należy opisać następująco: 

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. 

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 

97-400 Bełchatów 

Oferta w postępowaniu pod nazwą: 

„Opracowanie  dokumentacji projektowej budowy instalacji stabilizacji osadów ściekowych  

w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”.  

Nie otwierać przed dniem:  06.06.2016 r. godz. 10.00”.  

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

_________________________________________________________________________ 
 
17. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, w sali nr 110. 

 

w dniu  06.06.2016 r. o godz.  10.00 

 
 
__________________________________________________________________________ 
 
18. Termin związania ofertą. 
 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
_________________________________________________________________________ 
 
19. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.  

2. Cena za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym określonym  

w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

3. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w SIWZ, oraz 

inne nakłady jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie.  

4. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć obowiązujące ustawowo stawki VAT.  

5. W trakcie realizacji Umowy podatek VAT za wykonane usługi będzie naliczany zgodnie    

z obowiązującym prawem. W przypadku zmiany przez władze ustawodawcze stawki 

podatku VAT, kwota wynagrodzenia podana w Formularzu Oferty wraz z należnym 

podatkiem  

od towarów i usług zostanie odpowiednio dostosowana w drodze zmiany umowy. 

6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały            

w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ tj. w projekcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

7. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  
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w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Wyliczenia podatku VAT  i ceny oferty Wykonawcy podają w zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku z zachowaniem wymogów prawa. 

__________________________________________________________________________ 

 

20. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.  

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 

 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna 
ilość punktów 
do uzyskania 

Cena ( C ) 80% 80 

Termin realizacji (T) 20% 20 

 
__________________________________________________________________________ 
 

21. Kryteria oceny ofert. 

1. Kryterium „Cena” 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 

ilość punktów wynikającą z działania: 

 
                      Liczba zdobytych  =   Cn 
                             punktów  (C)      -------   x 80 pkt x waga kryterium 80% 
                                                           Cb 
Gdzie: 
Cn – cena najniższa wsród ofert nie odrzuconych 
Cb – cena ofery badanej 
80% – procentowe znaczenie kryterium ceny 
 
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez 

podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej 

liczby przez 80 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 80%. 

 

2. Kryterium „Termin realizacji”  

Punkty w kryterium „Termin realizacji” (T) będą liczone w sposób następujący: 

Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt za każde skrócenie o pełen jeden dzień roboczy1 

terminu realizacji zamówienia w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego 

przez Zamawiającego na dzień 31.10.2016r. 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 20 punktów (otrzyma ją Wykonawca 

oferujący krótszy o co najmniej 20 dni termin realizacji całości przedmiotu zamówienia  

w stosunku do terminu wykonania zamówienia, tj. 31.10.2016r.). Wykonawca deklarujący 

                                                 
1
 Pod pojęciem dzień roboczy Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00,  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy  
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wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie do 31.10.2016r. otrzyma w kryterium 

„Termin realizacji” 0 punktów. 

 
3. Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg wzoru: 

 

S = C+T 

gdzie: S - łączna suma punktów badanej oferty 

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie i takim samym terminie realizacji, zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych.  

W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów 

nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający  

na etapie oceny i  porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług 

VAT (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt.1 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” mówiącym  

o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 Ustawy o informowaniu o cenach towarów  

i usług z dnia 9 maja 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 915). Powyższe wynika z konieczności 

ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji 

zamówienia. 

__________________________________________________________________ 
22. Tryb oceny ofert.  
 

Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

a) 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. 

b) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste 

omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

c) Zamawiający poprawi w ofercie 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. 

Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

 Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie  

na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie  

z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3  i 4 ustawy.Pzp. 

Sprawdzanie wiarygodności ofert. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych                           

i informacji.  

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert,                  

że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 

Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp. 

Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ  

na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) 

ustawy Pzp., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

___________________________________________________________________________ 
23. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.  

 

Istotne postanowienia umowy zawiera Projekt umowy §16 stanowiący załącznik nr 6 do 

niniejszej SIWZ. 

_________________________________________________________________________ 
24.  Środki ochrony prawnej. 

 

1. Informacje ogólne. 

1) Wykonawcom, a także  innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy przysługują srodki ochrony prawnej.  

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 

3) Środkami ochrony prawnej, o których mowa mowa wyżej są: 

a) odwołanie, 

b) skarga do sądu. 

 

2. Odwołanie. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

Szczegółowe kwestie odnoszące się do odwołania zawarte są w art.180-198 ustawy 

Pzp. 

 

3. Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu 

uregulowane zostały w art.198a-198g  ustawy Pzp. 

___________________________________________________________________________ 
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25. Podwykonawstwo. 

Informacje dotyczące podwykonawstwa zawarte są w § 4 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 

___________________________________________________________________________ 
 
26. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.  

Załącznikami są następujące wzory: 

 

L.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu.  

3. Załącznik nr 2a Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 
24 ust. 1 ustawy Pzp 

4. Załącznik nr 2b Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 
art. 24 ust. 2a ustawy Pzp 

5. Załącznik nr 3 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia 

6. Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych usług. 

7. Załącznik nr 5 Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej/informacji o braku przynależności do grupy 
kapitałowej. 

8. Załącznik nr 6 Projekt Umowy 

 


