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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Nr sprawy 61/SK/UW/2016 

 
1. Zamawiający 

 

1) Nazwa i adres: Zakład wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów 

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

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

2.1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji technicznej, której zakres obejmuje: 

2.1.2 Wykonanie przez osobę doświadczoną i posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

w odpowiedniej specjalności (zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym) ekspertyzy 

technicznej dwóch zbiorników wody uzdatnionej o kubaturze jednego zbiornika 2000 m
3
, 

średnicy 20 m i wysokości 7 m w celu wskazania sposobu odtworzenia ich szczelności  

i przywrócenia pełnej sprawności technicznej. 

Ekspertyza techniczna będzie zawierać m. in.: 

a) cel i zakres ekspertyzy technicznej, 

b) opis stanu technicznego, 

c) pełną inwentaryzację budowlaną zbiorników wraz z istniejącymi wewnątrz zbiorników 

instalacjami i wyposażeniem (drabina, włazy, kosz ssawny, rury: dopływ, odpływ, przelew, 

spust itp.). Inwentaryzacja jako projekt techniczny będzie wykonana w celu przedstawienia 

rzeczywistego stanu zbiorników. 

d) warunki i zalecenia do wykonania projektu budowlano-wykonawczego. 

2.1.3 Wykonanie (przez osobę doświadczoną i uprawnioną zgodnie z obowiązującym Prawem 

budowlanym), na podstawie sporządzonej ekspertyzy technicznej, dokumentacji projektowej na 

modernizację dwóch zbiorników wody uzdatnionej w celu wskazania sposobu wykonania 

odtworzenia ich szczelności i przywrócenia pełnej sprawności technicznej. Wykonawca obejmie 

nadzór autorski dokumentacji projektowej na czas wykonania robót budowlanych związanych  

z modernizacją zbiorników. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierała m. in.: 

a) projekt budowlany (jeśli będzie wymagany do uzyskania prawomocnej decyzji od właściwych 

organów administracyjnych, umożliwiającej Zamawiającemu przystąpienie do realizacji 

modernizacji zbiorników; w przypadku braku konieczności wymagania projektu budowlanego 

do uzyskania prawomocnej decyzji od właściwych organów administracyjnych, 

umożliwiającej Zamawiającemu przystąpienie do realizacji modernizacji zbiorników 

Wykonawca potwierdzi ten fakt pisemnie stosownym oświadczeniem), 

b) projekt wykonawczy w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru 

robót i kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowania oferty przez późniejszego wykonawcę  

i realizacji robót budowlanych. 

Projekt wykonawczy będzie zawierał m. in. opisy szczegółowych rozwiązań technicznych  

i materiałowych wraz z rysunkami wykonawczymi w skali, na podstawie których późniejszy 

wykonawca wykona modernizację zbiorników, przedstawiające: 

 dobór technologii, materiału oraz sposobu wykonania renowacji powierzchni betonowych 

posadzki, ścian i sufitów, 

 dobór technologii, materiału oraz sposobu wykonania nowego uszczelnienia posadzki, ścian 

i sufitów, 

 dobór materiału oraz sposobu wykonania wymiany drabin, 

 dobór technologii, materiału oraz sposobu wykonania nowych schodów wejściowych 

zewnętrznych na skarpie ziemnej, 

 dobór technologii, materiału oraz sposobu wykonania modernizacji włazów zbiorników, 

 inne niezbędne do prawidłowego wykonania modernizacji zbiorników. 

c) przedmiar robót zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, 

d) kosztorys inwestorski, 

e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zawierającą m. in. zbiory 
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wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.1.4 Złożenie wymaganych dokumentów do właściwych organów administracyjnych w celu 

uzyskania prawomocnej decyzji umożliwiającej Zamawiającemu przystąpienie do realizacji 

modernizacji obiektów (jeśli będzie wymagane do uzyskania prawomocnej decyzji od 

właściwych organów administracyjnych, umożliwiającej Zamawiającemu przystąpienie do 

realizacji modernizacji zbiorników). 

2.1.5 Prowadzenie wszelkich uzgodnień, uzupełnień, zapytań i odpowiedzi zarówno pod względem 

proceduralnym, technicznym i administracyjnym w trakcie trwania postępowania 

administracyjnego oraz uzyskanie prawomocnych decyzji od właściwych organów 

administracyjnych umożliwiających Zamawiającemu przystąpienie do realizacji modernizacji 

obiektów i przekazanie ich Zamawiającemu (jeśli będzie wymagane do uzyskania 

prawomocnej decyzji od właściwych organów administracyjnych, umożliwiającej 

Zamawiającemu przystąpienie do realizacji modernizacji zbiorników). 

2.1.6 Z gotową dokumentacją Wykonawca zapozna Zamawiającego na co najmniej 5 dni przed 

realizacją zakresu przedmiotu umowy zawartego w § 1 pkt. 1.3. i pkt. 1.4. w celu 

zaakceptowania szczegółowości przedstawionych rozwiązań technicznych. 

2.1.7 Proponowane rozwiązania oraz ewentualne warianty rozwiązań należy uzgodnić  

z Zamawiającym. 

2.1.8 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną w wersji papierowej (3 egz. 

podpisane dla Zamawiającego na własny użytek) i w wersji elektronicznej na nośniku 

elektronicznym. 

2.1.9 Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) uzyskania warunków technicznych, opinii, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, inwentaryzacji, 

względnie innych pomocniczych opracowań i wymaganych prawem dokumentów 

niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej, 

b) pełnienia nadzoru autorskiego w czasie trwania realizacji robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia (bez dodatkowego 

wynagrodzenia). 

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 uzgodnienia możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego, 

 wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 

 udzielania wyjaśnień (w tym wyjaśnień pisemnych) oraz dokonywania 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. Zamawiający nie 

przewiduje zawarcia dodatkowej umowy na nadzór autorski, 

 wykonania 10 pobytów na żądanie Zamawiającego w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego, o których zostanie powiadomiony z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem. 

2.1.10 Wykonanie dokumentacji technicznej jest niezbędne do: 

 prawidłowego wykonania modernizacji zbiorników przez późniejszego wykonawcę, 

 uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji (pozwolenie na budowę lub 

zgłoszenie robót budowlanych) od właściwych organów administracyjnych umożliwiającej 

Zamawiającemu przystąpienie do realizacji modernizacji zbiorników.  

2.1.11 Na podstawie wykonanej dokumentacji Zamawiający ogłosi przetarg na wykonanie 

modernizacji zbiorników. 

2.1.12 Do wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę i reprezentowania Zamawiającego 

przed właściwymi organami administracyjnymi, Wykonawcy zostanie udzielone 

pełnomocnictwo. 

2.1.13 Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z aktualnym stanem prawnym oraz zasadami 
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wiedzy technicznej. W przypadku wydania nowych aktów prawnych dotyczących przedmiotu 

umowy należy je zastosować, tak aby złożona dokumentacja odpowiadała aktualnemu stanowi 

prawnemu na dzień złożenia wniosku o wydanie przedmiotu umowy. 

2.1.14 Zamówienie Wykonawca zobowiązuje się wykonać z własnych materiałów. Wszelkie 

dokumenty i opracowania niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie w ramach Umowy. 

2.1.15 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

2.1.16 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie całości przedmiotu 

umowy. 

2.1.17 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które 

wynikają z ustawy Prawo budowlane i innych przepisów obowiązującego w Polsce prawa, 

mających na celu należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 

2.1.18 Dokumentacja techniczna powinny być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

oraz spełniać przepisy Prawa budowlanego, przepisy techniczno – budowlane, przepisy 

powiązane i normy. 

2.1.19 Wykonawca dołączy do dokumentacji technicznej oświadczenie, że jest ona wykonana 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że jest ona kompletna  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2.1.20 Prowadzenie prac odbywać się będzie na obiekcie czynnym. 

2.1.21 W zakres przedmiotu Umowy wchodzą również te prace, których konieczność ujawni się  

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a które doświadczony Wykonawca powinien był 

przewidzieć w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem 

Umowy,  jak również te, które można było przewidzieć na podstawie postanowień 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych. 

2.1.22 Każdy pracownik Wykonawcy oraz Podwykonawcy w przypadku jego zatrudnienia 

dokonujący wizji lokalnej wewnątrz zbiorników Ujęcia Wody w Bełchatowie w celu 

wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest posiadać aktualną książeczkę do celów 

sanitarno-epidemiologicznych. Kopie książeczek (potwierdzone za zgodność z oryginałem) 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo sprawdzić zgodność książeczek z dowodami 

osobistymi pracowników przebywających na terenie Ujęcia Wody. 

2.1.23 Wykonawca udziela gwarancji na wady przedmiotu umowy, wyłączające lub ograniczające 

przydatność opracowania całej dokumentacji technicznej na okres 3 lat licząc od daty 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji technicznej wraz z decyzjami 

administracyjnymi i uzgodnieniami. 

2.1.24 W ramach gwarancji Wykonawca dokona na swój koszt usunięcia wad albo ponownie 

wykona reklamowaną usługę. 

2.1.25 Okres gwarancji ulega przedłużeniu odpowiednio: 

a) w przypadku usunięcia wad – o czas w jakim wady usunięto, 

b) w przypadku wykonania nowej usługi – o kolejne 12 miesięcy. 

2.1.26 W przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian  

w stosunku do zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest do uzgodnienia tych zmian z Zamawiającym. 

2.1.27 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia posiadania przez pracowników wykonujących 

prace objęte przedmiotem umowy odpowiednich uprawnień. Wykonawca oświadcza, że 

zatrudnieni do wykonania niniejszej umowy projektanci są członkami odpowiednich izb 

zawodowych zgodnie z przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów  

i inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz posiadają stosowne ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej i zawodowej. 

2.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.4.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków 

3.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
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a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

wymagań, których spełnianie Wykonawca winien jest wykazać, 

b) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem technicznym  do 

wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca 

wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej usługi 

projektowej, w ramach której wykonano dokumentację techniczną na: 

 renowację (modernizację) lub budowę zbiorników żelbetowych wody pitnej, 

 renowację (modernizację) lub budowę stacji uzdatniania wody. 

c) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca 

wykaże dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia na stanowisku Projektanta 

branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą: 

 ważne 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, 

d) znajdują się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

f) z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek 

zawartych w § 10 Regulaminu. 

3.2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania             

o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. 

3.3. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

3.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z Regulaminem,  

b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia,  

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  

nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,  

f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie     
§ 21 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny,  

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

3.5. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy                        

i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia – nie 

spełnia. 

 

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

4.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

4.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące 

załącznik nr 2 do SIWZ złożone  w  formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną 

do reprezentowania Wykonawcy. 

4.3. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 

4.4. Wykaz zrealizowanych zamówień spełniających wymóg opisany w punkcie 5.1 b) sporządzony 

wg załącznika nr 4 do SIWZ. 

4.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem 

terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność    

przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 
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4.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzających odpowiednio, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, 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 do składania ofert. 

4.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument 

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia        

albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. 

4.8. Wykaz osób spełniających wymóg opisany w pkt. 3.1. c). Do wykazu osób dołączyć 

zaświadczenie potwierdzające nadanie stosownych uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie 

potwierdzające członkostwo i posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej przez właściwą Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 

4.9. Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, każdy z podmiotów zobowiązany jest 

załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 4.2., 4.5. i 4.6. 

Wszystkie dokumenty winny złożone być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność                     

z  oryginałem”. 

 

5. Termin realizacji zamówienia 

Trzy miesiące od daty zawarcia umowy. 

 

6. Procedura: 

6.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z zapisami §15 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów  

i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., zwanego dalej Regulaminem, określającym warunki  

i zasady udzielania zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych zgodnie z art. 132 oraz art. 133 ust. 1 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz  

z 2016 r. poz. 831). 

6.2. Kryteria oceny ofert: 

 Cena - 100%. 

 

7. Informacje administracyjne 

 

7.1. Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.wodkan-belchatow.pl. 

7.2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN: Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, p. 100 

(Kancelaria Zamawiającego). 

7.3. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: 26.09.2016 r. 

godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego, p. 100 (Kancelaria Zamawiającego). 

7.4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 26.09.2016 r. godz. 11.30 w siedzibie zamawiającego, p 110. 

7.5. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

 

Bełchatów  dn. 12.09.2016 r.  

 Zatwierdził: 

Prezes Zarządu- Dyrektor Naczelny 

mgr Piotr Kopek 

 

http://www.wodkan-belchatow.pl/

