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1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w ramach 

zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 

p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie.”, wchodzącego w zakres 

przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach 

Funduszu Spójności. 

W ramach zamówienia Wykonawca wykona: 

1) projekt budowlany (PB), sporządzony zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1133), 

2) projekt wykonawczy (PW), sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.04.202.2072 z póź. zm.), 

3) Informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), sporządzoną zgodnie 

z przepisami Prawa Budowlanego, 

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), sporządzone 

według zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego 

(Dz.U.04.202.2072 z póź. zm.), 

5) przedmiar robót (PR), sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uŜytkowym (Dz. U. Nr 

130, poz. 1389), 

6) kosztorys inwestorski, sporządzony według zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uŜytkowym (Dz. U. Nr 

130, poz. 1389). 

- oraz będzie pełnił nadzór autorski. 

2. Opis przedmiotu zamówienia według terminologii wspólnego słownika zamówień  

(kod CPV): 71.32.00.00-7   
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3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej 

SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 

 

4. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

 

5. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

 

6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy 

ramowej.  

 

7. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym:  

5 miesięcy na opracowanie i złoŜenie w odpowiednim urzędzie projektu budowlanego, celem 

uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę. 

 

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

warunków. 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej wymienione warunki udziału 

w postępowaniu: 

1) Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

a) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługi 

odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego 

zamówienia, w tym: 

• w okresie ostatnich trzech lat od daty przekazania ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonać (zakończyć) co najmniej jedną 

dokumentację projektową (w tym projekty budowlane i projekty wykonawcze) dla 

rozbudowy/budowy/przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej  10 000 m3/d i 

o wartości robót budowlanych minimum 6 mln PLN. 

b) wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a takŜe zakres wykonywanych przez nich czynności, w tym co 

najmniej: 

•••• Projektanta w specjalności sanitarnej posiadającego: 
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-  uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

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

kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równowaŜne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) - art. 12 ust. 2 z uwzględnieniem 

art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U.06.156.1118 ze zm.), 

-  aktualny, na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wpis na listę 

członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym 

przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyŜej, 

-  doświadczenie w opracowaniu (zakończeniu), co najmniej 1 projektu budowlanego (w tym 

projektu wykonawczego) rozbudowy/budowy/przebudowy oczyszczalni ścieków o 

przepustowości co najmniej 10 000 m3/d. 

•••• Projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadającego: 

-  uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej (lub odpowiadające im równowaŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) - art. 12 ust. 2 z uwzględnieniem art. 104 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U.06.156.1118 ze zm.), 

-  aktualny, na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wpis na listę 

członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym 

przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyŜej, 

-  doświadczenie w opracowaniu (zakończeniu), co najmniej 1 projektu budowlanego (w tym 

projektu wykonawczego) na wykonanie rozbudowy/budowy/przebudowy obiektu budowlanego 

o powierzchni co najmniej 1 000 m2. 

•••• Projektanta w specjalności elektrycznej posiadającego: 

-  uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub 

odpowiadające im równowaŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów) - art. 12 ust. 2 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U.06.156.1118 ze zm.), 

-  aktualny, na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wpis na listę 

członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym 

przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyŜej, 

-  doświadczenie w opracowaniu (zakończeniu), co najmniej 1 projektu budowlanego (w tym 

projektu wykonawczego) na wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w ramach 

rozbudowy/budowy/przebudowy obiektu budowlanego o powierzchni co najmniej 1 000  m2. 

3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:  

a) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000 PLN. 

4) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Pzp. 

Ocena spełniania przedstawionych powyŜej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 

spełnia” na podstawie złoŜonych przez wykonawcę(ów), oświadczeń o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu i dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, z zastrzeŜeniem art. 26 

ust. 31 Ustawy Pzp. 

 

                                                 
1
  Art. 26 ust. 3 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. 
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9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1.  W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp, 

Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć:  

1)  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

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

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

Uwaga:  JeŜeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o 

którym mowa, musi złoŜyć kaŜdy z Wykonawców – oddzielnie. 

2)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej IDW; 

Uwaga: JeŜeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o 

którym mowa, musi złoŜyć kaŜdy z Wykonawców – oddzielnie. 

3)  Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

Uwaga:  JeŜeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o 

którym mowa, musi złoŜyć kaŜdy z Wykonawców – oddzielnie. 

2.  JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1.1), 1.3) niniejszej IDW, składa dokument lub 

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

odpowiednio, Ŝe: 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organy, 

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

2.1 Dokumenty, o których mowa w ppkt 2.a) i c) niniejszej IDW, powinny być wystawione nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2.2 Dokument, o którym mowa w ppkt 2.b) niniejszej IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2.3 JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. i 2., zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
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odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania.  

3. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć: 

1) wykaz wykonanych (zakończonych) usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 

usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi zostały 

wykonane naleŜycie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej 

IDW; 

2) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności 

lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 

osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŜeli dotyczy (art. 22 ust. 1 pkt 2) Ustawy Pzp), 

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW. 

4. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonania zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć: 

1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

5. Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie, składane są w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

6. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. 

 
10. Wadium 

1. KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

10.000,00 PLN 

słownie: dziesięć tysięcy złotych 

2. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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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.2007.42.275.). 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być 

one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne Ŝądanie 

Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie  

z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

c) kwotę gwarancji/poręczenia, 

d) termin waŜności gwarancji/poręczenia, 

e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 14 dni  

na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, 

którego ofertę wybrano: 

• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

• nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lub 

• zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy”; 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić na rachunek Zamawiającego: 

BZ WBK S.A. O/DzierŜoniów; Nr konta: 52 1090 2301 0000 0005 9000 0079 

5. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę pzp formach naleŜy złoŜyć w oryginale 

wraz z oryginałem oferty.  

6.  Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium  

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert.  

7.  W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 

Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez 

Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

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

9.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie, lub 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lub 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących 

po stronie Wykonawcy. 

4) nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, 

chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie. 
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11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 

Umowy. JeŜeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie słuŜy takŜe pokryciu 

roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny podanej w Formularzu 

Oferty. 

3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

przed podpisaniem umowy. 

4. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy moŜe być wniesione według wyboru Wykonawcy w 

jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 

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. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego: B.Z. WBK S.A. O/DzierŜoniów 52 1090 2301 0000 0005 9000 0079. 

6. JeŜeli 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.  

7. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN. 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

9. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać 

następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na 

pierwsze Ŝądanie, zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy musi być wykonalne na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu 

(gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeŜenia lub potwierdzić przyjęcie 

dokumentu bez zastrzeŜeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w 

terminie umoŜliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeŜeń w 

terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uwaŜane będzie za przyjęcie 

dokumentu bez zastrzeŜeń. 

10. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia naleŜytego 

wykonania Umowy, Zamawiający moŜe wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych 

ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 Ustawy pzp. 

11. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje się art. 149 Ustawy 

pzp. 
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12. Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 

13. 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na okres trwania gwarancji. 

Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 

 

12.  Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia zamówienia 

1.  Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

SIWZ dokonywane będą w PLN. 

2.  Cena oferty winna być podana w PLN i winna obejmować cały zakres zamówienie zgodnie z 

Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

 

13.  Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 

1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, Ŝe 

prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed 

terminem składania ofert. 

2. Zamawiający jednocześnie przekaŜe treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której dostępna 

jest SIWZ. 

4. Modyfikacje są kaŜdorazowo wiąŜące dla Wykonawców. 

5. JeŜeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

6. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜy 

termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał SIWZ.  

7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

 

14.  Oferta wspólna 

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2.  Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ppkt. 1. 

3.  JeŜeli oferta wykonawców, o których mowa w ppkt. 1., została wybrana, Zamawiający będzie 

Ŝądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. 

4.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 

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. 
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15. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe, na co najmniej 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, przedłuŜyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie 

dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  

3. Odmowa wyraŜenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.  

4. Zgoda Wykonawcy na przedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z 

jednoczesnym przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. 

 

16.  Sposób przygotowania oferty 

1. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty naleŜy przygotować ściśle według wymogów określonych przez Zamawiającego  

w niniejszej SIWZ. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

4. UpowaŜnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  

z dokumentów dołączonych do oferty.  

5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złoŜenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby 

oraz numeru NIP. 

6. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, w tym równieŜ te przedstawiane w formie oryginałów, nie 

podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

7. Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu w języku polskim, mieć formę pisemną. 

Wskazane jest, aby posiadała format nie większy niŜ A-4, a arkusze o większych formatach były 

złoŜone do formatu A-4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z ich 

tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

8. Całość oferty winna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.  

9. Zaleca się by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny  

być parafowane przez osobę (lub osoby, jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione  

są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę. Strony zawierające informacje nie 

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

muszą być numerowane i parafowane. 

10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 

ofertę. 

11. Zaleca się złoŜenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących  

w jej skład. 
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17. Miejsce i termin składania oferty  

1.  Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., przy ul. 

Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, Sekretariat I piętro budynku administracyjno-biurowego, 

w nieprzekraczalnym terminie: 

 

       do dnia:  23.01.2009 roku        do godz.:  10:00 

Jako termin złoŜenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyŜej 

adres. 

2. Ofertę naleŜy złoŜyć lub przesłać w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

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

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

             Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów. 

Oferta na usługę: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w DzierŜoniowie.”, wchodzącego w zakres 

przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach 

Funduszu Spójności. 

Nie otwierać przed dniem 23.01.2009 r. przed godz. 11:00 
 

 

18.  Zmiana lub wycofanie złoŜonej oferty 

1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 

wycofanie złoŜonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 

terminu składania ofert. 

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŜonej oferty muszą być złoŜone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany 

naleŜy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W przypadku złoŜenia kilku „ZMIAN” kopertę 

(paczkę) kaŜdej „ZMIANY” naleŜy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....” 

3. Wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia podpisanego 

przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naleŜy złoŜyć w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą 

powiadomienie naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., przy ul. 

Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, Sala narad na I piętrze w budynku administracyjno-

biurowym, w terminie: 

        dnia:  23.01.2009 roku        o godz.:  11:00 
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20. Tryb otwarcia ofert  

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na  

sfinansowanie zamówienia. 

2. W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy 

„WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania. 

3. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający kaŜdorazowo ogłosi obecnym: 

1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

3) informacje dotyczące ceny zawarte w formularzu oferty.  

 PowyŜsze informacje zostaną odnotowane w protokole z postępowania przetargowego.  

6. Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 

niezwłocznie przekaŜe informacje, o których mowa w ppkt.20.1. i 20.5.2)-3) niniejszej IDW.  

 

21. Zwrot oferty bez otwierania 

Ofertę złoŜoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie protestu. 

 

22. Opis sposobu obliczenia ceny 

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

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w niniejszej SIWZ oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytego oraz zgodnego z obowiązującymi 

przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w ofercie Wykonawcy (Formularzu Oferty), przy 

uwzględnieniu sposobu wyliczenia ceny, z uwzględnieniem rozbicia na ceny jednostkowe. Dla 

potrzeb oceny i porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć 22% podatek VAT. 

 

23. Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

Kryterium: cena – waga 100%. 

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyŜej kryterium 

oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo.  

4. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi moŜe osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. 

5. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać 

punkty według następujących zasad: 

                   Cena oferty najniŜszej 

Cena = --------------------------- x 100 x waga 100% 

                                                   Cena oferty badanej 
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6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

7. JeŜeli Zamawiający nie moŜe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe 

zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te 

oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w 

złoŜonych ofertach. 

9. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest 

zobowiązany do uiszczania podatku VAT 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  według zapisów 

pkt 22.3 IDW , zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. PowyŜsze wynika z konieczności ustalenia 

kwoty, która będzie realnie obciąŜała budŜet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

 

24. Wykluczenie Wykonawcy 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w 

stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego 

postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 

 

25. Odrzucenie oferty 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.   

2. Informacje o ofetach odrzuconych Zamawiający przekaŜe wszystkim Wykonawcom, którzy złoŜyli 

oferty, zgodnie z trescią art. 92 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 

 

26. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 

zasady i kryteria określone w SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

3. O wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 

złoŜyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, podając:  

1)  nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze 

streszczeniem oceny i porówniania złoŜonych ofert, zawierającym punktację przyznaną 

ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) wykonawców, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

3) wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne.  

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszcza informacje, o 

których mowa w punkcie 26.3.1) niniejszej IDW, na stronie internetowej oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
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5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostanie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

27. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych Umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia 

1. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej; 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej;  

4) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 

5) jest niewaŜna: 

a) jeŜeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp., 

b) zgodnie z treścią art. 140 ust. 3 ustawy Pzp., w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia, zawarte w niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian w umowie w przypadku, gdy konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, lub zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

Umowy.   

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

najkorzystniejszą są zobowiązani, przed podpisaniem umowy, dostarczyć umowę konsorcjum. 

5. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.  

 

28. UniewaŜnienie postępowania  

1. Zamawiający uniewaŜni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 

określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy: 

-   ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (w przypadku 

uniewaŜnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert) 

-  złoŜyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - (w przypadku uniewaŜnienia 

postępowania po upływie terminu składania ofert). 

  

29. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom, a takŜe innym 

osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku 

w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Przed upływem terminu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy, środki ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom zrzeszającym 

wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 

prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 
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3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 29.1. niniejszej IDW są: 

a) protest, 

b) odwołanie, 

c) skarga do sądu. 

4.  Środki ochrony prawnej, przysługują: 

a) Wykonawcom, 

b) innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp., 

c) organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2-3 ustawy Pzp.   

d) środek ochrony prawnej Skarga do sądu przysługuje równieŜ Zamawiającemu.  

Protest. 

1) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku 

zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 

moŜna wnieść pisemny protest do zamawiającego.   

2) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej 

staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki 

sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. 

3) Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na stronie 

internetowej. 

4) W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert.  

5) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.  

6) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub 

protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Pzp.  

7) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŜe 

zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych, 

uzasadniających wniesienie protestu.  

8) W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.  

9) O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie 

wykonawców, którzy złoŜyli oferty.  

10) Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niŜ na 7 dni przed upływem waŜności 

wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłuŜenia 

waŜności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia 

postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.  

11) Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom 

uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzywając wykonawców do wzięcia 

udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.  

12) Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, 

którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze 
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stron, i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o 

którym mowa w ppkt 11. 

13) Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia 

protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje Ŝądanie w zakresie 

zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego, 

przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.  

14) Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z zapisami ppkt 11, nie mogą 

następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego, wykonane 

zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, zapadłym w postępowaniu toczącym się w 

wyniku wniesienia protestu.  

15) Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z zapisami ppkt 11, nie mogą 

następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.  

Odwołanie. 

1)  Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu 

dotyczącego:  

a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;  

c) odrzucenia oferty.  

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia 

protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści 

odwołania zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest 

równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. 

3) Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania 

toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niŜ w terminie 2 dni od dnia jej 

otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.  

4) Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu moŜe zgłosić przystąpienie 

do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego 

Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz 

wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

5) Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w 

sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. 

6) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeŜeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu 

wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.  

7) JeŜeli wpis nie został uiszczony Prezes Urzędu zwraca odwołanie. O zwrocie odwołania rozstrzyga 

Prezes Urzędu w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zaŜalenie.  

Skarga do sądu. 

1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu.  

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego.  

3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  
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4) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarŜonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 

wskazanie dowodów, a takŜe wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części.  

5) Od wyroku sądu nie przysługuje skarga kasacyjna. 

 

30. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane będą 

pisemnie lub faxem (nr faksu (074) 832-37-05) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7:00 

do 15:00. Informacje przekazywane faxem uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść 

dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

3. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

4.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyŜej mowa, uwaŜa się za 

wniesione z dniem, gdy dotrą do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł on zapoznać się  

z ich treścią.  

5. Osobami upowaŜnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Aneta Nowak – Pełnomocnik Prezesa ds. Rozwoju Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.                  

w DzierŜoniowie w godz. 800 do 1400, tel. (074) 832-20-53, fax (074) 832-37-05. 

 

31. Podwykonawstwo 

1. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. 

2. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę całości niniejszego zamówienia 

podwykonawcom. 

 

32. Wykaz załączników do niniejszej Instrukcji Dla Wykonawców (IDW) 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

Oznaczenie 

Załącznika 
Nazwa Załącznika 

Załącznik nr  1. Wzór Formularza Oferty 

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

Załącznik nr  3. Wzór wykazu wykonanych usług 

Załącznik nr  4. 
Wzór wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia 

 

Wskazane w tabeli powyŜej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW. 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze 

złoŜenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

 

FORMULARZ OFERTY 

na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Bielawie”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w 

ramach Funduszu Spójności 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  04/01/2009 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez:        

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

 

3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

 

4.  Ja (my) niŜej podpisany(i) oświadczam(y), Ŝe: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę zastrzeŜeń, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 

SIWZ oraz jej modyfikacji,  

3) zobowiązuję się do wykonania całości zamówienia w terminie określonym w SIWZ, 

4) wartość mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia, bez podatku od 

towarów i usług, wynosi: 

wartość : ..............................................[PLN] netto 

 NaleŜny podatek od towarów i usług stawka {22} %: ………………………......................... [PLN] 

 RAZEM: 

Cena (z naleŜnym podatkiem od towarów i usług): ........................................ [PLN] brutto 

 (słownie: ......................................................................... [PLN]) 

 

Podpis(y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upowaŜnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upowaŜnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i data 
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Przy czym: 

W cenie umownej w/w ujęto ceny jednostkowe poszczególnych opracowań: 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej wartość 

(netto) 

kwota naleŜnego 

podatku VAT 

Cena 

(brutto) 

projekt budowlany (PB)    

projekty wykonawcze (PW)    

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia (BIOZ) 

   

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (STWiORB) 

   

przedmiar robót (PR)    

kosztorys inwestorski (KI)    

Pełnienie nadzoru autorskiego    

 

Razem 

 

 

 

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

 
Podatek VAT będzie płacony w kwotach naleŜnych zgodnie z przepisami prawa polskiego, 

dotyczącymi stawek VAT. 

Cena podana w punkcie 4.4), po ewentualnej korekcie arytmetycznej, polegającej na poprawieniu 

błędów rachunkowych, stanie się Zatwierdzoną Kwotą Ofertową zapisaną w umowie. 

 

5) niniejsza oferta jest waŜna przez 30 dni,  

6) akceptuję bez zastrzeŜeń wzór umowy, przedstawiony w Części II SIWZ, 

7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć 

w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję się 

zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 11 IDW,  

8) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia]2,  

9)  nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej w celu udzielenia 

niniejszego zamówienia, 

 

 

 

Podpis(y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 
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10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ((tekst 

jedn. Dz. U. z dnia 14 września 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 

1217, Nr 227, poz. 1658; Dz. U z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560), Ŝadne z informacji 

zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniŜej informacje zawarte w ofercie stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w 

związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 

postępowania3: 

 

Strony w ofercie  

(wyraŜone cyfrą)  

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od do 

a)    

b)    

 

 

11) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania Ŝadnej części niniejszego zamówienia / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom4:  

 

l.p. Nazwa części zamówienia  

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis(y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 

      

      

                                                                                                                                                                 
2 niepotrzebne skreślić  
3 niepotrzebne skreślić 
4 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Bielawie”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w 

ramach Funduszu Spójności 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  04/01/2009 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów 

  

2. WYKONAWCA: 

 

l.p. 

 

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), śE: 

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia/przedstawiam pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia*; 

3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia; 

4. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 
* niepotrzebe skreślić 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu 

Karnego. 

 

3. PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszego wniosku w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszego wniosku w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 
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Załącznik nr 3 - Wzór wykazu wykonanych usług 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

DzierŜoniowie”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji 

w ramach Funduszu Spójności 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  04/01/2009 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów 

 

2. WYKONAWCA: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza informacja) 

 

OŚWIADCZAM(Y), śE: wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi : 

Data wykonania 

l.p. 

 

Nazwa 

zamówienia 

Wartość  

 

Przedmiot 

zamówienia rozpoczęcie 

(data) 

zakończenie 

(data) 

Miejsce 

wykonani

a 

Zamawiający 

(nazwa, 

adres, nr 

telefonu do 

kontaktu) 

Nazwa 

Wykonawcy 

..         

..         

Przedmiot zamówienia: - Przez przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie określenie, czego dotyczyło dane 

zamówienie (stosownie do wymagań wymienionych w IDW). 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, Ŝe usługi wymienione w tabeli powyŜej, zostały 

wykonane naleŜycie. Przedkładane dokumenty muszą zawierać, co najmniej: 

a) wskazanie, Ŝe Wykonawca składający ofertę, realizował zamówienie, którego dokument dotyczy, 

b) wskazanie zamawiającego, na rzecz którego realizowane było zamówienie, 

c) wskazanie przedmiotu zamówienia, 

d) opinia stwierdzająca, Ŝe zamówienie zostało wykonane naleŜycie,  

e) podpis upowaŜnionego przedstawiciela dla którego zostało wykonane dane zamówienie.  

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu 
Karnego. 
 

3. PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszego wniosku w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszego wniosku w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 
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Załącznik nr 4 - Wzór wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia 

 

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

DzierŜoniowie”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji 

w ramach Funduszu Spójności 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  04/01/2009 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów 

 

2. WYKONAWCA: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza informacja) 

 

OŚWIADCZAM(Y), śE: dysponuje osobami/będę dysponował osobami* 

wymienionymi w tabeli poniŜej i będą one wykonywać wskazane w niej czynności przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

określonymi przez Zamawiającego warunkami: 

Lp 
Imię i nazwisko 

 

zakres 

wykonywanych 

czynności 

doświadczenie 

posiadane 

uprawnienia 

Nr i data wydania 

inne informacje 

..      

..      

Wykonawca na własną odpowiedzialność przedstawia te informacje, które uwaŜa za istotne w świetle wymagań ogłoszenia. 

Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego uprawnienia oraz doświadczenia.  

Do niniejszego oświadczenia załączono, wskazane przez Zamawiającego dokumenty oraz zaświadczenia potwierdzające uprawnienia 

zawodowe, zgodnie z zapisami IDW. 

Do niniejszego oświadczenia załączono pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 

zamówienia, jeŜeli w wykazie powyŜej wskazano osoby, którymi będzie dysponował*. 
*niepotrzebne skreślić. 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu 

Karnego. 

 

3. PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszego wniosku w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszego wniosku w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

DLA 

PRZETARGU OGRANICZONEGO 

 

prowadzanego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), 

zwanej dalej „ustawą pzp”  

 

NA USŁUGĘ 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Bielawie.”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia 

„Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 

powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach 

Funduszu Spójności 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY 
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UMOWA NR .................../2009 

 

zawarta w dniu .............................  w DzierŜoniowie pomiędzy: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58–200 DzierŜoniów 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064082, reprezentowaną przez: 

1/ Prezesa Zarządu                 -    Andrzeja Bronowickiego, 

2/ Dyrektora ds. Finansowych   -    Irenę Augustynowicz 

NIP  882–000–31-83              REGON  890611183 

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”  

a: 

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

działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/zarejestrowanej w Krajowym 

Rejestrze Sądowym pod numerem ..........................., reprezentowaną przez: 

……………………...........................…..   -    ……………………………… 

NIP  ................................                REGON  ................................. 

zwaną dalej „WYKONAWCĄ” 

Po przeprowadzeniu procedury w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) - 

zwaną w dalszej treści „Ustawą Pzp” - została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Załącznik Nr 1 - Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); 

2) Załącznik Nr 2 - Część I SIWZ  - Instrukcja dla Wykonawcy (IDW); 

3)  Załącznik Nr 3 - Oferta Wykonawcy; 

2.  W przypadku ewentualnej rozbieŜności zapisów poszczególnych dokumentów, pierwszeństwo mają 

zapisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 

3.  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie.”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia 

„Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 

dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 

4.  Zakres przedmiotu umowy szczegółowo opisany został w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

5.  Strony ustalają, Ŝe majątkowe prawa autorskie do wszelkich opracowań i rozwiązań prawnych oraz 

dokumentów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, stanowią własność Zamawiającego i 

mogą być przez niego wykorzystywane w sposób nieograniczony. 

6.  Zakres przedmiotu umowy, określony w ust. 4 niniejszego paragrafu, moŜe ulec zmianie w zakresie 

dostosowania przedmiotu umowy do zmiany aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub ustawy Prawo budowlane. 

7.  Wynagrodzenie za dostosowanie, o którym mowa w punkcie powyŜej, jest ujęte w całkowitym 

wynagrodzeniu Wykonawcy, określonym w § 4 ust. 1. 
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§ 2 

1.  Strony dopuszczają moŜliwość, Ŝe wszelkie projekty dokumentów przekazywane będę przy 

wykorzystaniu adresów poczty internetowej: 

Zamawiającego - wik@wik.dzierzoniow.pl 

Wykonawcy - ………………...…………@...................................................... 

2.  Projekty dokumentów przekazane na adres poczty elektronicznej, na wniosek otrzymującego, muszą 

być niezwłocznie przekazane w wersji pisemnej. 

 

§ 3 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieŜącej kontroli właściwego wykonywania przez Wykonawcę 

usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

2. Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag, wynikających 

z realizacji niniejszej umowy upowaŜnione są: 

1) ze strony Zamawiającego –  

 Aneta Nowak – Pełnomocnik Prezesa ds. Rozwoju Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

 w DzierŜoniowie w godz. 800 do 1400 , tel. (074) 832–20–53, fax (074) 832–37-05.  

 

2) ze strony Wykonawcy –     .............................. - ................................................... 

                                                      / imię i nazwisko /             /stanowisko słuŜbowe/ 

                                                    ...................................-  ................................................ 

                                                      / numer telefonu /             /dni i godziny pracy/    

 

§ 4 

1. Całkowite wynagrodzenie (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 

…………………… zł (słownie: ………………………………………………………… zł), zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia 

........................, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. 

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wypłacone będzie Wykonawcy przez 

Zamawiającego w następujący sposób: 

a)  40% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu – po 

uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę, pisemnie potwierdzonym przez 

Zamawiającego; 

b)  60% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu – po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w pkt. 3.2. 

OPZ. 

3.  Wypłata wynagrodzeń, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nastąpi na podstawie 

prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. 

4.  Strony ustalają, Ŝe w trakcie obowiązywania umowy kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu 

nie moŜe ulec zmianie. 

5.  Płatność wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy następować będzie przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. 

6.  Zamawiający będzie dokonywać płatności - w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za 

dzień zapłaty uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
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7.  Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia naliczonych 

Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 8 niniejszej umowy. 

 

§ 5 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 

8 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia  ......................................................... , w 

tym: 

5 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ................................. na  opracowanie 

i złoŜenie w odpowiednim urzędzie projektu budowlanego, celem uzyskania przez Zamawiającego 

decyzji pozwolenia na budowę. 

2.  W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie będzie 

leŜało w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 (słownie: 

trzydzieści) dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w 

wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1), tj. ......................... zł 

(słownie: ...................................................), w formie ……………………………………………………... 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie naleŜytego wykonania 

umowy według następujących zasad: 

a) 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za naleŜycie wykonane, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru 

końcowego; 

b) 30% wartości zabezpieczenia - nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 

 

§ 7 

1. Na dokumentację będącą przedmiotem umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 2 lat, licząc 

od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca udzieli gwarancji na piśmie, a odpowiedni dokument gwarancyjny przekaŜe 

Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego. 

3. Strony postanawiają, Ŝe okres rękojmi za wady opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej, upływa z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu 

rękojmi za wady prac, zrealizowanych na podstawie tej dokumentacji. 

4. NiezaleŜnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje prawo Ŝądania od 

Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych robotach 

parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 
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§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu części dokumentacji projektowej, dla której ustalono odrębny termin 

wykonania – w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za kaŜdy 

dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% 

całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za kaŜdy dzień opóźnienia licząc od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 

10% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający moŜe potrącić naleŜną mu karę z dowolnej naleŜności Wykonawcy. 

3. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają moŜliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania przewyŜszającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych oraz osobistych i 

jest równieŜ uprawniony do dysponowania przedmiotem umowy. Wykonawca ponosi wszelką 

odpowiedzialność z tytułu słusznych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia przez 

Wykonawcę praw autorskich tych osób, zgłoszonych w stosunku do Zamawiającego. 

2. W ramach ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją 

stanowiąca przedmiot umowy, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do 

dokumentacji i upowaŜnia Zamawiającego do korzystania z dokumentacji na wszystkich moŜliwych 

polach eksploatacji, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, publikowania, przetwarzania, 

udostępniania wykonawcom, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których 

dokumentację utrwalono oraz w zakresie rozpowszechniania w inny sposób. 

3. W ramach ustalonego w § 4 ust 1 całkowitego wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zaleŜnego prawa autorskiego. 

4. Na podstawie niniejszej umowy, dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy moŜe być uŜyta przez 

Zamawiającego lub przez inne jednostki do celów ewentualnej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy 

inwestycji, zrealizowanej na podstawie tej dokumentacji lub do innych inwestycji, bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

5. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy jest równoznaczne z wyraŜeniem zgody na zlecenie przez 

Zamawiającego kontynuowania prac projektowych z wykorzystaniem wykonanych i rozliczonych 

części dokumentacji – innej jednostce projektowej. 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy: ustawy 

Kodeks Cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane wraz z aktami 

wykonawczymi do tych ustaw. 

§ 11 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem niewaŜności - formy pisemnej w 

postaci obustronnie podpisanego aneksu. 
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2. Zmiany zapisów niniejszej umowy mogą zostać dokonane jedynie w zakresie określonym w art. 144 

Ustawy Prawo zamówień publicznych, pod rygorem niewaŜności tych zapisów. 

 

§ 12 

Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

właściwym rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

W WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie funkcjonuje zintegrowany system zarządzania.   

W związku z tym zobowiązuje się Wykonawcę do zapoznania wszystkich swoich pracowników 

ze Zintegrowaną Polityką Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i 

Higieną Pracy, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszej umowy. 

 

§ 14 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego 

i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: 
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Załącznik Nr 4 
do Umowy 
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Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Bielawie.”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia 

„Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 

powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach 

Funduszu Spójności 
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1. Zakres Przedmiotu Zamówienia  

1.1. Informacje Ogólne 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie.”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia 

„Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 

dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 

 

Przez usługę opracowania dokumentacji projektowej – przedmiot umowy - naleŜy rozumieć prace 

polegające na opracowaniu: 

1) projektu budowlanego (PB), sporządzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1133), 

2) projektów wykonawczych (PW), wszystkich wymaganych branŜ sporządzonych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.04.202.2072 z póź. zm.), 

3) Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), sporządzonej zgodnie 

z przepisami Prawa Budowlanego, 

4) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), sporządzonych 

według zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz.U.04.202.2072 z póź. 

zm.), 

5) przedmiarów robót (PR), sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno - uŜytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), 

6) kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego według zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno - uŜytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), 

 

oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

 

Oznaczenie wg kodów CPV: 71.32.00.00-7   

 

1.2. Opis inwestycji 

1.2.1 Cel realizacji inwestycji 

Celem bezpośrednim inwestycji jest wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków  

w Bielawie. 
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1.2.2 Układ technologiczny oczyszczalni ścieków 

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym nr OŚ.IV-6210/7/97 z dnia 28.01.1997r. przepustowość 

oczyszczalni wynosi Qśr.d = 32 500 m
3/dobę 

            Qmax.d = 40 000 m
3/dobę 

Wielkość oczyszczalni wynosi 97 500 RLM. 

Pozwolenie wodnoprawne  wydane było w roku 1997 gdy na terenie Bielawy funkcjonował przemysł 

włókienniczy. Od lutego 2008 r. po ogłoszeniu likwidacji przez zakłady „Bielbaw” przemysł włókienniczy 

na terenie miasta przestał funkcjonować. Obecnie ścieki dopływające do oczyszczalni to ścieki 

komunalne z przewagą ścieków socjalno bytowych, wody roztopowe, infiltracyjne i opadowe. 

W tabeli nr 1 przedstawiono przepływy ścieków na oczyszczalni w latach 2007-2008.  

 

Tabela nr 1. Przepływy ścieków na oczyszczalni w Bielawie w latach 2007-2008. 

ZESTAWIENIE ILOŚCI ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH Z 
OCZYSZCZALNI W LATACH 2007-2008 NA PODSTAWIE 

WSKAZAŃ PRZEPŁYWOMIERZY 
ROK 2007 2008 

Q Qśrd Q Qśrd 
M-C 

m3/m-c m3/d m3/m-c m3/d 

I 360613,9 11633 292564,6 9438 
II 412769,4 14742 272969,3 9413 
III 407760,0 13154 304447,8 9821 
IV 323311,0 10777 325796,1 10860 
V 279185,1 9006 378099,8 12197 
VI 258933,0 8631 288271,8 9609 
VII 317316,9 10236 249614,4 8052 
VIII 262664,0 8473 239968,4 7741 
IX 380335,3 12678 231029,2 7701 
X 364191,3 11748 224765,6 7251 
XI 358301,0 11943  201604,3 6720 
XII 378221,5 12607 215192,3 7173 

Σ /Σ /Σ /Σ /    ROK    4103602 11302 3224324 8831 
 

Technologia oczyszczania ścieków oparta jest na procesach mechaniczno-biologicznych. W celu 

zwiększenia efektywności usuwania związków biogennych, wprowadzono procesy oczyszczania 

chemicznego – symultaniczna defosfatacja. 

Oczyszczalnia ścieków pracuje w systemie A0 bez biologicznej defosfatacji i z nie zakończoną 

rozbudową linii osadowej. 

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do potoku Brzęczek, stanowiącego dopływ rzeki Pilawy. 

W tabelach nr 2 i 3  przedstawiono analizy ścieków w latach 2007-2008. 
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Tabela nr 2. Analiza ścieków 2007 rok. 

BZT5 ChZT NH4 NO3 Nog Pog Zawiesina og Chlorki Siar czany Fenole  
lotne 

Suma  
metali ci ęŜ. 

surowe wylot surowe wylot surowe wylot surowe wylot surowe wylot surowe wylot surowe wylot surowe wylot surowe wylot wylot wylot DATA 

mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 

24/25.01.2007 198 7 387 26 20,20 0,20 4,30 12,00 38,00 15,00 3,60 0,80 164 4 71 55 126 109 - - 

14/15.02.2007 132 12 387 40 16,90 0,60 5,80 15,80 48,00 19,00 3,40 1,00 565 22 51 53 98 86 - - 

27/28.03.2007 204 8 642 53 20,20 0,10 5,60 13,40 45,00 13,40 6,20 0,70 258 12 46 48 81 95 - - 

02.04.2007 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,012 0,0801 

ŚREDNIE 178 9,0 472 40 19,10 0,30 5,23 13,73 43,67 15,80 4,40 0,83 329 13 56 52 102 97 0,01200 0,08010 

MIN 132 7,0 387 26 16,90 0,10 4,30 12,00 38,00 13,40 3,40 0,70 164 4 46 48 81 86 0,01200 0,08010 

MAX 204 12,0 642 53 20,20 0,60 5,80 15,80 48,00 19,00 6,20 1,00 565 22 71 55 126 109 0,01200 0,08010 I K
W

A
R

T
A

Ł 
/ 2

00
7 

STOPIEŃ 
OCZYSZCZ. 

[%] 
94,9 91,5 98,4 - 63,8 81,1 96,0 - - - - 

22/23.04.2007 165 7 413 77 30,80 0,10 2,20 12,50 42,00 13,80 3,50 1,30 220 11 58 62 86 80 - - 

30/31.05.2007 267 7 528 48 49,20 0,06 0,50 10,40 62,00 11,90 5,80 1,20 225 6 62 65 81 78 - - 

13/14.06.2007 207 7 461 38 32,40 0,06 0,90 6,80 51,00 8,00 4,80 0,90 290 7 91 67 89 90 - - 

11.06.2007 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,071 0,027 

ŚREDNIE 213 7,0 467 54 37,47 0,07 1,20 9,90 51,67 11,23 4,70 1,13 245 8 70 65 85 83 0,07100 0,02700 

MIN 165 7,0 413 38 30,80 0,06 0,50 6,80 42,00 8,00 3,50 0,90 220 6 58 62 81 78 0,07100 0,02700 

MAX 267 7,0 528 77 49,20 0,10 2,20 12,50 62,00 13,80 5,80 1,30 290 11 91 67 89 90 0,07100 0,02700 II 
K

W
A

R
T

A
Ł 

/ 2
00

7 

STOPIEŃ 
OCZYSZCZ. 

[%] 
96,7 88,4 99,8 - 78,3 76,0 96,7 - - - - 

ŚREDNIE 196 8,0 470 47 28,28 0,19 3,22 11,82 47,67 13,52 4,55 0,98 287 10 63 58 94 90 0,04150 0,05355 

MIN 132 7,0 387 26 16,90 0,06 0,50 6,80 38,00 8,00 3,40 0,70 164 4 46 48 81 78 0,01200 0,02700 

MAX 267 12,0 642 77 49,20 0,60 5,80 15,80 62,00 19,00 6,20 1,30 565 22 91 67 126 109 0,07100 0,08010 

I P
Ó

ŁR
O

C
Z

E
 2

00
7 

STOPIEŃ 
OCZYSZCZ. 

[%] 
95,9 90,0 99,3 - 71,6 78,5 96,5 - - - - 

17/18.07.2007 255 5 660 53 33,40 0,05 0,60 8,40 54,00 9,00 4,80 1,10 226 4 66 64 84 94 - - 

08/09.08.2007 174 4 442 29 29,00 0,04 1,10 7,00 42,00 8,00 5,10 1,50 155 2 65 68 68 72 - - III
 

K
W

A
R

T
A

Ł 
/ 2

00
7 

11/12.09.2007 123 7 352 18 17,60 0,05 2,40 10,10 31,00 11,00 3,10 0,80 163 8 48 43 57 66 - - 
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25.09.2007 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,023 0,049 

ŚREDNIE 184 5,3 485 33 26,67 0,05 1,37 8,50 42,33 9,33 4,33 1,13 181 5 60 58 70 77 0,02300 0,04900 

MIN 123 4,0 352 18 17,60 0,04 0,60 7,00 31,00 8,00 3,10 0,80 155 2 48 43 57 66 0,02300 0,04900 

MAX 255 7,0 660 53 33,40 0,05 2,40 10,10 54,00 11,00 5,10 1,50 226 8 66 68 84 94 0,02300 0,04900 

 

STOPIEŃ 
OCZYSZCZ. 

[%] 
97,1 93,2 99,8 - 78,0 73,9 97,2 - - - - 

16/17.10.2007 306 5 836 40 29,00 0,03 0,60 11,60 48,00 12,90 4,60 1,40 396 3 58 54 66 66 - - 

27/28.11.2007 180 7 365 22 26,60 0,20 4,30 17,50 41,00 18,50 4,20 1,10 172 4 52 55 67 68 - - 

30/31.12.2007 108 12 220 62 - 3,80 - 10,10 44,00 15,70 4,30 1,40 76 5,6 - - - - - - 

18.12.2007 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0065 0,035 

ŚREDNIE 198 8,0 474 41 27,80 1,34 2,45 13,07 44,33 15,70 4,37 1,30 215 4 55 55 67 67 0,00650 0,03500 

MIN 108 5,0 220 22 26,60 0,03 0,60 10,10 41,00 12,90 4,20 1,10 76 3 52 54 66 66 0,00650 0,03500 

MAX 306 12,0 836 62 29,00 3,80 4,30 17,50 48,00 18,50 4,60 1,40 396 6 58 55 67 68 0,00650 0,03500 IV
 K

W
A

R
T

A
Ł 

/ 2
00

7 

STOPIEŃ 
OCZYSZCZ. 

[%] 
96,0 91,4 95,2 - 64,6 70,3 98,1 - - - - 

ŚREDNIE 191 6,7 479 37 27,12 0,70 1,80 10,78 43,33 12,52 4,35 1,22 198 4 58 57 68 73 0,01475 0,04200 

MIN 108 4,0 220 18 17,60 0,03 0,60 7,00 31,00 8,00 3,10 0,80 76 2 48 43 57 66 0,00650 0,03500 

MAX 306 12,0 836 62 33,40 3,80 4,30 17,50 54,00 18,50 5,10 1,50 396 8 66 68 84 94 0,02300 0,04900 

II 
P

Ó
ŁR

O
C

Z
E

 2
00

7 

STOPIEŃ 
OCZYSZCZ. 

[%] 
96,5 92,3 97,4 - 71,1 72,0 98,0 - - - - 

2007 r. ŚREDNIE 193 7,3 474 42 27,75 0,44 2,57 11,30 45,5 13,0 4,5 1,1 243 7 61 58 82 82 - - 
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Tabela nr 3. Analiza ścieków 2008 rok. 

BZT5 ChZT NH4 NO3 Nog Pog Zawiesina og Chlorki Siar czany pH 

surowe wylot surowe wylot surowe wylot surowe wylot surowe wylot surowe wylot surowe wylot surowe wylot surowe wylot surowe wylot  DATA 

mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 

23/24.01.2008 207 7 404 25 32,0 0,2 2,3 13,6 48,0 15,0 5,5 1,4 133 3 61 60 70 71 - - 

07/08.02.2008 133 8 269 38 16,2 0,2 4,7 11,4 41,0 12,4 3,8 1,5 81 6 59 55 66 72 - - 

12/13.03.2008 168 9 384 30 35,0 0,4 2,1 9,4 42,0 10,5 5,1 1,3 162 10 52 57 65 70 - - 

ŚREDNIE 169 8,0 352 31 27,7 0,3 3,0 11,5 43,7 12,6 4,8 1,4 125 6 57 57 67 71 - - 

MIN 133 7,0 269 25 16,2 0,2 2,1 9,4 41,0 10,5 3,8 1,3 81 3 52 55 65 70 - - 

MAX 207 9,0 404 38 35,0 0,4 4,7 13,6 48,0 15,0 5,5 1,5 162 10 61 60 70 72 - - I K
W

A
R

T
A

Ł 
/ 2

00
8 

STOPIEŃ 
OCZYSZCZ. [%] 95,3 91,2 98,9 - 71,2 70,8 95,2 - - - 

24/25.04.2008 91 5 226 22,2 16,6 1,7 3,0 10,9 26,0 14,0 3,1 1,0 95 4,2 46 47 64 63 7,5 7,1 

07/08.05.2008 132 3 276 23,8 27,2 0,1 1,7 12,7 36,0 13,8 4,1 1,5 259 6 52 55 67 75 7,6 7,2 

10/11.06.2008 162 5 288 25 29,0 0,0 1,2 12,0 35,0 12,5 4,6 1,3 132 5 58 58 68 80 7,4 7,3 

ŚREDNIE 128 4,3 263 24 24,3 0,6 2,0 11,9 32,3 13,4 3,9 1,3 162 5 52 53 66 73 8 7 

MIN 91 3,0 226 22 16,6 0,0 1,2 10,9 26,0 12,5 3,1 1,0 95 4 46 47 64 63 7 7 

MAX 162 5,0 288 25 29,0 1,7 3,0 12,7 36,0 14,0 4,6 1,5 259 6 58 58 68 80 8 7 II 
K

W
A

R
T

A
Ł 

/ 2
00

8 

STOPIEŃ 
OCZYSZCZ. [%] 96,6 90,9 97,5 - 58,5 66,7 96,9 - - 12,5 

ŚREDNIE 149 6,2 308 27 26,0 0,4 2,5 11,7 38,0 13,0 4,4 1,3 144 6 55 55 67 72 8 7 

MIN 91 3,0 226 22 16,2 0,0 1,2 9,4 26,0 10,5 3,1 1,0 81 3 46 47 64 63 7 7 

MAX 207 9,0 404 38 35,0 1,7 4,7 13,6 48,0 15,0 5,5 1,5 259 10 61 60 70 80 8 7 

I P
Ó

ŁR
O

C
Z

E
 2

00
8 

STOPIEŃ 
OCZYSZCZ. [%] 95,8 91,2 98,5 - 65,8 70,5 95,8 - - 12,5 

03/04.07.2008 199 7 384 25 26,6 0,0 0,9 8,8 45,0 9,7 5,6 1,6 180 4 54 67 64 87 7,3 7,3 

31.08/01.09.2008 371 4 893 25 35,0 2,1 1,0 6,5 58,0 9,9 5,8 1,5 182 2,4 31 11 72 60 7,3 7 

ŚREDNIE 285 5,5 639 25 30,8 1,1 1,0 7,7 51,5 9,8 5,7 1,6 181 3 43 39 68 74 7 7 

MIN 199 4,0 384 25 26,6 0,0 0,9 6,5 45,0 9,7 5,6 1,5 180 2 31 11 64 60 7 7 

III
 K

W
A

R
T

A
Ł 

/ 2
00

8 

MAX 371 7,0 893 25 35,0 2,1 1,0 8,8 58,0 9,9 5,8 1,6 182 4 54 67 72 87 7 7 
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 STOPIEŃ 
OCZYSZCZ. [%] 98,1 96,1 96,4 - 81,0 71,9 98,3 - - 0,0 

30/31.10.2008 301 5,3 442 25,9 21,8 0,1 2,2 11,9 50,0 12,7 4,5 1,1 268 9,2 70 60 68 79 7,7 6,9 

26/27.11.2008 339 9 519 30 35,6 0,3 0,5 8,3 63,0 9,1 7,0 1,1 260 6,6 74 80 81 87 7,7 7 

10/11.12.2008 309 7 598 27,4 30,6 0,0 1,3 12,2 70,0 12,5 8,9 1,3 260 2,6 77 71 66 86 7,7 7,1 

ŚREDNIE 316 7,1 520 28 29,3 0,1 1,3 10,8 61,0 11,4 6,8 1,2 263 6 74 70 72 84 8 7 

MIN 301 5,3 442 26 21,8 0,0 0,5 8,3 50,0 9,1 4,5 1,1 260 3 70 60 66 79 8 7 

MAX 339 9,0 598 30 35,6 0,3 2,2 12,2 70,0 12,7 8,9 1,3 268 9 77 80 81 87 8 7 

IV
 K

W
A

R
T

A
Ł 

/ 2
00

8 

STOPIEŃ 
OCZYSZCZ. [%] 97,8 94,6 99,7 - 81,3 82,4 97,7 - - 12,5 

ŚREDNIE 304 6,5 567 27 29,9 0,5 1,2 9,5 57,2 10,8 6,4 1,3 230 5 61 58 70 80 8 7 

MIN 199 4,0 384 25 21,8 0,0 0,5 6,5 45,0 9,1 4,5 1,1 180 2 31 11 64 60 7 7 

MAX 371 9,0 893 30 35,6 2,1 2,2 12,2 70,0 12,7 8,9 1,6 268 9 77 80 81 87 8 7 

II 
P

Ó
ŁR

O
C

Z
E

 
20

08
 

STOPIEŃ 
OCZYSZCZ. [%] 97,9 95,2 98,3 - 81,1 79,7 97,8 - - 12,5 

2008 r. ŚREDNIE 219 6,3 426 27 27,78 0,46 1,90 10,70 46,7 12,0 5,3 1,3 183 5 58 56 68 75 8 7 
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Charakterystyka oczyszczalni ścieków w Bielawie 

W latach 2000-2004 przeprowadzono rozbudowę oczyszczalnie ścieków w Bielawie, która obejmowała  

budowę m.in.: 

- komory denitryfikacyjnej, 

- przepompowni ścieków recyrkulowanych, 

- wydzielonych zamkniętych komór fermentacyjnych, 

- zagęszczaczy grawitacyjnych osadu surowego i przefermentowanego, 

- pompowni odcieków, 

- pompownia osadu z wymiennikownią, 

- stacja mechanicznego odwadniania osadu przefermentowanego. 

Charakterystyka obiektów i urządzeń gospodarki ściekowej 

1. Krata mechaniczna z prasą do skratek  
Jest to krata mechaniczna schodkowa o prześwicie 6mm z mechanicznym odwadnianiem i usuwaniem 
skratek poprzez prasę tłokową.  

2. Piaskownik  
Piaskownik o przepływie poziomym posiada cztery komory trapezowe pracujące na zmianę.  
 
3. Stacja dozowania koagulanta PIX (siarczan Ŝelazowy) 
Stacja składa się z: 
a) Pionowy bezciśnieniowy zbiornik koagulanta - o pojemności 20 m3 
b) Układ pompowy składa się z dwóch membranowych pomp dozujących. 

4. Komora flokulacji 
Jest to zbiornik prostokątny o przepływie poziomym o objętości czynnej Vcz = 230 m3 wyposaŜony w 
dwa mieszadła śmigłowe wolnoobrotowe. 

5. Osadnik wstępny  
Jest to osadnik prostokątny o przepływie poziomym składający się z dwóch zbiorników zespolonych o 
pojemności czynnej Vcz = 3386 m3 Osadnik wyposaŜony jest w zgarniacze łańcuchowe do ciągłego 
usuwania osadu z lejów osadowych. 

6. Komora denitryfikacji 
Komora denitryfikacji wykonana została w formie rowu cyrkulacyjnego o szerokości 5m  
i głębokości czynnej 4,5m. Cały rów zamyka się w zbiorniku Ŝelbetowym prostokątnym o wymiarach w 
świetle 55,0*20,6 m. i objętości czynnej Vcz = 4970 m3.  
Dla zapewnienia cyrkulacji ścieków w komorze zastosowano cztery mieszadła zanurzeniowe wolno 
obrotowe. 

7. Komora nitryfikacji  
Są to dwie komory Ŝelbetowe o przepływie poziomym, prostokątne o łącznej objętości czynnej Vcz = 
5031 m3. W komorach ścieki napowietrzane są spręŜonym powietrzem metoda drobnopecherzykowa. 

8. Pompownia ścieków recyrkulowanych   
Przepompownie wykonana jest w formie otwartego zbiornika Ŝelbetowego, prostokątnego. W 
przepompowni zainstalowano cztery pompy zatapialne do ścieków. 

9. Stacja dmuchaw.  
Stacja dmuchaw to budynek jednokondygnacyjny składający się z dwóch pomieszczeń:  
1) hala techniczna - pomieszczenie dmuchaw.  
2) sterownia - rozdzielnia elektryczna i szafa automatyki. SpręŜone powietrze dostarczane jest do komór 
nitryfikacji za pomocą trzech dmuchaw rotacyjnych pracujących naprzemiennie. 

10. Osadnik wtórny I0 
Są trzy zbiorniki Ŝelbetowe o przepływie poziomym i łącznej objętości czynnej Vcz = 4219 m3 Osadnik 
wyposaŜony jest w łańcuchowe zgarniacze osadu. 
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11. Pompownia osadu recyrkulowanego - recyrkulacja osadu z osadników wtórnych I - go stopnia do 
komory denitryfikacji oraz osadu nadmiernego do osadnika wstępnego.  
Pompownia osadu recyrkulowanego to budynek parterowy z dwiema kondygnacjami podziemnymi:  
W najniŜszej kondygnacji pompowni znajdują się dwie pompy zatapialne przeznaczone do tłoczenia 
osadu przed komorę denitryfikacji. 

12. ZłoŜa biologiczne zraszane.  
Są to dwa złoŜa obudowane, z czteroramiennymi zraszaczami i wypełnione tłuczniem granitowym. 
Łączna objętość czynna Vcz = 2922 m3, powierzchnia czynna Scz = 974 m2. Wysokość złoŜa 3,0m, 
średnica 25m. 

13. Osadniki wtórne II0 
Są to dwa osadniki radialne o średnicy 24,0 m o łącznej objętości czynnej Vcz = 1870 m3 ze 
zgarniaczem obrotowym osadu.  

14. Pompownia osadu wtórnego II0 - recyrkulacja osadu wtórnego II0 z osadników wtórnych II0 do 
osadników wtórnych I0  
Jest to budynek parterowy, podpiwniczony. W pompowni znajduje się jedna pompa pozioma wirowa 
przeznaczona do tłoczenia recyrkulacji osadu. 

15. Wylot ścieków do rzeki.  
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do potoku Brzeczek będącego dopływem rzeki Pilawy.  
 
Charakterystyka obiektów i urządzeń gospodarki osadowej 

1. Pompownia osadu surowego - przetłaczanie do zgęszczaczy wstępnych mieszaniny osadów: 
wstępnego, nadmiernego i chemicznego, usuwanych z osadników wstępnych.  
Pompownia usytuowana jest przy osadnikach wstępnych i wykonana jest w formie Ŝelbetowego zbiornika 
prostokątnego o wymiarach w rzucie i głębokości całkowitej: 2,3 x 3,0 x 4,45 m. Komora czerpalna o 
pojemności całkowitej V = 30,7 m3 posiada dno w kształcie leja. W pompowni zainstalowane są dwie:  
 
2. Zagęszczacze osadu surowego  
Do zagęszczania osadów surowych zastosowano 2 zagęszczacze grawitacyjne o pojemności czynnej 
133,0m3 kaŜdy, wyposaŜone w mieszadła prętowe.  
 
3. Pompownia odcieków - przetłaczanie cieczy osadowej z zagęszczaczy osadu surowego  
i przefermentowanego, odcieki z prasy filtracyjnej.  
Pompownia jest konstrukcją Ŝelbetową, zagłębioną, ze studnią czerpalna w kształcie kwadratu  
o pojemności uŜytkowej 13.50 m3. W pompowni zainstalowane są dwie pompy pracujące 
naprzemiennie.  
 
4. Zamknięte komory fermentacji osadu WKFz - beztlenowa mineralizacji mieszaniny osadu wstępnego i 
nadmiernego w procesie fermentacji mezofilnej (w temp.33 -35 oC), połączonej z produkcja biogazu 
(docelowo).  
Są to dwie Ŝelbetowe, cylindryczne, zamknięte komory fermentacyjne, ze szczelnym, stałym, stropem w 
kształcie ściętego stoŜka i stałym poziomem wypełnienia osadem. Wymiary komór fermentacyjnych 
przedstawiają się następująco średnica części walcowej 15,0 m, pojemność czynna 1856 m3, wysokość 
czynna 14,30 m.  
 
WyposaŜenie kaŜdej komory stanowią:  
- Kopuła gazowa ze stali nierdzewnej, na której zainstalowane są: - mieszadło o wydajności pompowania 
Q = 700 m3/h;  
- bezpiecznik cieczowy,  
- wydmuch gazu do atmosfery ze stali nierdzewnej,  
- przeszklony otwór kontrolny z wycieraczka zewnętrzna i wewnętrzna,  
- sonda radarowa wskazująca poziom osadu w komorze,  
- rura centralna mieszadła słuŜąca do wewnętrznej recyrkulacji osadu,  
- 2 cylindryczne włazy montaŜowe,  
- komora spustowo-przelewowa na stropie komory fermentacyjnej, przy głowicy gazowej, przykryta 
płytami z blachy ryflowanej, do której uchodzą wyloty następujących rurociągów:  
 
5. Pompownia osadu z wymiennikownią 
Pompownia ta wraz z instalacjami, armatura i urządzeniami pomiarowymi stanowi zewnętrzne 
wyposaŜenie komór fermentacji osadu i stacji odwadniania osadu. W pompowni zainstalowane są: 
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pompa osadu surowego podawanego do WKF-ów wraz z maceratorem, pompy do recyrkulacji osadu w 
WKF-ach, wymienniki ciepła do ogrzewania osadu recyrkulowanego, pompa podająca osad 
przefermentowany na prasę taśmową oraz pompa wody płuczącej prasę do odwadniania osadu. 
Sterowanie pracą pomp i przepustnic z napędami odbywa się z panelu sterowniczego pompowni, 
umieszczonego w dyŜurce nad pompownia, lub z komputera.  
 
6. Zagęszczacz osadu przefermentowanego  
- zagęszczanie osadu, odgazowanie osadu wypływającego z komór fermentacyjnych, uśrednianie składu 
nadawy do prasy filtracyjnej 
Do zagęszczania osadów przefermentowanych zastosowano zagęszczacz grawitacyjny o pojemności 
czynnej 133,0m3 wyposaŜony w mieszadło prętowe przystosowane do działania ciągłego lub 
okresowego.  
 
7. Stacja mechanicznego odwadniania osadu przefermentowanego: 
 
- hermetyzowana prasa filtracyjno-taśmowa  
- stacja roztwarzania i dozowania flokulantu 
- pompa osadu przefermentowanego  
- pompa wody płuczącej,  
- podajnik śrubowy osadu odwodnionego, 
- instalacja do wapnowania osadu odwodnionego. 
 
10. Poletka osadowe 
Poletka składają się z dwóch odrębnych, wydzielonych sekcji i wykonane są z przepuszczalnych warstw 
filtracyjnych piasku i Ŝwiru, posiadają drenaŜ odsączający, odciek z poletek kierowany jest przed ciąg 
technologiczny oczyszczalni. Powierzchnia poletka utwardzona jest płytami Ŝelbetowymi typu JOMB. 
Powierzchnia poletek osadowych wynosi: P1 = ~2500 m2, P2 = ~1950 m2.  

 

1.2.3. Planowany zakres rzeczowy inwestycji 

Planowany zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 

oczyszczalni ścieków w Bielawie. 

Projekt musi zostać poprzedzony sporządzeniem i zatwierdzeniem przez Zamawiającego: 

• bilansu ścieków i ładunków dopływających do oczyszczalni dla okresów obliczeniowych (Qśrd, 

Qmaxd, Qdeszczu, Qmaxh, Qminh), 

• bilansu osadów pościekowych, 

• pełnych obliczeń technologicznych i hydraulicznych części ściekowej i osadowej całej 

oczyszczalni. 

• koncepcji docelowych rozwiązań technologicznych, technicznych i lokalizacyjnych, 

• koncepcji automatyki procesów - systemu monitorowania, sterowania i zasilania energetycznego 

wszystkich obiektów technicznych i technologicznych oczyszczalni ścieków, 

Planowany zakres rzeczowy przebudowy oczyszczalni ścieków w Bielawie obejmuje 

wykonanie następujących obiektów i elementów: 

A. Przebudowa osadnika wstępnego 

Obiekt przewidziany do docelowej eksploatacji bez zmiany dotychczasowej funkcji tj. jako osadnik 

wstępny; w celu  zwiększenia skuteczności i bezawaryjności pracy przewiduje się go przebudować. 
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Z uwagi na bardzo awaryjny, zuŜyty technicznie oraz niskosprawny system zgarniania osadów przy 

pomocy zgarniaczy łańcuchowych, a takŜe z uwagi na zły stan techniczny konstrukcji zbiornika  

(liczne ubytki betonu) planuje się przebudowę osadnika obejmującą: 

• wymianę zgarniacza łańcuchowego na zgarniacz przydenny pracujący w ruchu posuwisto – 

zwrotnym, o napędzie hydraulicznym 

• odpowiednią do zastosowanego typu zgarniacza przebudowę osadnika wstępnego 

obejmującą: 

o kształt jego części przydennej oraz ścian i komory (leja) osadów,  

o naprawę uszkodzonych części konstrukcji osadnika,  

• przebudowę układu  koryt przelewowych na odpływie,  

• przebudowę układu zbierania i usuwania ciał pływających, 

• przebudowę rurociągów osadowych w zakresie wymiany armatury odcinająco-sterującej 

 z napędem elektrycznym 

B. Przebudowa obiektów biologicznego oczyszczania ścieków 

Ze względu na zły stan techniczny obiektów, przestarzałe i nieefektywne parametry pracy (wysoką 

energochłonność), konieczność intensyfikacji procesów biologicznych polegających na zwiększeniu 

wieku osadu, a więc jego zapasu w komorach biologicznych i wynikającego z tego jego stęŜenia, 

zwiększone zapotrzebowanie na tlen, zakres przebudowy powinien obejmować przebudowę: 

• komór nitryfikacji, 

• osadników wtórnych, 

• stacji dmuchaw, 

• komory rozdziału osadu. 

Zakłada się, Ŝe przebudowa komór nitryfikacji obejmie cały istniejący system napowietrzania,  

w ramach którego przewiduje się budowę nowych: 

• dmuchaw promieniowych (montaŜ w stacji dmuchaw) pracujących w układzie 2 + 1 lub 1 

+1, 

• kolektorów spręŜonego powietrza pomiędzy halą dmuchaw oraz komorami napowietrzania 

ścieków, 

• systemów rurociągów rozprowadzających powietrze w komorach nitryfikacji, 

• układu dyfuzorów drobnopęcherzykowych ceramicznych, 

• układów do monitorowania i automatycznego sterowania  pracą całego systemu (szafy 

sterownicze przewidziano zamontować w hali dmuchaw). 

• układu  odprowadzające ścieki z komór (koryta przelewowe na odpływie ze stali nierdzewnej) 
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• montaŜ armatury odcinającej (zastawki ze stali nierdzewnej, kanałowe) na dopływie  

i odpływie komór nitryfikacji   

Zakłada się przy tym, Ŝe zakres prac obejmie likwidację wszystkich przestarzałych technicznie, 

zuŜytych i nieprzydatnych w docelowym rozwiązaniu obiektów technologicznych  i urządzeń.  

Przebudowa komór biologicznych oraz stacji dmuchaw obejmować będzie wszystkie te elementy 

konstrukcyjne, które decydować będą o uzyskaniu przez te obiekty docelowej przydatności 

technicznej i technologicznej.  

Zakłada się, Ŝe sterowanie systemem napowietrzania komór nitryfikacyjnych będzie prowadzone 

na podstawie prowadzonego w systemie on-line pomiaru stęŜenia tlenu w komorach 

napowietrzania. 

Przewiduje się docelową przebudowę osadników wtórnych. Z uwagi na bardzo awaryjny, zuŜyty 

technicznie oraz niskosprawny system zgarniania osadów przy pomocy zgarniaczy łańcuchowych 

i jego nieprzydatność przy zastosowaniu nowych zaostrzonych parametrów procesowych 

(zwiększenie ilości, stęŜenia i poziomu recyrkulacji osadów), a takŜe z uwagi na zły stan 

techniczny konstrukcji zbiorników  (liczne ubytki betonu i nieszczelności zbiorników) planuje się 

przebudowę obu osadników obejmującą: 

• wymianę zgarniaczy łańcuchowych na zgarniacze przydenne pracujące w ruchu posuwisto – 

zwrotnym, 

• odpowiednią do zastosowanego typu zgarniaczy przebudowę osadników wtórnych 

obejmujących: 

o kształt ich części przydennej oraz ścian i komór (lejów) osadowych,  

o naprawę uszkodzonych części i nieszczelnych elementów konstrukcji osadników,  

• przebudowę układu  koryt przelewowych na dopływie i odpływie,  

• przebudowę układu zbierania i usuwania ciał pływających, 

• przebudowa ciągów osadowych w zakresie wymiany armatury odcinająco-sterującej  

z napędem elektrycznym. 

Przebudowa komory rozdziału osadu powinna obejmować montaŜ zasuw elektrycznych słuŜących 

do automatycznego sterowania recyrkulacją osadu zawracanego oraz odprowadzeniem osadu 

nadmiernego. 

W projekcie przebudowy obiektów biologicznego oczyszczania ścieków naleŜy uwzględnić ich 

techniczne i technologiczne powiązania z pozostałymi obiektami oczyszczalni ścieków, w tym  

w szczególności z komorami denitryfikacji, przepompownią osadu recyrkulowanego  

i nadmiernego, przepompownią ścieków z komór nitryfikacji do komór denitryfikacji oraz 

instalacją do chemicznego strącania fosforu. Zakłada się przy tym, Ŝe zakres prac obejmie 

likwidację wszystkich przestarzałych technicznie, zuŜytych i nieprzydatnych w docelowym 

rozwiązaniu obiektów technologicznych  i urządzeń.  
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C. Przebudowa budynku technologicznego przy WKF 

Zakłada się, Ŝe przebudowa budynku ze względu na niesprawność istniejącego rozwiązania, będzie 

obejmowała budowę kompletnego systemu instalacji do transportu i mieszania osadu w komorach 

WKF oraz podgrzewania osadu (wymiennikownia ciepła). Przewiduje się przy tym wymianę armatury 

odcinajaco-sterującej, kształtek i rurociągów, aparatury kontrolno-pomiarowej. Przebudowa 

pompowni zagęszczonego osadu surowego i  polegać będzie budowie nowego układu: macerator, 

dwie pompy osadowe wyporowe (1+1). Przebudowa wymiennikowni ciepła osadu polegać będzie na 

budowie  nowego układu: dwóch wymienników rurowych ze stali nierdzewnej. Instalację naleŜy 

zaprojektować do współpracy z istniejącymi zagęszczaczami grawitacyjnymi, dwoma zbiornikami 

WKF, urządzeniem do odwadniania mechanicznego osadu (prasą taśmową) i urządzeniami do 

odzysku energii cieplnej (w tym z projektowanym kogeneratorem, kotłownią na biogaz oraz 

istniejąca kotłownia na paliwo stałe). 

D. Budowa instalacji biogazu 

Instalacja odbioru, oczyszczania, magazynowania i spalania biogazu obejmować będzie następujące 

urządzenia i obiekty: 

• zbiornik magazynowy na biogaz, 

•  ujęcie biogazu 

• kolumna odpieniająca 

• odsiarczalniki,  

•  węzeł rozdzielczo-pomiarowy 

• pochodnia, 

• agregatorownia  (agregat kogeneracyjny), 

• kotłownia biogazowa, 

• kompletny system monitorowania i automatycznego sterowania pracą urządzeń do przeróbki 

osadu (zagęszczacze grawitacyjne, pompownia osadu zagęszczonego do WKF,  

wymiennikownia ciepła osadu, WKF pompownia osadu recylkuwanego) i biogazu. 

 

 

E. Budowa instalacji elektro - energetycznej i automatyki 

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu pełnego nowoczesnego opomiarowania oczyszczalni 

ścieków (części ściekowej i osadowej). Przewiduje się przy tym wprowadzenie: 

a. monitoringu pracy wszystkich urządzeń zainstalowanych obecnie i przewidzianych do 

zainstalowania w ramach projektu, 
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b. opomiarowania w niezbędnym zakresie wszystkich obiektów i instalacji istniejących oraz 

projektowanych, 

c. automatyki sterowania pracą wszystkich podstawowych urządzeń oczyszczalni ścieków.  

Opomiarowanie ma zakładać zastosowanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych (przepływomierze 

ultradźwiękowe i elektromagnetyczne, urządzenia do pomiaru napełnień, gęstościomierze, 

tlenomierze, ph-metry i urządzenia do pomiaru potencjału redox, urządzenia do automatycznego 

poboru prób ścieków surowych i oczyszczonych  itp), przetworników jedno – dwu i wielokanałowych 

(w zaleŜności od lokalnych potrzeb), autonomicznie funkcjonujących programowanych sterowników 

do wydzielonych procesów, instalacji, systemów technologicznych (np. system napowietrzania, 

system podgrzewania i mieszania osadów w WKF, odzysk biogazu i energii, dawkowania koagulantu 

do strącania fosforanów, itp.) oraz programowanego sterownika centralnego zawiadującego pracą 

całej oczyszczalni oraz poszczególnych jej węzłów technologicznych, gromadzący dane z wszystkich 

powiązanych ze sobą technicznie przetworników i przekazującego je do centralnego komputera  

i monitorów znajdujących się na pulpicie operatorskim.  

Nowoprojektowany panel operatorski ma zostać wykonany zamiast istniejącego niesprawnego 

systemu sterowania urządzeniami i instalacjami, zainstalowanego w dyspozytorni głównej.  

Zakłada się równieŜ budowę instalacji i urządzeń energetycznych zasilających do wszystkich 

nowoprojektowanych urządzeń technologicznych, a takŜe zmodernizowanie zasilania istniejących 

obiektów i urządzeń ze względu na spodziewane obniŜenie zapotrzebowania mocy. 

Ze względu na spodziewane obniŜenie zapotrzebowania mocy (mocy zainstalowanej i uŜytecznej)  

w stosunku do stanu obecnego, nie przewiduje się wystąpienia do energetyki o zwiększenie dostaw 

energii. 

Pozostałe wymogi dotyczące projektu 

1. Projekt przebudowy wymienionych w punktach A – E obiektów powinien zakładać pełne 

wykorzystanie istniejących obiektów, instalacji i systemów, będących w dobrym stanie 

technicznym i nadających się do dalszej eksploatacji, w tym w szczególności obiektów 

kubaturowych.  

2. Projekt powinien zakładać utrzymanie „na ruchu” oczyszczalni ścieków przy jej wymaganej 

sprawności technologicznej w trakcie jej przebudowy i rozbudowy. 

3. Projektowane obiekty, instalacje i systemy naleŜy bezwzględnie w pełni powiązać technicznie  

i technologicznie z obiektami istniejącymi, zapewniając ich prawidłowe zgodne z załoŜeniami 

projektu i pozostałymi warunkami funkcjonowanie. 

4. O ile wystąpi taka potrzeba, wynikająca z konieczności zapewnienia właściwego funkcjonowania 

całej oczyszczalni i jej poszczególnych węzłów technologicznych, projekt powinien zakładać 

doposaŜenie istniejących obiektów w niezbędne urządzenia techniczne (np. zasuwy z napędem 

elektrycznym na rurociągach osadowych i spręŜonego powietrza, przepływomierze na 

rurociągach osadowych). 
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5. Projekt powinien zakładać budowę obiektów i urządzeń towarzyszących, o ile ich wykonanie 

warunkuje sprawne i właściwe funkcjonowanie wszystkich obiektów oczyszczalni po jej 

rozbudowie (np. komory, sieci technologiczne). 

6. W projekcie naleŜy ująć równieŜ w niezbędnym zakresie pozostałe obiekty infrastruktury 

technicznej, niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych obiektów 

technologicznych (drogi, place manewrowe, chodniki, instalacje energetyczne, instalacje 

sygnalizacyjne, sieci wodociągowe, ogrodzenie oczyszczalni itp.), a takŜe elementy 

makroniwelacji i elementy architektury. 

7. W projekcie naleŜy ująć rozbiórkę istniejących, wyłączonych z eksploatacji i  przewidzianych do 

likwidacji złóŜ biologicznych , osadników wtórnych radialnych, przepompowni osadów z terenu B, 

oraz obiektów im towarzyszących, a takŜe makroniwelację i uporządkowanie pozostałego po nich 

terenu. 

 

1.2.4. Opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowej będzie słuŜyło do opisu przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane. Wykonawca robót budowlanych wyłoniony zostanie w ramach 

przetargu prowadzonego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych.  

 

1.3. Wymagania szczegółowe 

1.3.1 Dla wykonania przedmiotu zamówienia stawia się niŜej opisane wymagania: 

 

I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

1. W dokumentacji projektowej wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót 

budowlanych. 

2. W kaŜdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i opatrzone numeracją. 

3. Dokumentacja projektowa, słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w 

szczególności z: 

1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 

2) projektów wykonawczych wszystkich branŜ; 

3) przedmiaru robót; 

4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

 

 

Strona tytułowa dokumentacji projektowej 
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Strona tytułowa dokumentacji projektowej, bez względu na tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz 

obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, zawiera w szczególności: 

1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego; 

2) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa; 

3) w zaleŜności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i 

kody: 

a) grup robót, 

b) klas robót, 

c) kategorii robót; 

4) nazwę i adres zamawiającego; 

5) spis zawartości dokumentacji projektowej; 

6) nazwę i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe 

dokumentacji projektowej oraz datę opracowania. 

 

I.1. PROJEKT BUDOWLANY 

 

Działalność polegająca na usłudze projektowania budowlanego jest samodzielną funkcją techniczną w 

budownictwie (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane). 

Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: 

– przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 

(art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 

budownictwa oraz urbanistów). 

– jest moŜliwe wyłącznie na podstawie wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem waŜności (art. 

12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane). 

Obowiązkiem projektanta jest co najmniej (art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane): 

– opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej; 

– sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Zawartość projektu budowlanego 

 

O zakresie i treści projektu budowlanego decyduje specyfika i charakter obiektu budowlanego, oraz 

stopień skomplikowania robót budowlanych. 

Zasadniczo projekt budowlany zawiera: 

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: 

– określenie granic działki lub terenu, 

– usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, 

– sieci uzbrojenia terenu, 

– sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

– układ komunikacyjny 
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– układ zieleni, 

ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości 

obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich; 

2) projekt architektoniczno-budowlany, określający: 

– funkcję, 

– formę, 

– konstrukcję obiektu budowlanego, 

– jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną, 

– proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a takŜe materiałowe, 

ukazujące zasady nawiązania do otoczenia. 

UWAGA: Projekt budowlany nie zawiera projektu architektoniczno-budowlanego dla projektu 

budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia 

terenu, jeŜeli całość problematyki moŜe być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki 

lub terenu. 

3) stosownie do potrzeb: 

a) oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, 

ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, 

b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o moŜliwości połączenia działki z drogą publiczną 

zgodnie z przepisami o drogach publicznych; 

4) w zaleŜności od potrzeb: 

– wyniki badań geologiczno-inŜynierskich, oraz 

– geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 

 

Forma projektu budowlanego: 

 

Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu powinny 

być opatrzone numeracją. 

Części projektu budowlanego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze 

spisem zawartości tego projektu. 

Projekt budowlany naleŜy sporządzić w czytelnej technice graficznej. 

Projekt budowlany naleŜy oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemoŜliwiający jego 

dekompletację. 

Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy obejmujące: 

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oświadczenia – w zaleŜności od potrzeb – 

właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru 

ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych lub właściwego 

zarządcy drogi o moŜliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach 

publicznych; 



Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia SIWZ – część III - OPZ 

 

Usługa pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie”, wchodzącego 
w zakres przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności” 

50 
 

2) projekt architektoniczno-budowlany i – w zaleŜności od potrzeb – wyniki badań geologiczno-

inŜynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 

Do zamierzenia budowlanego zawierającego więcej niŜ jeden obiekt budowlany moŜna stosować oprawę 

wielotomową. 

 

Projekt budowlany naleŜy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia 

graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie. 

 

Strona tytułowa projektu budowlanego 

 

1. W projekcie budowlanym naleŜy na stronie tytułowej zamieścić: 

1) nazwę, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest 

usytuowany; 

2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 

3) nazwę i adres jednostki projektowania; 

4) imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz z 

określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień 

budowlanych, oraz datę opracowania i podpisy; 

5) spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych 

przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, takŜe specjalistycznych, oraz, 

stosownie do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 

34 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. 

2. JeŜeli projekt architektoniczno-budowlany podlega sprawdzeniu, na stronie (stronach) tytułowej 

naleŜy zamieścić imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez kaŜdą z 

nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy. 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU 

– jako element projektu budowlanego. 

 

Opis techniczny projektu zagospodarowania działki lub terenu 

 

Opis techniczny projektu zagospodarowania działki lub terenu określa: 

1) przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niŜ jeden obiekt 

budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów; 

2) istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w 

tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu 

zagospodarowania działki lub terenu; 

3) projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane 

z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpoŜarowym 

zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 

części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; 
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4) zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak 

powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, 

parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do 

sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 

decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeŜeli jest ona wymagana zgodnie z 

przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

5) dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane 

do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 

6) dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego; 

7) informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagroŜeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 

zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; 

8) inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych. 

 

Część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu 

 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na mapie w skali dostosowanej 

do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność. 

Część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu powinna przedstawiać: 

1) orientację połoŜenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata; 

2) granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych 

obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i 

wjazdów oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzędnych, wymiarów i wzajemnych odległości 

obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawiązaniu do istniejącej 

zabudowy terenów sąsiednich, rodzaj i zasięg uciąŜliwości, zasięg obszaru ograniczonego 

uŜytkowania, układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i 

projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający układ dróg wewnętrznych, dojazdów, 

parkingów, placów i chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów tego układu, 

charakterystyczne rzędne i wymiary; 

3) ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, a w razie potrzeby 

charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu; 

 Dane, o których mowa mogą być zamieszczone na dodatkowych rysunkach, jeŜeli poprawi to 

czytelność projektu zagospodarowania działki lub terenu. W razie konieczności przedstawienia 

układu sieci, przewodów i urządzeń instalacji zewnętrznych na oddzielnych rysunkach, naleŜy do 

projektu załączyć zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia działki lub terenu. 

4) ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub 

likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby charakterystyczne 

rzędne i przekroje pionowe terenu; 
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5) urządzenia przeciwpoŜarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielkość źródeł, usytuowanie 

stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodów straŜy poŜarnej oraz charakterystyczne 

rzędne i wymiary; 

6) układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci 

zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, ujęć wody ze 

strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub słuŜących do oczyszczania ścieków, 

oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych profili podłuŜnych, 

spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z 

usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych; 

7) układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń 

technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi, z oznaczeniem miejsca 

i rzędnych w miarę potrzeby, przyłączenia do sieci zewnętrznych i złączy z instalacją obiektów   

budowlanych oraz charakterystycznych elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów; 

8) w razie potrzeby rezerwę i podział terenu wynikający z programu całego zamierzenia budowlanego 

oraz przewidywanej rozbudowy; 

9) granice obszaru terenu zamkniętego i zewnętrznych stref ochronnych, na którym znajdują się 

obiekty budowlane słuŜące obronności i bezpieczeństwu państwa 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

– jako element projektu budowlanego. 

 

Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego 

 

Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego określa: 

1) przeznaczenie i program uŜytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleŜności od rodzaju obiektu, jego 

charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, 

wysokość i długość; 

2) formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu 

i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1; 

3) układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), 

załoŜenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciąŜeń, oraz podstawowe wyniki tych 

obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, 

rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię 

geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed 

wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych 

i zewnętrznych przegród budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub 

nadbudowy do opisu technicznego naleŜy dołączyć ocenę techniczną obejmującą, w uzasadnionych 

wypadkach, takŜe ocenę aktualnych warunków geologiczno-inŜynierskich i stan posadowienia 

obiektu budowlanego; 

5) w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane 

technologiczne oraz współzaleŜności urządzeń i wyposaŜenia związanego z przeznaczeniem obiektu i 

jego rozwiązaniami budowlanymi; 
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6) w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, 

nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuŜ jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-

budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania 

obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych; 

7) rozwiązania zasadniczych elementów wyposaŜenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające 

uŜytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń 

budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, 

telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takŜe sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego 

z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe, załoŜenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz 

podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń 

budowlanych; 

8) rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 

przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-uŜytkową, decydującą o podstawowym 

przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i 

urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia 

techniczne związane z tym obiektem; 

9) charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20 

ust. 3 pkt 2, określającą w zaleŜności od potrzeb: 

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zuŜywających inne rodzaje energii, stanowiących jego 

stałe wyposaŜenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń słuŜących do celów 

technologicznych związanych z przeznaczeniem obiektu, 

b) w stosunku do budynku wyposaŜonego w instalacje grzewcze lub chłodnicze - właściwości 

cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a takŜe przegród 

przezroczystych i innych, 

c) parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i innych urządzeń mających wpływ na 

gospodarkę cieplną obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

d) dane wykazujące, Ŝe przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i 

instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach 

techniczno-budowlanych; 

10) dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i 

jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

d) emisji hałasu oraz wibracji, a takŜe promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników 

i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne, 

oraz wykazać, Ŝe przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, 

funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami; 



Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia SIWZ – część III - OPZ 

 

Usługa pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie”, wchodzącego 
w zakres przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności” 

54 
 

11) warunki ochrony przeciwpoŜarowej określone w odrębnych przepisach. 

 

Część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego 

 

Część rysunkowa powinna być sporządzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu 

budowlanego oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach, jednak nie mniejszej niŜ: 

1) 1:200 dla obiektów budowlanych o duŜych rozmiarach; 

2) 1:100 dla pozostałych obiektów budowlanych i wydzielonych części obiektów wymienionych w pkt 

1; 

3) 1:50 dla wydzielonych części obiektów budowlanych podlegających przebudowie lub rozbudowie 

oraz części obiektów skomplikowanych i o małych rozmiarach. 

Wyjątek: W stosunku do obiektu budowlanego liniowego naleŜy dobierać skale rysunków 

dostosowane do długości obiektu i umoŜliwiające odwzorowanie obiektu z dokładnością 

zapewniającą czytelność projektu budowlanego 

 

W przypadku projektu budowlanego obiektu liniowego część rysunkową naleŜy dostosować odpowiednio 

do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu. 

Część rysunkowa powinna być zaopatrzona w niezbędne oznaczenia graficzne i wyjaśnienia opisowe 

umoŜliwiające jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego. 

Część rysunkowa projektu przebudowy obiektu budowlanego powinna wyróŜniać graficznie stan 

istniejący 

 

Część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna przedstawiać: 

 

1) elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz 

jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym 

na rysunku wykończeniowych materiałów budowlanych i kolorystyki elewacji; 

2) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub 

przekrycia oraz przekroje, a dla obiektu liniowego - przekroje normalne i podłuŜne (profile), 

przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego, konieczne do 

przedstawienia: 

a) układu funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego, 

b) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych obiektu budowlanego i jego powiązania z podłoŜem oraz 

przyległymi obiektami budowlanymi, 

c) połoŜenia sytuacyjno-wysokościowego i skrajnych parametrów instalacji i urządzeń 

technologicznych, związanych lub mających wpływ na konstrukcję obiektu budowlanego, 

funkcjonowanie instalacji i urządzeń oraz bezpieczeństwo ich uŜytkowania, 

d) budowli przemysłowych i innych tworzących samonośną całość techniczno-uŜytkową, jak komin, 

zbiornik, kolumna rafineryjna, niezbędnych wymiarów, w tym zewnętrznych w rzucie poziomym i 

pionowym, z nawiązaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewnętrznych obiektu budowlanego, 

w szczególności pomieszczeń, rodzaju konstrukcji, przekrojów jego elementów, a takŜe instalacji 

oraz gabarytów (obrysu) urządzeń technologicznych, o których mowa w lit. c, 
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3) w stosunku do budynku ogrzewanego - rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród 

zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości 

cieplne i szczelność przegród, jeŜeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o 

których mowa w pkt 2; 

4) podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części, jeŜeli ich 

odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o których mowa w pkt 2; 

5) zasadnicze elementy wyposaŜenia technicznego, ogólnobudowlanego, umoŜliwiającego uŜytkowanie 

obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym: 

a) instalacje oraz urządzenia budowlane: sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe, 

b) instalacje i urządzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalację 

piorunochronną, instalacje i urządzenia budowlane ochrony przeciwpoŜarowej określone w 

przepisach odrębnych, wraz ze sposobem powiązania instalacji obiektu budowlanego 

bezpośrednio z sieciami (urządzeniami) zewnętrznymi albo z instalacjami zewnętrznymi na 

zagospodarowywanym terenie oraz związanymi z nimi urządzeniami technicznymi, uwidocznione 

na rzutach i przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w formie odpowiednio 

opisanych schematów lub przedstawione na odrębnych rysunkach. 

 

Podsumowanie warunków dotyczących projektu budowlanego 

 

1. Zakres opracowania projektu Budowlanego powinien być zgodny z Prawem Budowlanym i 

Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133). 

2. W projekcie budowlanym naleŜy uwzględnić wszystkie wymagania zawarte w Decyzji o lokalizacji 

inwestycji i innych. 

3. Projekt budowlany powinien spełniać podstawę do załatwienia wszystkich spraw formalno – 

prawnych i uzyskania pozwolenia na budowę. 

4. Projekt budowlany powinien posiadać co najmniej branŜe: 

1) część architektoniczną, 

2) część budowlaną, 

3) część instalacyjno-sanitarną, 

4) część drogową, 

5) część mechaniczną, 

6) część elektro – energetyczną i AKP i A, 

7) odwodnienie wykopów, 

8) zagospodarowanie terenu, 

  9) dokumentację geologiczno-inŜynierską, 

10) wytyczne realizacji inwestycji, 

11) inne niezbędne opracowania i materiały wynikające ze złoŜoności problematyki a konieczne 

do wykonania przedmiotu zamówienia, których określenie na obecnym etapie jest 

niemoŜliwe. 

 

I.2. PROJEKT WYKONAWCZY 
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1. Projekt wykonawczy uzupełnia i uszczegóławia projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty 

przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

2. Projekt wykonawczy zawiera rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót 

i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które 

dotyczą: 

1) części obiektu; 

2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych; 

3) detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych; 

4) instalacji i wyposaŜenia technicznego 

- których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb, 

o których mowa wyŜej. 

3. Projekt wykonawczy, w zaleŜności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot 

zamówienia, dotyczy: 

1) przygotowania terenu pod budowę; 

2) robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz robót w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej włącznie z robotami wykończeniowymi w 

zakresie obiektów budowlanych; 

3) robót w zakresie instalacji budowlanych; 

4) robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 

4. Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu 

budowlanego. 

 

I.3. PRZEDMIAR ROBÓT 

 

1. Definicja przedmiaru robót – opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania 

robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem 

wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych 

robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 

2. Zakres przedmiaru robót – powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Szczegółowy zakres oraz formę opracowania określił Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z 

dnia 2 września 2004r (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno- uŜytkowego: 

 

Przedmiar robót składa się z: 
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1) karty tytułowej; 

2) spisu działów przedmiaru robót; 

3) tabeli przedmiaru robót. 

Informacje zawarte na karcie tytułowej przedmiaru robót 

 

1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego; 

2) w zaleŜności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody: 

a) grup robót, 

b) klas robót, 

c) kategorii robót; 

3) adres obiektu budowlanego; 

4) nazwę i adres zamawiającego; 

5) datę opracowania przedmiaru robót. 

 

Spis działów przedmiaru robót 

 

1. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 

danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. 

2. Dalszy podział przedmiaru robót naleŜy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub 

na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających kosztorysowe normy nakładów 

rzeczowych. 

3. W przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów naleŜy objąć 

dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania 

terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów. 

 

Tabele przedmiaru robót 

 

1. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 

podstawowym. 

2. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem 

przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

3. Dla kaŜdej pozycji przedmiaru robót naleŜy podać następujące informacje: 

1) numer pozycji przedmiaru; 

2) kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub 

na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów 

rzeczowych; 

3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej 

wymagania dla danej pozycji przedmiaru; 
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4) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji 

przedmiarowej; 

5) jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru; 

6) ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. 

4. Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w 

dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

I.4 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

„Informacja” jest odrębnym opracowaniem, w którym wydziela się następujące części: 

 

STRONA TYTUŁOWA 

 

Strona tytułowa zawiera: 

1. Nazwę i adres obiektu budowlanego; 

2. Imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację. 

 

CZEŚĆ OPISOWA 

 

Cześć opisowa zawiera: 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów; 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych; 

6. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą 

szybką ewakuacje na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

 

 

II. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Szczegółowy zakres oraz formę określił Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 2 września 

2004r (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

uŜytkowego. 

 

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są odrębnymi opracowaniami, w 

których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. 

2. W kaŜdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i opatrzone numeracją. 

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające 

w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania 

robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zaleŜności od stopnia 

skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót. 

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, naleŜy opracować z uwzględnieniem podziału 

szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień określając w nich co najmniej: 

1) roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę; 

2) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej; 

3) roboty w zakresie instalacji budowlanych; 

4) roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

6. Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia mogą być 

ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

Zawartość specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają co najmniej: 

1) część ogólną, która powinna obejmować: 

a) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 

b) przedmiot i zakres robót budowlanych, 

c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 

- warunków dotyczących organizacji ruchu, 

- ogrodzenia, 

- zabezpieczenia chodników i jezdni, 
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e) w zaleŜności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i 

kody: 

- grup robót, 

- klas robót, 

- kategorii robót, 

f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych; 

2) wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 

kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm; 

3) wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością; 

4) wymagania dotyczące środków transportu; 

5) wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 

niezbędne informacje dotycząc odcinków robót budowlanych , przerw i ograniczeń a takŜe 

wymagania specjalne; 

6) opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

w nawiązaniu do dokumentów odniesienia; 

7) wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 

8) opis sposobu odbioru robót budowlanych; 

9) opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 

10) dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w 

tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 

dokumenty i ustalenia techniczne. 

2. Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do 

robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. 

 

III. Kosztorys inwestorski 

 

Zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- uŜytkowym(w Dz. 

U. Nr 130 poz. 1389). 

1. Kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu 

wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, 

według wzoru: 

Wk = Σ(L x Cj) 

gdzie: 



Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia SIWZ – część III - OPZ 

 

Usługa pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie”, wchodzącego 
w zakres przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności” 

61 
 

Wk - wartość kosztorysową robót, 

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót, 

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej. 

 

2. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji 

potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

3. Przy ustalaniu cen jednostkowych robót naleŜy stosować w kolejności: 

1) ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z 

zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji; 

2) kalkulacje szczegółowe. 

 

Zawartość kosztorysu inwestorskiego 

 

1. Strona tytułowa 

1) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika 

Zamówień i podaniem lokalizacji; 

2) nazwę i adres zamawiającego; 

3) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys; 

4) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a takŜe ich 

podpisy; 

5) wartość kosztorysową robót; 

6) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego. 

2. Ogólna charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi 

parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót; 

3. Przedmiar robót; 

4. Kalkulację uproszczoną; 

5. Tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości 

robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, 

odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót; 

6. Załączniki: 

1) załoŜenia wyjściowe do kosztorysowania; 

2) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz 

analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

 

2.  Dodatkowe wymagania Zamawiającego 

2.1. Dokumentacja projektowa musi obejmować wszystkie niezbędne branŜe. 

2.2. Dokumenty objęte przedmiotem zamówienia naleŜy opracować w języku polskim. 

2.3. Aktualne podkłady geodezyjne do celów projektowych dostarczy Zamawiający (w wersji 

papierowej i elektronicznej). 

2.4. Zakres niniejszego zamówienia nie obejmuje sporządzenia wniosku i raportu oraz 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia (pozostaje to w gestii Zamawiającego). Wykonawca otrzyma do wglądu 
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Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I” w zakresie gospodarki ściekowej, który 

obejmuje zadanie p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie”.  

2.5. W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do: 

1) Pozyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla wszystkich 

elementów dokumentacji budowlanej, wyszczególnionych w niniejszej części III SIWZ. 

2) Uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych wynikających 

z obowiązującego prawa. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych 

działań związanych z uzyskiwaniem opinii, uzgodnień czy decyzji, Wykonawca winien wliczyć 

do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

3) Zaopatrzenia dokumentacji w opinie rzeczoznawców w zakresie sanitarno higienicznym, bhp, 

itp. 

4) Uzyskania z upowaŜnienia Zamawiającego decyzji udzielającej inwestorowi pozwolenia na 

budowę. 

5) Uzyskania wszelkich nie wymienione wyŜej, a koniecznych dokumentów formalno-prawnych i 

pokrewnych, własnym staraniem. 

6) Zaopatrzenie dokumentacji w spis opracowań projektowych z oświadczeniem, Ŝe dokumentacja 

jest zgodna z umową i kompletna z punktu widzenia celu któremu ma słuŜyć. 

2.6. Przed dokonaniem wyceny prac projektowych zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w 

terenie, dla którego będzie opracowywana dokumentacja. 

2.7. Forma przekazania opracowań: 

1) tekstowa (poza kosztorysem inwestorskim) sporządzona przez Wykonawcę doręczona będzie 

Zamawiającemu w 5 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w 1 egzemplarzu na nośniku CD w 

formacie umoŜliwiającym ich edycję i drukowanie w edytorze tekstu klasy Office (OpenOffice, 

Microsoft Office). 

 Uwaga: Przynajmniej 1 egz. projektu budowlanego musi być opieczętowany przez organ 

wydający pozwolenie na budowę. 

2) inne niŜ tekstowe (rysunki, zdjęcia itp.) sporządzone przez Wykonawcę doręczane będą 

Zamawiającemu w 5 egzemplarzach w formie pisemnej oraz na nośniku CD w formacie 

umoŜliwiającym ich odczyt i wydrukowanie przy wykorzystaniu bezpłatnego oprogramowania 

moŜliwego do zainstalowania na komputerze klasy PC z zainstalowanym systemem 

operacyjnym Windows. 

3) tekstowy – kosztorys inwestorski – sporządzony przez Wykonawcę doręczony będzie 

Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w 1 egzemplarzu na nośniku CD w 

formacie umoŜliwiającym jego edycję i drukowanie w arkuszu kalkulacyjnym klasy Office 

(OpenOffice, Microsoft Office). 

2.8. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestnictwa osób kompetentnych w naradach na temat 

postępów realizacji zamówienia, które będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego w terminach 

przez niego wyznaczonych oraz sporządzania i przekazywania raportów  z postępu prac  na kaŜde 

wezwanie Zamawiającego. Przewidywana liczba spotkań wynosi 7. Dodatkowo, po podpisaniu 

umowy, zostanie zorganizowane spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w celu 
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wyjaśnienia, ustalenia i ujednolicenia realizacji umowy. Wykonawca przed zakończeniem danego 

etapu projektowania tj. wykonania projektu budowlanego oraz wszystkich innych pozostałych 

opracowań, dostarczy Zamawiającemu z 14 dniowym wyprzedzeniem (kalendarzowe dni) dany 

dokument celem jego weryfikacji. 

2.9. Uzgodnione (z wnoszącymi) uwagi będą nanoszone do opracowania, a poprawiony dokument lub 

jego odpowiednią część Wykonawca przekaŜe zwrotnie Zamawiającemu. 

2.10. Zamawiający dodatkowo udzieli Wykonawcy upowaŜnienie do złoŜenia, w jego imieniu, projektu 

budowlanego do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej, celem 

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 

2.11. W zakres zadania wchodzi równieŜ pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego, w trakcie realizacji robót realizowanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. 

Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą w okresie: od dnia rozpoczęcia robót 

budowlanych do dnia przekazania obiektu do uŜytkowania. KaŜdorazowy pobyt projektanta w 

ramach nadzoru autorskiego odbywać się będzie na wezwanie Zamawiającego lub właściwego 

organu. Przewidywana liczba pobytów w ramach nadzoru autorskiego wynosi 9. 

 

3.  Czynności odbioru przedmiotu zamówienia 

3.1 Wykonawca kaŜdorazowo potwierdzi Zmawiającemu wykonanie kaŜdego elementu dokumentacji 

projektowej, opisanej w niniejszym OPZ. 

 Potwierdzenie, o którym mowa, będzie w formie pisemnego protokołu przekazania 

Zamawiającemu. 

 Zamawiający potwierdzi naleŜyte wykonanie kaŜdego elementu, o którym mowa wyŜej, poprzez 

zatwierdzenie protokołu, o którym mowa. 

 W przypadku uwag do sposobu wykonania odbieranej dokumentacji (elementu dokumentacji) 

Zamawiający w protokole, o którym mowa wyŜej,  wpisze uwagi i wyznaczy termin na usunięcie 

wad bądź wyjaśnienie uwag. 

3.2 Wykonawca sporządzi i przedłoŜy Zamawiającemu protokół odbioru końcowego po pisemnym 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego naleŜytego i zgodnego z niniejszym OPZ wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu odbioru końcowego, zatwierdzi jego 

przyjęcie bądź wniesie uwagi. W przypadku wniesienia uwag, Zamawiający wyznaczy termin na ich 

wyjaśnienie bądź usunięcie wad.  

Ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w chwili zatwierdzenia przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego. 

 

 

 

 

 


