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Krzyż Wlkp., dnia 03.07.2020r. 

 

 
OGŁOSZENIE   

  
Zakład Wodociągów , Kanalizacji i Ciepłownictwa  

Spółka z o.o. z Krzyża Wielkopolskiego ul. Mickiewicza 58a 
64 – 761 Krzyż Wielkopolski 

ogłasza 
pisemny przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych – zamówienie sektorowe na: 

 
„Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie 

przebudowy istniejącego układu sterowania na ujęciu wody 
w Stefanowie 38A” 

 

 Termin wykonania zamówienia: 
do 10  grudnia 2020 roku 

 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z  wymaganiami określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, która zawiera szczegółowy opis przedmiotu przetargu. 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest  na stronie internetowej 
zamawiającego: www.zwkic.pl oraz w siedzibie  Zakład Wodociągów , Kanalizacji i 

Ciepłownictwa Spółka z o.o. z Krzyża Wielkopolskiego ul. Mickiewicza 58a  
 w godz. Od 7 00 do 15 00. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże w terminie 3 dni 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, łącznie z załącznikami w  wersji elektronicznej 
na płytce CD. 

 
Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i  

Ciepłownictwa Sp. z o.o., 64-761 Krzyż Wlkp., ul. Mickiewicza 58a,  
do dnia 21 lipca 2020 roku, do godz. 1000. 

 
Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone oferentowi. 

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2020 roku o godz. 1015 w świetlicy  na terenie 

Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu Wlkp., ul. 
Mickiewicza  58a. 

 
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie, przed 

upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 10.000,00 zł. 
 

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 67 25 64 130 
e-mail: krzyz@zwkic.pl 
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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH 

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

„Przebudowa układu sterowania ujęcia wody w Stefanowie 38A.” 

 
 

      
ZAMAWIAJĄCY: 
 

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. 
64-761 Krzyż Wlkp., ul. Wojska Polskiego 58a 
Tel.  +48 67 25 64 130 
Fax. +48 67 25 64 133  
www.zwkic.pl 
e-mail: krzyz@zwkic.pl 

 
KOD CPV: 
45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
Dodatkowe przedmioty: 
45000000 -7  - Roboty budowlane 
42961000 - System sterowania i kontroli 
38800000 - Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego sterowania 
51900000 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 
72212514 - Usługi opracowywania oprogramowania zdalnego dostępu 

 
ZATWIERDZAM: 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
udostępniona jest na stronie internetowej 
zamawiającego: www.zwkic.pl od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na tablicach 
ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i w Urzędzie 
Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim. 

Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże 
w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, łącznie z załącznikami w wersji 
elektronicznej na płytce CD. 
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Krzyż Wielkopolski,  3 lipiec 2020 r. 
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1. INFORMACJE  OGÓLNE. 

1. Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie przebudowy istniejącego 
układu sterowania na ujęciu wody w Stefanowie 38A” jest Zakład Wodociągów, 
Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o., w Krzyżu Wielkopolskim zwany dalej 
Zamawiającym.  

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
Ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienia sektorowe. Przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 
zwanej dalej Ustawą i Regulaminu Zamówień Sektorowych Zakładu Wodociągów, 
Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 17.04.2015 r. 

3. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

4. Celem postępowania jest wybór wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę 
i zawarcie z nim umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

6. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi częściami składającymi się na 
specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ oraz zdobyć wszelkie informacje, 
które są niezbędne do przygotowania i złożenia oferty, w tym wymaga się od 
wykonawcy, aby dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia. 
Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego z Panem 
Łukaszem Cieszyńskim 67 25 64 130. W przypadku pytań, po wizji lokalnej, 
przesłanych na  e-mail: krzyz@zwkic.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż 
w ciągu 2 dni po otrzymaniu zapytania. 

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Łukasz Cieszyński 
– kierownik Działu Wod-Kan i Ciepłownictwa w Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji i 
Ciepłownictwa Sp. z o.o.  w Krzyżu Wlkp., ul. Mickiewicza 58a, tel. 67 25 64 130, fax. 
67 25 64 133,   e-mail: krzyz@zwkic.pl 

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy 
pisemnej w języku polskim. 

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski /w tym zapytania 
o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia/, zawiadomienia oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem /67 25 64 133/ 
lub drogą elektroniczną krzyz@zwkic.pl Jeżeli zamawiający lub wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
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SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnieni treści SIWZ. 

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni na swojej stronie 
internetowej www.zwkic.pl. 

12. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

13. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 
może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na 
swojej stronie internetowej. 

14. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na swojej stronie 
internetowej www.zwkic.pl. 

15. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wszystkich 
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na swojej stronie 
internetowej. 

16. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

16.1. nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

16.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może 
 przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

16.3. zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

16.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
 postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, 
 czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

16.5. postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą 
 uniemożliwiającą  zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, 

17. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

17.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia /pisemnie wszystkich Wykonawców, 
 którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na swojej stronie 
 internetowej/ – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
 terminu składania ofert;  

17.2. złożyli oferty /pisemnie oraz zamieści tę informacje na swojej stronie 
 internetowej/ – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
 składania ofert,  

18. W przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
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przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

19. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który 
ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, 
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 

20. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności 
oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania 
i oceny oferty, kierownik Zamawiającego powołał Komisję Przetargową. 

 
 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

1. Przedmiotem zamówienia są prace modernizacyjne, zaprojektowanie i wykonanie  
automatycznej pracy ujęcia ze sterowaniem, monitoringiem (z wykorzystaniem 
systemu SCADA)  i wizualizacją oraz ze zdalnym dostępem do obiektu ujęcia wody w 
Stefanowie, wraz z rozruchem technologicznym kompletnej instalacji. Doposażenie 
studni w indywidualne rozdzielnie sterowania  z przetwornicą częstotliwości i 
doposażeniem w ciągły pomiar poziomu zwierciadła wody dynamicznego, statycznego, 
parametrów pracy pompy głębinowej  i ciśnienia. Wymianą w studniach istniejących  
wodomierzy na przepływomierze (z przepływem prostym) i przepływomierze na wyjściu 
z ujęcia na siec. Montaż nowego zestawu dozowania podchlorynu sody. Włączenie 
istniejącego agregatu i nowego zestawu dozowania podchlorynu sody w układ 
monitoringu pracy ujęcia. Wykonanie systemu kolorowej telewizji użytkowej dla całego 
terenu ujęcia. Układ wyposażony w możliwość wysyłania smsów i sygnałach 
alarmowych. 

 
Opracowana dokumentacja techniczna i autorskie rozwiązania wymagają  akceptacji 
przez Zamawiającego.  

 
System automatyki na ujęciu wody w Stefanowie ma za zadane utrzymać stałe  
ciśnienie na zadanym poziomie za pomocą pomp głębinowych niezależnie od 
rozbiorów wody na sieci wodociągowej. Automatyka ma również za zadanie w 
przypadku chwilowych dużych poborów wody (np. otwarcie hydrantu) zminimalizować 
czas spadku ciśnienie  do minimum. Układ ma wyeliminować skoki ciśnienia na sieci 
przy normalnej pracy ujęcia i wpłynąć korzystnie na kompensacje energii biernej. 
Algorytm pracy pomp musi być zmienny w zależność od aktualnych wydatków dla  
poszczególnych pompach. Układ sterowania musi mieć możliwość załączenie w trybie 
ręcznym z pomieszczenia dyspozytora i rozdzielni sterowania przy studniach 
głębinowych oraz w systemie zdalnego dostępu co ma zapewnić ciągłość pracy ujęcia 
podczas awarii lub prac konserwacyjnych. 

 

   2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ 

 

UWAGA: Wszelkie elementy należy uwzględnić w cenie ofertowej. Opis przedmiotu 
zamówienia stanowi materiał pomocniczy do ustalenia ceny. 
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Użyte w dokumentacji SIWZ nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je 
traktować jako wartości docelowe przyjęte przez Zamawiającego. Wykonawca może 
zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno–użytkowych i 
estetycznych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń 
zaproponowanych SIWZ, po akceptacji Zamawiającego. 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10 grudnia 2020 r.  

Uwaga: dopuszcza się wcześniejsze zakończenie robót, zachowując warunek 
płatności w terminie 30 dni od dnia ich odbioru.                       

4. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie realizacji robót do utrzymania 
należytej pracy ujęcia wody w Stefanowie. Dopuszczalne są okresowe przerwy 
w dostarczaniu wody dla odbiorców w godzinach nocnych od 2400 do 400 po 
wcześniejszym uzgodnieniu tych przerw z Zamawiającym. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego 
stanowiącego nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego. 

 
 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB 
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA. 

 

1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

5.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. 

5.2. posiadania wiedzy i doświadczenia. 

5.2.1. wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał co najmniej 3 opracowania dokumentacji technicznej  i wykonał prace 
montażowo-budowlano-instalacyjne wraz ze sterowaniem, monitoringiem 
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wizyjnym i automatyką pracy wielotorowego (minimum 3 studnie głębinowe) 
ujęcia wody, o zakresie zbliżonym jak w przedmiocie zamówienia.  

5.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, w tym: 

5.3.1. wykonawca dysponuje sprzętem i  specjalistami z branży budowlanej, którzy 
posiadają uprawnienia w specjalności instalacyjnej, elektroenergetycznej oraz 
automatyki w zakresie niezbędnym do kierowania planowanymi przez 
zamawiającego robotami. 

5.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawców                    
w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 18 Regulaminu Zamówień 
Sektorowych Spółki. 

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

10. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie dostarczonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów, według 
formuły „spełnia – nie spełnia”. 

 

4. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
 

1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków 
ubiegania się o zamówienie i brak podstaw wykluczenia. 

 
2. W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 
2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na 

formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik  do SIWZ, 
2.2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, 
2.3. Wykaz 3 dokumentacji technicznych  i wykonanych prac montażowo-

budowlano-instalacyjnych  na ujęciach wody w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
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wykonania oraz z załączeniem dowodów /poświadczenie lub inne dokumenty, 
jeżeli z udowodnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać poświadczenia/ dotyczących najważniejszych robót, określających, 
czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.    

2.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlano-istalacyjno-montażowymi, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami,  

 
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

 
4. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 
5. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 
 
6. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. 
 
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA. 
 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim 
przypadku Wykonawca wskazuje w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
powierzy podwykonawcy. 

 
2. Wykonawca podaje w ofercie nazwy firmy podwykonawców, na których zasoby 

powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 
3. Jeżeli Wykonawca zmieni albo zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby 

powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, to 
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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4. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlano-istalacyjno-montażowe, jest obowiązany do 
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
 

5. Zamawiający w terminie 7 dni (od dnia otrzymania) zgłasza pisemne zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

5.1. niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 
5.2. gdy przewiduje się termin zapłaty dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy. 

 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlano-istalacyjno-
montażowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
 

7. Zamawiający w terminie 7 dni (od dnia otrzymania) zgłasza pisemny sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlano-istalacyjno-
montażowe: 

7.1. niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 
7.2. gdy przewiduje się termin zapłaty dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy. 
 

8. Niezgłoszenie w terminie 7 dni: 
8.1. pisemnych zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 5, 
8.2. pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 7, 
uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy przez Zamawiającego. 
 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlano-istalacyjno-
montażowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
 

10. Jeżeli w umowie, o której mowa w punkcie 9, termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy, zamawiający informuje o tym 
wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
 

11. Wymagania określone w punktach 4 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy 
o podwykonawstwo. 
 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlano-istalacyjno-montażowe, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
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13. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 12, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlano-istalacyjno-montażowe, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający informuje wykonawcę 
o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca 
może zgłosić pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji przez 
zamawiającego. 
 

16. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w punkcie 15, Zamawiający 
może: 
16.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
16.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, 

16.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                             
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie, 

przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 10.000,00 zł             
/słownie złotych: dziesięć tysięcy/. 

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

2.1. pieniądzu, 
2.2. poręczeniach bankowych, 
2.3. gwarancjach bankowych, 
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Spółka z o. o. z Krzyża 
Wielkopolskiego, ul. Mickiewicza 58a, w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym 
Drezdenko o/ Krzyż Wielkopolski, nr konta: 21-8362-1044-5504-7920-2000-0020. Na 
przelewie należy umieścić informację „wadium – przetarg – Przebudowa układu 
sterowania ujęcia wody w Stefanowie 38A.”. Za termin wniesienia wadium 
przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku Zamawiającego. 

 
4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy zdeponować w sekretariacie 

Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim, 
ul. Mickiewicza 58a. 

 
5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim oferentom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
 
8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

 
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę. 
 
10. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, 

jeżeli: 
10.1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, nie 

złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, o których mowa art. 25,25a 
ust. 1 ustawy, 

10.2. nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy, 

10.3. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
10.4. odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
10.5. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 
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7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
 
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, na formularzu, lub w oparciu o formularz „Oferta”, stanowiący 
załącznik do SIWZ. 

 
2. Ofertę należy napisać w sposób trwały, np. na maszynie do pisania, komputerze, 

długopisem lub nieścieralnym atramentem. 
 
3. Do oferty należy załączyć: 

3.1. wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, określone w 
Rozdziale 4 pkt. 2 SIWZ oraz, 

3.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w § 18 Regulaminu Zamówień Sektorowych 
Spółki, sporządzone na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik 
do SIWZ, 

3.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

3.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik, 

3.5. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy 
podwykonawcom, 

3.5.1. nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje 
się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

3.5.2. jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia, 

3.6. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 
50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że wykonawca nie należy do 
grupy kapitałowej, sporządzone na formularzu lub w oparciu o formularz 
stanowiący załącznik do SIWZ, 

 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
 
5. Wszystkie strony oferty i oświadczenia oraz naniesione w nich poprawki muszą być 

podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione czytelnie, lub przynajmniej raz – 
na pierwszej stronie - opisane pieczątką imienną i parafowane a następne strony – 
parafowane. 

 
6. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż 
w terminie składania ofert, wykazując, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa oraz zamieszczając klauzulę „Poufne”. Wykonawca nie może 
zastrzec nazwy firmy oraz adresu siedziby, ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 
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7. Wszystkie strony oferty i załączników należy ponumerować i spiąć w sposób 

uniemożliwiający ich wypadanie. 
 

8. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. 
 
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy  przedstawić na druku „Oferta”, 

stanowiącym załącznik do SIWZ, jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zadania 
inwestycyjnego. 

 
2. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w szczególności: opracowania dokumentacji wykonawczej i 
powykonawczej, instrukcji obsługi i użytkowania, dostawy i montażu sterowania, 
monitoringu wizyjnego i automatyki pracy studni na ujęciu wody wraz z rozruchem 
technologicznym kompletnej instalacji oraz dostosowaniem do zdalnego dostępu z 
poziomu komputera i telefonu przez sieć internetową. Koszty zabezpieczenia, 
oznakowania terenu budowy, udzielenia koncesji na użytkowanie oprogramowania 
urządzenia oraz kopii całego oprogramowania. 

 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy przedmiotu zamówienia nie będzie waloryzowane. 

 
 

 
 
 

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 
 

1. Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa 
Sp. z o.o., 64-761 Krzyż Wielkopolski, ul. Mickiewicza 58a, do dnia 21 lipca 2020 
roku, do godz. 1000. 

 
2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej według poniższego 

wzoru: 
Nazwa i adres 
wykonawcy 
  

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 58a 

                                64-761 Krzyż Wielkopolski 
 
PRZETARG 

„Przebudowa układu sterowania 
ujęcia wody w Stefanowie 38A.” 

OFERTA 

NIE OTWIERAĆ PRZED 21.07.2020 r. godz. 10
15 

i zabezpieczona przed otwarciem bez jej uszkodzenia /np. zalakowana/. 
Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie jej 
przyjęcia zawierające w szczególności datę i godzinę złożenia oferty. 



 

______________________________________________________________________14 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Przebudowa układu sterowania ujęcia wody w Stefanowie 38A 

 
 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem 
składania ofert. Zmiana lub wycofanie powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie 
z zasadami określonymi powyżej a koperta – w miejsce „OFERTA” - powinna być 
oznaczona odpowiednio hasłem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
5. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni. 

 
6. Przedłużenie okresu związania z ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
7. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą nie powoduje 

utraty wadium. 
 
 

10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipa 2020 roku o godz. 1015 w świetlicy na terenie 

Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim, 
ul. Mickiewicza 58a. 

 
2. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa, którą powołuje kierownik Zamawiającego. 
 
3. Oferty, które wpłynęły po wyznaczonym terminie nie będą otwierane i zostaną odesłane 

wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
4. Przed otwarciem ofert Komisja sprawdzi i okaże obecnym stan ich zabezpieczenia. 

 
5. Oferty otwierane będą w kolejności ich wpływu według następującego porządku: 

5.1. koperty oznaczone hasłem „WYCOFANIE” zostaną odczytane w pierwszej 
kolejności. Oferty wycofane nie będą otwierane. 

5.2. w drugiej kolejności zostaną otwarte koperty oznaczone hasłem „OFERTA”. 
5.3. jako ostatnie zostaną otwarte koperty oznaczone hasłem „ZMIANA”. 

 
6. Otwarcie ofert jest jawne. 
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7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
8. Podczas otwarcia ofert podane zostaną informacje o nazwach firm i adresach 

wykonawców a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną 
niezwłocznie przekazane Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na 
ich wniosek. 

11. BADANIE OFERT. 
 
1. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ. 
 
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
 
3. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej 
oferty, z zastrzeżeniem punktu poniżej. 

 
4. Zamawiający poprawi w ofercie: 

4.1. oczywiste omyłki pisarskie, 
4.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
4.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty. 
 
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

6.1. jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i Regulaminem Zamówień 
Sektorowych Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu 
Wielkopolskim, 

6.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 
6.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                      

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
6.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
6.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                   

o udzielenie zamówienia, 
6.6. zawiera błędy w obliczaniu ceny, 
6.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w punkcie 4.3, 
6.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

 
7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia oraz budzi jego wątpliwości co do możliwości wykonania 
przedmiotu zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikających z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości 
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający 



 

______________________________________________________________________16 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Przebudowa układu sterowania ujęcia wody w Stefanowie 38A 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny w zakresie, o którym mowa w  art. 90 ust. 1 
pkt. 1 i 2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia.    

 

12. KRYTERIA OCENY OFERT. 
 

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich 
procentowego znaczenia w skali 100 punktowej: 

 
KRYTERIUM OCENY 

 

 
ZNACZENIE 

 
MAKSYMALNA 

LICZBA 
PUNKTÓW 

 
CENA OFERTY  (K) 
 

 
80 

 
80 

 
OKRES RĘKOJMI (T),  

 minimalnie 2 lata,  

 maksymalnie 5 lat 
 

20 20 

 
2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych w tabeli kryteriów zostanie dokonana 

według następującej zasady: 
 

2.1. Kryterium 1 – cena 
      CN 

        KC = --------   x 80 

    COB 

Gdzie: 

KC - ilość punktów przyznanych wykonawcy  

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 
 

2.2. Kryterium 2 – okres rękojmi 

     TOB 

        TC = --------   x 20 

     TMAX 

Gdzie: 

TC - ilość punktów przyznanych wykonawcy  

TOB – okres rękojmi w ofercie badanej 

TMAX – maksymalny okres rękojmi (5 lat) 

 

3. Na podstawie kryteriów oceny ofert zamawiający będzie oceniał każdą spośród 
nieodrzuconych ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą. 
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4. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
 

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
6. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
6.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę /firmę/, albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy /firmy/, albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także 
punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
Informację taką zamawiający umieści także na własnej stronie internetowej oraz na 
tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, 

6.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

6.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

6.4. terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 

 
 
 
 

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
/ZNWU/. 

 
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia - przed 

podpisaniem umowy - zabezpieczenia należytego wykonania umowy /ZNWU/ 
w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

 
2. ZNWU służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 
 
3. ZNWU może być wnoszone w: 

3.1. pieniądzu, 
3.2. poręczeniach bankowych, 
3.3. gwarancjach bankowych, 
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
 

4. ZNWU może być wnoszone w jednym lub kilku wymienionych formach, według wyboru 
Wykonawcy. 

 
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet ZNWU. 
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6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy: 
6.1. 70% - w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane, 
6.2. 30% - w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, 
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku. 

 
 
 
 

14. ZAWARCIE UMOWY. 
 

1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie: 
1.1. nie krótszym niż 5 dni, licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faxem lub 
drogą elektroniczną, 

1.2. nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób. 
 
2. Umowa może zostać zawarta przed upływem terminów, o który mowa w punkcie 1, 

jeżeli: 
2.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta. 
2.2. nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 
3. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego. 
 
4. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 
5. Projekt umowy przygotuje Zamawiający. 
 
6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
 
7. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

 
8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z 
wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 142 ust. 5 Pzp. 

 
9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub 
nie wnosi ZNWU, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród                         
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 
 

15. PROJEKT UMOWY. 
 

UMOWA NR …................. 
 

Zawarta w dniu …........... roku w Krzyżu Wlkp., pomiędzy Zakładem Wodociągów, 
Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 58a; 64-971 Krzyż Wlkp., zwanym 
dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : 
 
Mirosław Różański – Prezes Zarządu 

a …........................................................................................................................................ 
 
z siedzibą w  …..................................................................................................................... ,  
 
zwanym dalej Wykonawcą,  
 
reprezentowanym przez: 
 
….......................................................................................................................................... . 
 
o następującej treści: 
 

§ 1. 
 

1.Podstawą zawarcia umowy jest wynik przetargu nieograniczonego na „Przebudowa 
układu sterowania ujęcia wody w Stefanowie 38A” 

2.Integralnymi częściami umowy są: 
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ z dnia 3.07.2020 roku – 

„Przebudowa układu sterowania ujęcia wody w Stefanowie 38A”, stanowiąca 
załącznik nr 1 do umowy 

2) oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik Nr 2 do umowy, 
 

§ 2. 
 
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji wykonawczej, instrukcji obsługi i 

użytkowania, dostawy i montażu sterowania, pomiaru, monitoringu wizyjnego i 
automatyki pracy studni na ujęciu wody, wraz z rozruchem technologicznym kompletnej 
instalacji oraz dostosowaniem do zdalnego dostępu z poziomu komputera i telefonu 
przez sieć internetową. Koszty zabezpieczenia, oznakowania terenu budowy, 
udzielenia koncesji na użytkowanie oprogramowania urządzenia oraz kopi całego 
oprogramowania.   
 



 

______________________________________________________________________20 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Przebudowa układu sterowania ujęcia wody w Stefanowie 38A 

2.Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera załącznik Nr 1 do  /SIWZ/. 
 
 

§ 3. 
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony 

w § 2. 
 
2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ oraz 

dokumentacją wykonawczą, zasadami współczesnej wiedzy, normatywami i 
obowiązującymi przepisami. 

 
§ 4. 

 

1.Realizację przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w ciągu 7 dni od daty podpisania 
umowy, a zakończy w terminie do 10 grudnia 2020 r. Wykonawca zobowiązany będzie w 
okresie realizacji robót do utrzymania należytej, ciągłej i niezakłóconej pracy ujęcia wody 
w Stefanowie. Dopuszczalne są okresowe przerwy w dostarczaniu wody dla odbiorców w 
godzinach nocnych od 2400 do 400 po wcześniejszym uzgodnieniu tych przerw z 
zamawiającym. 
 
 
2. Przed upływem terminu umownego, Wykonawca zgłosi – pismem – gotowość obiektu 

do odbioru końcowego. Warunkiem zgłoszenia jest zakończenie całości prac związanych 
z realizacją przedmiotu umowy, przeprowadzenie wszystkich koniecznych badań, prób 
i pomiarów - niezbędnych do dokonania odbioru obiektu – z wynikiem pozytywnym. 

 
§ 5. 

 
Wykonawca dokonywał będzie we własnym zakresie wszelkich ewentualnych uzgodnień 
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 6. 
 
1.Wykonawca ponosił będzie wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w szczególności: 
1) wykonania dokumentacji technicznej  
2) opracowania dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej oraz 

instrukcji 
3) wywozu, składowania i utylizacji odpadów, gruzu itp., 
4) ubezpieczenia budowy i robót, 
5) zapewnienia stałego dostępu do wszystkich obiektów, 
6) uzgodnień, o których mowa w § 5. 

 
2.Zakres oraz warunki ubezpieczenia muszą zostać zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Wykonawca w terminie 2 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych 
przekaże Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową.  
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§ 7. 
  
1.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe zgodnie z kwotą określoną w ofercie. 
 
2.Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ……………………………………………..….. zł netto 
 
 
 + podatek VAT 23%..................................................................................................zł   
 
 
………………………………………………………………………………………….……zł brutto 
 
 
(słownie złotych ………………….…………………..………………………….………………….. 
  
 
…………………..…………………………………………………………………………………..). 
 
 
3.Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie waloryzowane. 

 
§ 8. 

 
1.Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu – 

pismem – gotowość do odbioru końcowego dołączając komplet dokumentów do odbioru. 
Zamawiający po stwierdzeniu zakończenia robót, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od 
daty zgłoszenia – zawiadamia Wykonawcę, że obiekt nadaje się do odbioru i wyznacza 
termin odbioru w ciągu 7 dni, pod warunkiem potwierdzenia gotowości odbioru przez 
Zamawiającego. 

 
2.Z czynności odbioru  będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru, przy czym protokół końcowego odbioru robót nie może zawierać usterek. 
 
 

§ 9. 
 

1.Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy – płatność – faktura końcowa po 
bezusterkowym odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy. 
 
2.Faktua realizowane będą w terminie 30 dni licząc od daty jej otrzymania wraz z 
protokołem dokumentującym bezusterkowy odbiór końcowy . 
 
3.Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 
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§ 10. 
 
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 
 
     ……………… lat, licząc od daty końcowego, bezusterkowego odbioru robót. 
 
2.Przeglądy przedmiotu umowy zwoływał będzie Zamawiający w odstępach rocznych od 

daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego oraz w miarę potrzeb. Koszty 
przeglądów gwarancyjnych poniesie Wykonawca. 

 
3.W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w terminach 

określonych w § 11. 

 

§ 11. 

1. Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy. Z 
gwarancji wyłączone są przewidziane DTR  czynności serwisowe i konserwacyjne, 
przeglądy oraz wymiana części określonych przez Producenta w DTR  jako części 
podlegające naturalnemu zużyciu. 

2. Termin gwarancji obowiązuje od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru 
przedmiotu umowy. 

3.  Serwis gwarancyjny prowadzić będzie: 
…………………………………………………………………………………………………. 

4. Zgłoszenia usterki dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej  
na adres poczty Wykonawcy  e-mail: …………………………….. 

5. Każdy czas naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas 
trwania tej naprawy. 

6. W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie dostawy, stwierdzenia uszkodzenia 
przedmiotu dostawy lub jego wadliwości, Wykonawca w ramach rękojmi zobowiązuje się 
do dostarczenia brakującego przedmiotu umowy lub wymiany na nowy wolny od wad i 
uszkodzeń w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 2 dni, liczonych od daty 
zgłoszenia braku, uszkodzenia lub wadliwości przez Zamawiającego. W technicznie 
uzasadnionych przypadkach, w których czas usunięcia usterki będzie uzależniony od 
terminów pozyskania niezbędnych do naprawy części zamiennych, podzespołów lub 
nowych urządzeń, jednak nie dłuższym niż 14 dni. Pod warunkiem że, usterka  nie wpłynie  
na  ciągłość dostaw wody dla odbiorców. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na 
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym, że o wadach Zamawiający 
obowiązany jest powiadomić Wykonawcę niezwłocznie. Wystarczającą formą 
powiadomienia jest przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną na adres poczty  e-mail 
Wykonawcy 
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§ 12. 
 

1.Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru działa w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego w zakresie wynikającym z obowiązków określonych w ust. 2.  

………………………………………………………………………………………………….…… 

2.Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności: 
1) Pełny zakres czynności określonych dla Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.  
2) Przekazanie Wykonawcy placu budowy. 
3) Sprawdzanie faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót 

i potwierdzenie kwot do wypłaty. 
4) Kontrolowanie rozliczeń budowy i weryfikacja kalkulacji sporządzonych przez 

Wykonawcę. 
5) Ustalenie terminów narad koordynacyjnych z Wykonawcą przy współudziale 

Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów ze spraw omawianych na naradach 
i przesłanie powyższego do wszystkich uczestników narad. 

6) Stwierdzenie gotowości zadania do odbioru końcowego. 
7) Udział w czynnościach odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, przekazanie 

Inwestorowi protokołów odbioru. 
8) Udział przy egzekwowaniu od Wykonawcy należnych odszkodowań lub kar 

umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych. 
9) Inspektor Nadzoru czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem inwestycji, dbając 

o najkorzystniejsze rozwiązania techniczno – ekonomiczne podczas realizacji 
budowy oraz przestrzeganiu wszystkich ustaleń zawartych w umowie z Wykonawcą. 

 
                                                          §13. 

    Przedstawicielstwo Stron 
 

1. Przedstawiciel Zamawiającego: …………………………, tel. ………………, e-mail: 
2. Przedstawiciel Wykonawcy: ……………………..………, tel. ………………., e-mail: 

 
 

§ 14. 
 
1.Obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 
 
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% całkowitego 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na 
zakończenie realizacji przedmiotu umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - 
 wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto. 
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4) za nieprzedłożenie dowodu kopii polisy ubezpieczenia o której mowa w § 6 pkt.2 
niniejszej umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1000,00 zł. brutto 
za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu polisy. 

5) Łączna wysokość kar naliczonych Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy 
nie może przekroczyć 10% jej wartości. 

6) Zamawiający odstąpi od naliczenia kar Wykonawcy, gdy opóźnienia w realizacji 
przedmiotu będą spowodowane  ograniczeniami wynikającymi ze stanu 
epidemicznego, jak np. zamknięcie granic, kwarantann itp., które będą miały wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia 
 

3. Wykonawca dodatkowo zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
     1. brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom   
         lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

 w wysokości 1% wartości umowy brutto zawartej pomiędzy Wykonawcą  
 a Zamawiającym za każdy taki przypadek. 

     2. nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  
przedmiotem są roboty budowlano-istalacyjno-montażowe, lub projektu jej zmiany – 
w wysokości 1% wartości umowy brutto zawartej pomiędzy Wykonawcą  
a Zamawiającym za każdy taki przypadek. 

     3. nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o  
         podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1% wartości umowy brutto zawartej                     
         pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za każdy taki przypadek. 
 
4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% całkowitego 
wynagrodzenia brutto. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi 
z przyczyn, o których mowa w ust. 5. 

  
5.Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w art. 635 i 636 Kodeksu cywilnego, 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku: 
1. gdy wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacją 

projektową, 
2. gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy, 

3. ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 
4. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

 
6.Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie dwóch tygodni, licząc od dnia 

powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 4. Wykonawca ma 
prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia 
od umowy. 

 
7.Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustalonej ustawowo, w razie 

nieterminowej zapłaty faktur przez Zamawiającego. 
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§ 15. 
 
1.Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego określone 

w niniejszej umowie kary umowne na zasadach ogólnych. 
 

§ 16. 
 
1.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia 
 

§ 17. 
 
1. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 

1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na  
    koszt strony z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,  
2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych  
    oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
    które Wykonawca nie odpowiada, 

 3.  w teminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w pkt.2, Wykonawca przy udziale 
      Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz  
      z zestawieniem wartości robót wykonanych według stanu na dzień odstąpienia; 
      protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 
      przez Wykonawcę, 
 4. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, usunie z terenu  
     budowy urządzenia i sprzęt należący do wykonawcy. 
  
2.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
     odpowiada, obowiązany jest do: 
1. dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz 
    zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
    w terminie 30 dni, 
2. przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 
    odstąpienia od umowy.  
 

§ 18. 
 

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie 
    dopuszcza się możliwości wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
    w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
 
2. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu  
    cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Właściwym do rozpatrzenia  
    sporów wynikających na tle rywalizacji umowy jest sąd właściwy dla siedziby  
    Zamawiającego. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich 
    z tytułu prowadzonych zgodnie z niniejsza umową robót.  

 
 
 



 

______________________________________________________________________26 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Przebudowa układu sterowania ujęcia wody w Stefanowie 38A 

§ 19. 
 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.  

 
 

     
 

 
Wykaz załączników do umowy: 
 

1. Załącznik Nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia  
3 lipca 2020 roku „Przebudowa układu sterowania ujęcia wody w Stefanowie 
38A.” 

2. Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA 
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16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 
 

 

 

 

1. Środki odwoławcze zgodnie z Regulaminem Zamówień Sektorowych Zakładu 
Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim dział 
protesty od § 60 do § 63. 
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17. Druk OFERTA 
 
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................... 
 
Adres wykonawcy ........................................................................................................... 
 
Numer telefonu / fax......................................................................................................... 

 
E-mail ……………………………………………………………………………………………. 

OFERTA 

 

„Przebudowa układu sterowania ujęcia wody w Stefanowie 38A.” 

1.Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia za cenę ryczałtową: 

 

netto ...................................................................................................................................zł   

 

(słownie złotych:..................................................................................................................) 

 

podatek VAT (23 %)...........................................................................................................zł,  

 

(słownie złotych...............................................................................................................…) 

 

brutto .................................................................................................................................zł, 

 

(słownie złotych…………………………………….................................................................) 

 

2. Oferujemy rękojmię na przedmiot zamówienia, na okres: 
 

..................................lat  (słownie...........................................................lat) 
 

3.Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
(oraz wszystkimi wyjaśnieniami i uzupełnieniami do SIWZ) i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do określenia ceny oferty         
i właściwego wykonania zamówienia. 

 
4.Oświadczamy, że podana przez nas cena oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do 

właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
5.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ. 
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6.Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego         

w SIWZ. 
 
7.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzór umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty 
do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
 

8.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany          
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

 

9.Oświadczamy, że następujące roboty zrealizujemy przy udziale Podwykonawców: 

a) …………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………. 

10.Oświadczamy, że wszystkie stronice oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i 
cała oferta składa się z ................... stron. 

11.Załącznikami oferty są: 

 

NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

 

NUMER STRONY 

 

  

   

  

  

  

   

  

  

   

 

 

 

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

(miejscowość, data)  (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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18. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
 
 
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................... 
 
Adres wykonawcy ........................................................................................................... 
 
Numer telefonu / fax........................................................................................................ 
 
 
 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

 
 
 
 

Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na: 

 
„Przebudowa układu sterowania ujęcia wody w Stefanowie 38A.” 
 
 - określone w § 16  Regulaminu Zamówień Sektorowych Zakładu Wodociągów, 
Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim oraz specyfikacji 
warunków zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................      ................................................................................. 

(miejscowość, data)         (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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19. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

 
 
 
 
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................... 
 
Adres wykonawcy ........................................................................................................... 
 
Numer telefonu / fax........................................................................................................ 
 
 
 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
 

 
 

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na: 
 
 
 

„Przebudowa układu sterowania ujęcia wody w Stefanowie 38A.” 
 
 
na podstawie § 18 Regulaminu Zamówień Sektorowych Zakładu Wodociągów, 
Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim.. 
 
 
 
 
 
    
 .....................................             ..................................................................................... 

(miejscowość, data)  (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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20. Oświadczenie o grupie kapitałowej. 
 
 
 
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................... 
 
Adres wykonawcy ........................................................................................................... 
 
Numer telefonu / fax........................................................................................................ 
 
 
 
Jako wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
 

„Przebudowa układu sterowania ujęcia wody w Stefanowie 38A.” 
 
 
 
 
oświadczam*, że: 
 
 

□ nie należę do grupy kapitałowej. 

 
 

□ należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), 
w której skład wchodzą następujące podmioty: 

 
 
 
 
*
 właściwe zaznaczyć „X“, w przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej 

należy wymienić podmioty należące do grupy kapitałowej. 
 
 
 
 
 
 
..............................................      ................................................................................. 

(miejscowość, data)           (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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21. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
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22. Załączniki. 
 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

 

 

SIWZ dostępna na stronie internetowej Spółki www.zwkic.pl w zakładce przetargi   
 

„Przebudowa układu sterowania ujęcia wody w Stefanowie 38A.” 

lub w siedzibie Spółki, ul. Mickiewicza 58a, 64-761 Krzyż Wielkopolski., pokój nr 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zwkic.pl/
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Zadanie: 

„Przebudowa układu sterowania ujęcia wody w Stefanowie 38A.” 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej  w zakresie 
niezbędnym do realizacji zadania, uzyskanie niezbędnych decyzji 
administracyjnych umożliwiających realizację robót montażowo-budowlano-
instalacyjnych w oparciu o wykonaną dokumentację. 

Przyjęte rozwiązania projektowe powinny spełniać wymagania obowiązujących 
norm i przepisów prawnych i być sporządzone przez osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami. 

Zakres dokumentacji projektowej  musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania układu sterowania wraz ze wszystkim 
elementami uwzględnionymi w SIWZ z dnia 03.07.2020r.  

Podczas procesu projektowania Wykonawca będzie na bieżąco konsultował 
zaproponowane rozwiązania projektowe z Zamawiającym.  

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia przekaże 
Zamawiającemu 3 egz. dokumentacji technicznej projektu.    

                                                                                                                                               

2. Wykonawca uwzględni w opracowaniu dokumentacji:  

a) Wymianę głównej szafy zasilającej w budynku ujęcia wody w Stefanowie na 
nową wraz z wszystkimi zabezpieczeniami, zaprojektowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami elektrycznymi i BHP.  

b) Wymianę całej rozdzielni sterowniczej w pomieszczeniu w dyspozytorni na nową 
rozdzielnię przystosowaną do pracy automatycznej, z możliwością pracy w trybie 
ręcznym z pominięciem systemu  automatyki i przetwornicy częstotliwości, 
posiadająca kontrolki informacyjne o aktualnym stanie pracujących pomp: 
włączeni, wyłączone, awarii itp. pompy. Wskazanie wartość ciśnienia na wyjściu 
do sieci.  

c) Montaż w dyspozytorni panelu operatorskiego (możliwość wykorzystania 
istniejącego komputera stacjonarnego) wraz z dostarczeniem i zainstalowaniem 
systemu SCADA (Można wykorzystać istniejącą kartę SIM z pakietem danych 25 
GB i z stałym publicznym IP) 
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d) Montaż sygnalizatora dźwiękowego sygnalizującego awarię na urządzeniach 
ujęcia. Alarm dźwiękowy  słyszalny zarówno w obiekcie jak i na ternie ujęcia 
wody.  

e) Montaż w studniach sond hydrostatycznych (studnia 1A posiada sondę 
hydrostatyczną) do ciągłego pomiaru poziomu zwierciadła statycznego i 
dynamicznego, urządzenia do ciągłego pomiaru ciśnienia i zabezpieczenia przed 
suchobiegiem. Montaż czujników temperatury w studniach na wysokości 
urządzeń wodnych (studnia 1A czujnik temperatury w obudowie Water Line) i 
montaż czujników temperatury w szafach rozdzielczych przy studniach w pobliżu 
przetwornicy częstotliwości.  

f) Montaż rozdzielni sterowania z blachy kwasoodpornej z  przetwornicą 
częstotliwości do sterowania pracą pompy przy każdej studni głębinowej 
wyposażonej w układ chłodzenia. 

g) Wymiana wodomierzy kolankowych na przepływomierze elektromagnetyczne z 
przepływem prostym dla 5 studni (studnia 1A jest już wyposażona w 
przepływomierz) z montażem w studniach głębinowych lub w przypadku braku 
możliwości zachowania wymaganych długość, odcinków prostych przed i za 
przepływomierzem. Należy wykonać dodatkowe studnie pomiarowe w 
bezpośrednim kontakcie ze studnią głębinową.  

h) Wymiana 2 przepływomierzy (zlokalizowanych na wyjściu na sieć) na nowe 
przepływomierze elektromagnetyczne w istniejącym na ujęciu budynku.   

i) Wymiana pokryw betonowych i włazów 5 studni głębinowych wraz z montażem 
nowych drabinek i poręczy. 

j) Wymiana w pomieszczeniu chlorowni pomp dozujących (1 pompa na 1 kolektor 
tłoczny na wyjściu do sieci + dodatkowo 1 pompa zapasowa). Dozowanie  
regulowane w  zależności od przepływu chwilowego dla poszczególnego 
kolektora. 

k) Włączenie do rozdzielni sterowniczej w pomieszczeniu w dyspozytorni 
parametrów pracy istniejącego agregatu prądotwórczego wraz z kontrolkami 
informującymi o aktualnym stanie i parametrów pracy agregatu. 

l) Montaż systemu kamer dla całego terenu ujęcia. Montaż kamer z widokiem na 
każdą studnie (kamery na słupach oświetleniowych znajdujących się przy 
studniach) ponadto kamery zapewniające widok budynków i widok na szafę 
rozdzielni sterowniczej w pomieszczeniu w dyspozytorni. Kamery mają zapewnić 
pełen monitoring obiektu. Jakość kamer ma pozwolić na identyfikacje osoby z 
kilku metrów.  W przypadku nie wystarczającej siły sygnału (do przesytu obrazu 
kamer przez sieć internetową) wykonawca wykona antenę wzmacniającą sygnał. 

 
3. Elementy które ma zapewnić projektowana automatyka i monitoring: 

a) Aplikacja SCADA z wizualizacją ( Zamawiający oczekuje od Wykonawcy  ) 
dostosowanie szaty graficznej na postawie schematu technologicznego pracy 
całego ujęcia z rozbiciem na poszczególne studnie,  agregatu prądotwórczego, 
przepływomierze na wyjściu na sieć, pompy dozującej podchloryn i dodatkowo 
umożliwiającej zdalny podgląd pracy ujęcia wraz ze zdalnym sterowaniem 
urządzeniami oraz zmianą nastaw technologicznych. 
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b) Widok z kamer poza widokiem na monitorze w pomieszczeniu dyspozytorni na 
ujęciu wody musi być dostępny do podglądu przez telefon komórkowy i 
przeglądarkę internetową.  

c) System powinien zapewnić różne poziomy dostępu po przez zakładanie kont z 
określonymi uprawnieniami. Konta tylko do podglądu i konta mogące zmieniać 
ustawiania parametrów pracy urządzeń, załączanie zdalne pomp. Licencja dla 
Zamawiającego dla kilku niezależnych stanowisk. 

d) Układ musi posiadać możliwość ręcznego uruchomienia pomp głębinowych z 
pominięciem przetwornicy częstotliwości i układu automatyki z poziomu 
rozdzielni sterowniczej w pomieszczeniu w dyspozytorni, poziomu rozdzielni 
sterowania przy studni, poziomu telefonu komórkowego i komputera. 

e) System monitoringu musi posiadać możliwość wysyłania smsów alarmowych na 
telefony komórkowe.  

f) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy propozycji odnośnie rozwiązań w zakresie 
wizualizacji i zakresu archiwizacji danych z możliwością generowania  zestawień  
i przechowywania danych parametrów z ujęcia do 5 lat. wstecz. 

g) Możliwość  przechowywania i odtwarzania nagrań z kamer do 30 dni. 
 

 
Wykonawca musi uwzględnić w ofercie wszystkie nie wymienione elementy, które nie 
zostały opisane a muszą być wykonane w celu poprawnego płynnego działania całego 
układu sterowania, automatyki i monitoringu kamer.   
 
Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie do zainstalowanego 
układu sterowania i automatyki na ujęciu Wody w Stefanowie wraz z zapisem całego 
systemu, w ogólnie przyjętym języku automatyków wraz ze wszystkimi  hasłami 
zabezpieczającymi poszczególne urządzenia i elementy systemu. Wyżej  wymienione 
udostępnienie ma służyć tylko i wyłącznie potrzebom własnym Zamawiającego, w 
przypadku braku współpracy z wykonawcą po okresie gwarancji/rękojmi.  
 
 
 
3. Zamawiający  zapewnia: 
      Ułożenie  światłowodów, kabla zasilającego  pomiędzy budynkiem głównym a 
poszczególnymi studniami. Studnia 1A posiada na wyposażeniu kwasoodporną szafę 
sterowania wraz z przetwornicą częstotliwości, zamontowaną w 2019r.  Urządzenia te nie 
wymagają wymiany  a jedynie podłączenia do nowego układu. 
 
 
 
 
 
 
 


