
Załącznik nr 2 

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest : „Awaryjna naprawa sieci kanalizacji sanitarnej 

ϕ400 mm – przewiert pod torami.” w zakresie wykonania: 

Budowy przejścia poprzecznego odcinka sieci kanalizacyjnej pod torami 

kolejowymi linii nr 3 Warszawa - Kunowice (działka ewidencyjna nr 196/6 obręb 

0008 Ożarów Mazowiecki) w km 16+180 w miejscowości Ożarów Mazowiecki w 

Gminie Ożarów Mazowiecki. 

a. Przejście poprzeczne należy wykonać przewiertem sterowanym w rurze 

osłonowej min PE-RCØ560x51,0mm PE100 SDR11 PN16 o długości L=56,0m.  

b. Przeprowadzenie rurociągu pod linią kolejową należy wykonać zgodnie z normą 

BN-80 8939-17. Odcinek sieci na odcinku pomiędzy zasuwami odcinającymi 

należy wykonać z rur na ciśnienie dwukrotnie wyższe od ciśnienia roboczego, 

jakie będzie panowało w tym rurociągu (wytrzymałość rur min. 10 MPa). 

c. Jako rurę przewodową zastosowano rurę PEØ400x36,4mm PE100 SDR11 

PN16. szczegółowy zakres robót został ujęty w załączniku nr 1 do SOPZ - 

Projekt budowlany  pn. „ Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod torami 

kolejowymi linii nr 3 Warszawa – Kunowice (działka ew. nr 196/6 obr. 0008 

Ożarów Mazowiecki, jedn. ew. 143206_4.0008 Ożarów Mazowiecki) w km 

16+180 w miejscowości Ożarów Mazowiecki w gminie Ożarów Mazowiecki”.  

d. Po zakończonych pracach budowlano-montażowych oraz dokonaniu odbioru 

robót nowego odcinka, istniejący odcinek sieci należy wyłączyć z eksploatacji. 

Rurociąg należy wypełnić materiałem, który nie dopuści do osiadania gruntu po 

całkowitej destrukcji rurociągów (np. beton najniższej klasy, pianobeton, 

mieszanki wypełniające). 

 

 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także: 

 

a) dostawę materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 

b) wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, 

przekopy próbne oraz zabezpieczenie obcych sieci infrastruktury technicznej  

c) wywóz ścieków w przypadku przekroczenia możliwości retencyjnych sieci 

kanalizacyjnej przewidzianych  w czasie trwania prac. Zamawiający może 

wstrzymać przepływ ścieków na okres 7 (siedmiu) godzin w godzinach nocnych 

w przedziale godzin 23-6. W/w wstrzymanie napływu ścieków może nastąpić 

tylko przy braku opadów atmosferycznych na trzy godziny przed rozpoczęciem 

i  w okresie trwania prac. Zamawiający przewidział cztery wyłączenia ścieków 

trwające od 1h do 7 h na czas prowadzenia prac w trakcie realizacji przy czym 



tylko jedno takie wyłączenie może być zrealizowane w przeciągu 24 godzin w  

w/w przedziale czasowym. 

d) wywóz i utylizację na legalnym składowisku urobku z wykopów, 

e) wywóz i utylizację na legalnym składowisku materiałów z rozbiórki, 

f) po zakończeniu prac odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, 

g) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich. 

h) obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

i) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

j) projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, projekt organizacji ruchu 

podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez właściwy organ, 

k) uzyskanie decyzji na zajęcie pasów drogowych i poniesienie kosztów z tego 

tytułu, oraz wszystkie elementy wymienione w dowolnej części opracowań 

składających się na załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SOPZ), a mających wpływ na cenę ofertową 

przedmiotu zamówienia, odtworzenie nawierzchni po robotach. 

 

 Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku 

Nr 1 do SOPZ, na który składa się: 

 

a) Projekt budowlany  pn. „ Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod 

torami kolejowymi linii nr 3 Warszawa – Kunowice (działka ew. nr 196/6 obr. 

0008 Ożarów Mazowiecki, jedn. ew. 143206_4.0008 Ożarów Mazowiecki) w 

km 16+180 w miejscowości Ożarów Mazowiecki w gminie Ożarów 

Mazowiecki”. 

b) Projekt zagospodarowania terenu. 

c) Projekt architektoniczno- budowlany. 

d) Wykaz decyzji i uzgodnień. 

 

 Informacje dodatkowe zostały zawarte w: 

a) załączniku. nr 2 do SOPZ, Pismo nr IZDK1h_505_170_2018 

b) załączniku nr 3 do SOPZ, Protokół z dnia 17.07.2018 r. 

 

2) Materiały 

Wykonawca zobowiązany jest: 

 dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej – załącznik nr 

1 do SOPZ. 

 stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,  

Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany 

przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, źródła lub szczególnego 

procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 



wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu 

SOPZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako 

wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie 

w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). 

Dopuszcza się zastosowanie wyrobów producentów innych niż podanych w załączniku nr 1 

do SOPZ pod warunkiem spełniania stawianych im wymagań odnośnie parametrów 

technicznych i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie materiały, urządzenia i 

technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie, 

aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec 

jakościowy przedmiotu zamówienia, nie mają na celu uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Tak zastosowane zapisy są tylko 

w sytuacjach, gdy zamawiający nie był w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń - w tych wypadkach należy zawsze przyjąć 

sformułowanie - " lub równoważny" 

Zastosowane przez Wykonawcę materiały, wyroby i rozwiązania równoważne, muszą być 

co najmniej: 

- o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki ( wyroby ), 

- o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej, 

- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, 

- spełniać: te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i ppoż. , 

- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie ( atesty i 

aprobaty techniczne ). 

- Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że proponowany materiał, wyrób, 

technologia lub rozwiązanie jest równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, 

obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność. 

 

3) Odbiór końcowy robót: 

 Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 

zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót.  Badania przy 

odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091. 

 Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z 

zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i 

Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 

 Protokół z próby szczelności  zgodnie z normą PN-81/B/10725, PN-74/B-10733) ,  

 Odbiór końcowy robót winien odbywać się komisyjne przy udziale przedstawiciela 

eksploatatora, inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz władającego działki. Po 

wykonaniu przewiertu oraz przeprowadzeniu próby szczelności przewodu wykonać 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przez jednostkę wykonawstwa 

geodezyjnego. Końcowego odbioru dokonać przed oddaniem do eksploatacji - 

przedstawić wszystkie dokumenty, sporządzić protokół. 



Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupełnieniami naniesionymi na niej w 

trakcie wykonywania robót lub oświadczenie, że wszelkie roboty wykonano zgodnie 

z w/w projektem budowlany. 

 Dziennik budowy. 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 Atesty, certyfikaty i świadectwa jakości stwierdzające zgodność technicznych 

parametrów materiałów wbudowanych w trakcie prowadzenia robót.  

 po zakończeniu robót Wykonawca dostarczy geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą potwierdzoną przez kolejową geodezję. Jest to warunkiem dokonania 

odbioru końcowego. 

 

 Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rurociągów tłocznych, 

 wykonanie studzienek odwadniających, zasuwowych i odpowietrzających, 

 wykonane bloki oporowe, 

 próby szczelności rurociągów, 

 zasypany zagęszczony wykop. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót lub oświadczenie, że wszelkie roboty wykonano zgodnie z 

w/w projektem budowlany. 

 Dziennik budowy. 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 Protokoły z próby szczelności 

 

4) Uwagi: 

 Wykonawcy muszą we własnym zakresie dokonać szczegółowej wizji lokalnej w 

terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i 

zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełna odpowiedzialność za skutki 

braku lub mulnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. 

 Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zużycia wody, energii elektrycznej, 

pompowania i wywozu ścieków dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia. 



 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji rozpocząć roboty 

budowlane,. 

 W trakcie realizacji inwestycji należy przestrzegać i stosować się do: 

 właściwych przepisów BHP i innych obowiązujących norm oraz do uwag zawartych 

w treści uzgodnień 

 opinia w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej wydana przez Kolejowy 

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,  

 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez 

Wojewodę Mazowieckiego, 

 uzgodnienie znak IZDK1h-505-248/2018 z PKP PLK S.A. Zakład Linii 

Kolejowych w Warszawie, 

 uzgodnienie znak ERD1d-5501-177/2018 z „PKP Energetyka" S.A. Oddział w 

Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Mazowiecki Rejon Dystrybucji, 

 uzgodnienie znak LBPSn-508-0594/18 z „TK Telekom" Sp. z o.o., 

 uzgodnienie znak RU1O1-504-583/2018 z PKP Telkol Sp. z o.o., 

 uzgodnienie z PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, 

 mapa zasadnicza w skali 1:500, 

 obowiązujące normy i przepisy projektowo-wykonawcze. 

 Dodatkowo, zgodnie z zapisami w protokole z dnia 17.07.2018r. z komisji w ISE 

Warszawa Zachód w sprawie przekazania terenu i określenia bezpośrednich warunków 

wykonania robót związanych z usunięciem awarii kanalizacji tłocznej, ustalono, iż: 

 wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie ze sztuką budowlaną, prawem 

budowlanym, przestrzegając przepisów BHP i p.poż. Przed rozpoczęciem robót 

wykonawca zgłosi gotowość i określi reżim wykonywania robót (ewentualnie 

zamknięcie torowe lub ograniczenia szybkości jazdy pociągów), 

 przed przystąpieniem do prac wykonawca przedstawi imienną listę pracowników 

zapoznanych z warunkami miejscowymi zgodnie z IBH 105 oraz oświadczenie, że 

pracownicy zatrudnieni posiadają aktualne badania lekarskie, środki ochrony osobistej, 

odzież i ubrania robocze, 

 w związku z nagromadzeniem w miejscu ułożenia światłowodu kabli srk, 

energetycznych i telekomunikacyjnych prace ziemne na terenie PKP należy wykonać 

sposobem ręcznym (nie dotyczy odcinka przewiertu sterowanego). Uszkodzenia 

infrastruktury kablowej podziemnej (kabli, światłowodów) przy wykonywaniu w/w 

prac wykonawca natychmiast zgłosi do ISE Warszawa Zachód i zorganizuje naprawę 

pod nadzorem sekcji. W przypadku stwierdzenia kolizji z kablami wykonawca 

powiadomi ISE Warszawa Zachód telefonicznie pod numerem 698-682-450, 

 

 Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia oferty w oparciu o   załączony 

projekt budowlany.  

 

 

5) Wymagania dot. Wykonawców: 



Do złożenia ofert mogą przystąpić Wykonawcy, którzy: 

 

 Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji: Kierownika 

budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacje sanitarne  

 Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty – minimum 36 m-cy, 

 Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie 

prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

minimum w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) 

Na potwierdzenie w/w warunku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument 

potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej ( np. opłacona 

polisa OC ) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia   

na okres obowiązywania umowy,  na sumę gwarancyjną w wysokości minimum:  

1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) (o ile opłacona składka OC nie wynika 

z dokumentu (np. polisy) należy załączyć ksero dowodu wpłaty. 

Uwaga:  Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej ( np. opłacona polisa OC ) powinien obejmować cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo 

przedłożyć dokument/polisę, której ważność upływa przed planowanym terminem 

odbioru końcowego realizowanego zadania. W takim jednak przypadku musi być 

zachowana ciągłość ubezpieczenia na czas realizacji przedmiotu zamówienia poprzez 

aneks do posiadanego dokumentu/polisy lub zawarcie nowego/ej dokumentu/polisy. 

Wykonawca w tym przypadku zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, z którego 

treści wynikać będzie: zachowanie ciągłości ubezpieczenia OC oraz dostarczenie i 

przedstawienie Zamawiającemu aneksu lub nowego dokumentu/polisy . 

 Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. 

Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 

 

6) Kryterium oceny ofert: 

Cena – waga kryterium – 60% 

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej ofercie 

przyporządkowana zostanie liczba punktów proporcjonalnie mniejsza stosując wzór: 

    najniższa cena z rozpatrywanych ofert 

Wartość punktowa ceny =  ---------------------------------------------------------x  60   

cena badanej oferty 

Zadeklarowany okres gwarancji  – waga kryterium – 10% 

Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji to 36 m-cy 

Wykonawca podaje okres gwarancji w miesiącach: 36 m-cy; 48 m-cy; 60 m-cy 

Zamawiający przyzna za poszczególne okresy gwarancji niżej wymienione punkty: 



36 m-cy  – 0 pkt 

48 m-cy – 5 pkt 

60 m-cy  i więcej – 10pkt 

Zadeklarowany jednorazowy maksymalny czas wyłączenia dopływu ścieków na czas 

przeprowadzenia prac montażowych   – waga kryterium – 30% 

Wymagany przez Zamawiającego jednorazowy maksymalny czas wyłączenia dopływu 

ścieków na czas przeprowadzenia prac montażowych   to 7 godzin 

Wykonawca podaje czas wyłączenia dopływu ścieków na czas przeprowadzenia prac 

montażowych : do 7 godzin; do 6 godzin; do 5 godzin; do 4 godzin 

Zamawiający przyzna za poszczególny zadeklarowany czas wyłączenia dopływu 

ścieków na czas przeprowadzenia prac montażowych  niżej wymienione punkty: 

Do 7 godzin  – 0 pkt 

Do 6 godzin – 10 pkt 

Do 5 godzin –  20 pkt 

Do 4 godziny i mniej – 30 pkt 

 

Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi, w kryterium okres gwarancji 

przyznane zostaną punkty całkowite (0, 5 lub 10 pkt), jednorazowy maksymalny czas 

wyłączenia dopływu ścieków na czas przeprowadzenia prac montażowych   przyznane 

zostaną punkty całkowite (0, 10, 20 lub 30 pkt). 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nieodrzuconych ofert na 

podstawie powyższych kryteriów. 

 

 

7) Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

- 60 dni od daty podpisania umowy 

 


