
Załącznik nr 2 do postępowania ofertowego  

przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 138/2016 Dyrektora Energetyki Ożarów 

Mazowiecki z dnia 01.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych przez Energetykę Ożarów Mazowiecki 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest : „Remont sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej  – 

zlokalizowanej w ul. Duchnickiej.”  

   

Zakres zamówienia obejmuje:  

     Remont sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej  p/przez wykonanie wymiany istniejącego 

kolektora sanitarnego tłocznego z  żeliwa i PE na kolektor DN225 z rur PE wraz z  renowacją 

komór znajdujących się na trasie   – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SOPZ w tym: 

1) Remont kolektora sanitarnego z rur żeliwnych i PE - polegającą na wymianie kolektora 

na całej jego długości  648 m od pompowni zlokalizowanej w obrębie ul. Duchnickiej, 

ul. Korczaka i ul. Poetów do miejsca włączenia z kolektorem DN400 odprowadzającym 

ścieki do OŚ w Pruszkowie w ul. Architektów na kolektor z rur HDPE RC, DN225, 

SDR11, min  PN10  

2) renowację 6 komór poprzez uzupełnienie ubytków ścian, podłoża i płyty pokrywowej 

wewnątrz tych komór zaprawami mineralnymi, oraz zabezpieczenie i uszczelenienie 

wewnętrznych powierzchni komór (ściany, dno i strop) powłoką ochronną przy użyciu 

zaprawy siarczanoodpornej spełniającej wymagania: klasa ekspozycji XA1-XA3 wg PN-

EN 206-1 i przyczepność do podłoża betonowego ≥ 2 MPa wg PN-EN 1542:2000. 

Dodatkowo w trzech remontowanych komorach (2-giej, 4-tej; 6-tej, licząc od pompowni 

do miejsca włączenia) należy zamontować czyszczak rewizyjny DN200 z żeliwa 

sferoidalnego, wraz z zasuwami odcinającymi. We wszystkich komorach należy wymienić 

włazy na włazy ryglowane z wypełnieniem betonowym w klasie D400, oraz 

zamontować/wymienić stopnie złazowe żeliwne lub powlekane  lub drabinkę złazową 

powlekaną spełniające wymogi normy PN-EN 13101:2005 

3) wykonanie przełączenia pompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Duchnickiej 25 do 

remontowanego odcinka kolektora 

4) zapewnienie ciągłości odbioru ścieków,  

5) odtworzenie nawierzchni  dróg, chodników, powierzchni utwardzonych i poboczy po 

robotach, 

6) utylizacja powstałych odpadów, 

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także: 

 

1) dostawę materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 

2) wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz zabezpieczenie obcych sieci infrastruktury technicznej  



3) 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. O konieczności wstrzymania napływu ścieków 

Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego co najmniej 24 h przed 

planowanymi pracami.  

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

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

6) po zakończeniu prac odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, zgodnie z wytycznymi 

zarządcy pasa drogowego tj. gminy Ożarów Maz. 

7) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich. 

8) obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, 

9) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

10) projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, projekt organizacji ruchu podlega 

uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez właściwy organ, 

11) wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia wszystkich elementów infrastruktury 

drogowej (jezdnie, pobocza, chodniki, zjazdy na posesje, wpusty deszczowe, krawężniki, 

oznakowanie pionowe i poziome i inne), obiektów budowlanych, zieleni, oraz wszelkich 

innych elementów zagospodarowania terenu, uszkodzonych bądź zniszczonych w wyniku 

prowadzenia robót. Sposób odtworzenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i 

odpowiednimi właścicielami i/lub zarządcami tych terenów. 

12) Po wykonaniu robót  ziemnych,  odtworzenia  nawierzchni objętej gwarancją należy  

wykonać zgodnie z  zaleceniami gwaranta  drogi i pod jego nadzorem. 

 

3. Podstawą prawno-techniczną wykonania zamówienia jest: 

 

1) umowa z Gminą Ożarów Mazowiecki – Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w 

Ożarowie Maz. 

2) Warunki wykonawstwa  i odbioru: 

a) roboty są objęte gwarancją i rękojmią za wady przez okres podany przez 

Wykonawcę w ofercie warunków wykonania zamówienia minimum 36 miesięcy  

b) wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z  zakresem wymienionym  w pkt. 1 

oraz pkt. 2 SOPZ oraz postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami, 

normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i 

wymogami poczynionych uzgodnień. 

c) przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zgłosić poszczególnym 

użytkownikom uzbrojenia podziemnego termin rozpoczęcia robót i ewentualną 

potrzebę zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót 

(ewentualny koszt z tym związany ponosi Wykonawca) 



d) przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zgłosić materiały jakie 

planuje zastosować do realizacji do akceptacji Zamawiającego przed 

dostarczeniem ich na budowę. 

e) wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać opracowania : Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projekt odtworzeń nawierzchni oraz 

projekt organizacji ruchu na czas budowy dostosowany do realizowanego 

zakresu robót, wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień.  

f) bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników 

Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób 

pełniących funkcję nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu 

zawartego w ofercie , a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo 

akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. 

g) wykonawca ma obowiązek dostarczać Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające 

a. dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

wszystkich materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia -  

celem uzyskania ich   akceptacji przez Zamawiającego - przed ich 

wbudowaniem. 

b. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach Dz.U. 

2019 poz. 1170 o odpadach. Do dokumentów odbiorowych wykonawca 

złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów. 

c. Wszystkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być 

zgłaszane zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich 

akceptacji przez zamawiającego 

h) roboty kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i z wytycznymi   do projektowania, budowy oraz 

odbioru sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych wytyczne 

dostępne w biurze podawczym przy ul. Partyzantów 37 w Ożarowie 

Mazowieckim lub na stronie internetowej http://zwik.ozarow-mazowiecki.pl/ 

(Zarządzenie Dyrektora ZWiK w Ożarowie Mazowieckim Nr 162/2018).  

i) odbiór końcowy: 

a. wykonawca z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 

przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  przygotowaną 

zgodnie z wytycznymi  ( 2 egz. forma papierowa + 1 egz. skan). 

b. 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 1671,  

c. 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”. 

d. protokół z próby szczelności  zgodnie z normami  PN-74/B-10733; PN-

EN 1671 



e. odbiór końcowy robót winien odbywać się komisyjne przy udziale 

przedstawiciela eksploatatora, inspektora nadzoru-opcjonalnie jeżeli 

zostanie ustanowiony, kierownika budowy oraz władającego działki. Po 

wykonaniu próby szczelności przewodu wykonać geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą przez jednostkę wykonawstwa 

geodezyjnego. Końcowego odbioru dokonać przed oddaniem do 

eksploatacji - przedstawić wszystkie dokumenty, sporządzić protokół. 

j) przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a. dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

b. atesty, certyfikaty i świadectwa jakości stwierdzające zgodność 

technicznych parametrów materiałów wbudowanych w trakcie 

prowadzenia robót.  

c. po zakończeniu robót Wykonawca dostarczy geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą. Jest to warunkiem dokonania odbioru końcowego. 

d. dokumenty dostarczone przy odbiorze n/w robót ulegających zakryciu 

k) odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają: 

a. roboty demontażowe i montażowe wykonania rurociągów tłocznych, 

b. wykonanie studzienek odwadniających, zasuwowych i 

odpowietrzających, 

c. wykonane bloki oporowe, 

d. próby szczelności rurociągów, 

e. zasypany zagęszczony wykop. 

l) Przy odbiorze robót ulegających zakryciu powinny być dostarczone następujące 

dokumenty: 

a. dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

b. atesty, certyfikaty i świadectwa jakości stwierdzające zgodność 

technicznych parametrów materiałów wbudowanych w trakcie 

prowadzenia robót.  

c. dokumenty WZ dla zastosowanych materiałów 

d. raporty z wykonanych zgrzewów rurociągów przewodowych i 

osłonowych (jeżeli osłony były wykonywane w technologii rur PE) 

e. dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

f. Ewentualną dokumentację projektową (np. projekty tymczasowej 

organizacji ruchu, projekt techniczne proponowanych rozwiązań) 

g. Protokoły z próby szczelności 

h. Protokoły z przeprowadzanych badań zagęszczenia gruntu 

 

4. Wytyczne  dla  dokumentacji  odbiorowej powykonawczej  

 

1) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji  

powykonawczej wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji odbiorowej  

Zamawiającemu z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu  

umowy .   Dokumentacja powinna być : spięta, odpowiednio posegregowana. 

Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel poświadczający, że  



jest to dokumentacja powykonawcza oraz być podpisana przez kierownika 

budowy.Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny być zeskanowane 

i      przekazane w formie elektronicznej Inwestorowi - ( 2 egz. forma papierowa + 1 

egz. skan). 

2) W skład przekazywanej dokumentacji odbiorowej wchodzą: 

 

      Rozdział I: Dokumenty Budowy  

1) Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę złożone przez Wykonawcę 

w imieniu Inwestora z niezbędnymi załącznikami do Starosty Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego – przyjęte bez sprzeciwu, jeżeli w trakcie wykonywania zadania zajdzie 

konieczność wykonania nowych odcinków przewodów lub komór w innym miejscu niż 

aktualny przebieg istniejącego rurociągu przewidzianego do wymiany lub zastosowane 

rozwiązania będą miały wpływa na zmianę parametrów użytkowych lub technicznych 

remontowanego odcinka. 

2) Oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

budowy 

3)  Protokół przekazania placu budowy/ zezwolenie na prowadzenie prac w pasie 

drogowym/ odbiory pasa drogowego po zakończeniu robót 

4) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi 

przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i uporządkowania terenu  

5)   Uprawnienia  kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej 

miejscowo Izby Inżynierów Budownictwa  

 

    Rozdział II: Dokumentacja geodezyjna powykonawcza  

1) Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej w skali 1:500,  

2) Szkice powykonawcze z wydrukowanymi współrzędnymi na odwrocie 

3) Oświadczenie geodety o zakresie wykonanych robót  

4) Do dokumentacji geodezyjnej powykonawczej powinny być dołączone: 

a) ogólne zestawienia długości inwentaryzowanej sieci , 

 

       Rozdział III : Zastosowane Materiały i Urządzenia 

1) Wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat  

2) Dokumenty WZ dla zastosowanych materiałów 

 

        Rozdział IV. Sprawozdania i potwierdzenia  

1) Sprawozdania z badania stopnia zagęszczenia gruntu  

2) Oświadczenie potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i utylizacja odpadów 

niebezpiecznych 

3) dokument potwierdzający utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji robót. 

 

         Rozdział V: Protokoły odbiorów, prób i sprawdzeń  

1) Protokół z przeglądu i odbioru końcowego  kolektora i komór  

2) Raporty z wykonanych połączeń zgrzewanych dla rur PE   

3) Protokół z badania  



 

      Rozdział VI : Oświadczenia właścicieli działek  

1) Oświadczenia właścicieli działek traktujące o przywróceniu terenu do stanu 

pierwotnego ( o ile będzie konieczne)  

2) Protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla Zarządców ( Zarząd dróg, Urząd 

Gminy itp.) 

 

5. Uwagi: 

1) 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 

rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca jest obowiązany 

załączyć do oferty dokument potwierdzający przeprowadzenie przez niego wizji lokalnej 

(wzór oświadczenia – załącznik nr 1 do SOPZ).   

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

pompowania i wywozu ścieków dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia. 

3) W trakcie realizacji inwestycji należy przestrzegać i stosować się do: 

a) właściwych przepisów BHP i innych obowiązujących norm oraz do uwag zawartych w 

treści uzgodnień 

b) mapa zasadnicza w skali 1:500, 

c) obowiązujące normy i przepisy projektowo-wykonawcze. 

 

6. Wymagania dot. Wykonawców: 

Do złożenia ofert mogą przystąpić Wykonawcy, którzy: 

1) Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji: Kierownika budowy z 

uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacje sanitarne z doświadczeniem 

zawodowym min. 5 lat  

2) Wykonawca wykaże że zrealizował budowę odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej o 

długości min. 600m o średnicy min. DN160 w technologii rur PE w ramach jednej umowy 

w okresie ostatnich 5 lat.(można załączyć np. referencję, kopię umowy z kopią 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego), a jeżeli okres działalności jest krótszy to 

w tym okresie. 

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

4) 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. 

5) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

6) Do oferty należy dołączyć polisę ubezpieczeniową na kwotę zabezpieczenia min. 1 000 

000,00 ( słownie: jeden milion 00/100 zł) 

 



7. Kryterium oceny ofert: 

Cena – waga kryterium – 80% 

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 80 punktów, a każdej następnej ofercie 

przyporządkowana zostanie liczba punktów proporcjonalnie mniejsza stosując wzór: 

    najniższa cena z rozpatrywanych ofert 

Wartość punktowa ceny =  ---------------------------------------------------------x  80   

cena badanej oferty 

Zadeklarowany okres gwarancji  – waga kryterium – 20% 

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 – 10 pkt 

60 m-cy  i więcej – 20pkt 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nieodrzuconych ofert na 

podstawie powyższych kryteriów. 

 

 

8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

1) od daty podpisania umowy i wprowadzenia na teren robót do dnia 30.11.2019 r. 

2) Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania 

zmian zawartej umowy odnośnie wydłużenia terminu realizacji: 

a) W razie wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, których nie można było 

przewidzieć i nie są typowe dla danej pory roku, w szczególności występujące w 

dłuższym okresie czasu ( ponad 3 kolejne dni ). Warunkiem wprowadzenia zmian do 

zawartej umowy będzie wniosek Wykonawcy, potwierdzony i zaakceptowany przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego/ lub przez przedstawiciela Zamawiającego.  

b) Z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 

przez czynniki  zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub  zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody 

w znacznych rozmiarach. 

c) Przeszkód technicznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy,  potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego/przedstawiciela 

eksploatatora. 

d) Z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

e) W razie wstrzymania realizacji zamówienia na pisemne polecenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego/przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca wstrzyma realizację robót 

w  taki sposób i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego/ przedstawiciel 



Zamawiającego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane 

roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru  inwestorskiego lub przedstawiciela 

Zamawiającego. Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, termin   wykonania robót ulegnie przedłużeniu maksymalnie o 

okres wstrzymania robót. 

 

3) Zmiana terminu realizacji zamówienia wynikająca z ewentualnych powyższych przesłanek 

zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy. 

 


