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       SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Wykonanie kraty dla przepompowni ścieków „ Zbyszewska” położonej w mieście Grójcu                                    
przy ulicy Zbyszewskiej wraz z kontenerem kraty 

 
Kod CPV Inwestycji : 
45232410-9    45220000-5    45351000-2    45331210-1 
45332000-3    45220000-5    45232410-9    45231300-8                                                      
45311100-1    45311200-2    45317300-5 

TRYB POSTĘPOWANIA : przetarg nieograniczony 
Zamawiający: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Niepodległości 9; 05-600 Grójec 
Tel. 48 664 52 51    tel. 48 664 27 96  ,  fax. 48 664 25 31 
e-mail: bkrajewska@zwik.waw.pl   
REGON: 670747674       NIP: 797-10-02-407 
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Grójec dnia 04.09.2014r.                        zatwierdzam 
 
 …………………………. 

                                                                                   Małgorzata Błędzińska    
                                                                                               



I. Informacja ogólna. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej równowartości 

30 000 Euro prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej 
„Pzp” w przetargu nieograniczonym (art.39  Pzp). W sprawach nieuregulowanych „Pzp” mają 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

1. Wykonawcy muszą złożyć ofertę na realizację całego zadania, zgodnie z wymogami 
SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych przez kilku wykonawców, których 

wiąże umowa konsorcjum, w których wskazano lidera grupy. 
4. Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kraty dla przepompowni ścieków „Zbyszewska” 
położonej w mieście Grójcu wraz z kontenerem kraty . 
 Usługa polega na: 
- budowa kanału ominięcia Dn300 i studni połączeniowej S5 
- rozbiórki i prace przygotowawcze w zbiorniku awaryjnym ( starej pompowni ) „Z” 
- budowa ( roboty konstrukcyjne ) kanału dla kraty i instalacji wodociągowej w zbiorniku „Z”    
i fundamentu pod budynek kraty  
- montaż kraty 
- budowa budynku kontenerowego kraty KR i instalacji technologicznych, elektrycznych                        
i AKP 
- przełączenie przepływu ścieków na ciąg normalny i uruchomienie nowej kraty  
- instalacje wentylacji i budowa biofiltra i przebudowa studni S1 
- zakończenie robót towarzyszących ( ogrodzenie, roboty drogowe, roboty ziemne itp.  
- rozruch , przejęcie obiektu do eksploatacji 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji technicznej ( załącznik 
nr A do SIWZ) 
 
                    III.     Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
opisane w art. 22 ust. 1 „Pzp”.  
1.1.Posiadają wiedzę i doświadczenie 

             Przez wykazanie wiedzy i doświadczenia zawodowego zamawiający rozumie 
wykazanie przez Wykonawcę że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia wykonywał roboty o podobnym charakterze , 
montaż krat, przepompowni ścieków. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia 
ten warunek należy złożyć następujące dokumenty: 

            - wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie co najmniej dwóch usług polegających montażu krat w 
przepompowniach ścieków, przepompowni ścieków.  Do wykazu należy dołączyć 
dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie 

     1.2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania 
zamówienia 

           Przez dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający rozumie 
wykazanie się przez Wykonawcę dostępem do sprzętu, narzędzi, wyposażenia                
i urządzeń technicznych w celu realizacji zamówienia. 



 2.  nie podlegają wykluczeniu z przyczyn opisanych w art. 24 ust.1 i 2 Pzp. 
3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wymaga się, aby przynajmniej jeden z wykonawców spełniał wymagania opisane w 
art. 22 ust.1 „Pzp” i nie podlegał wykluczeniu z przyczyn opisanych w art. 24 ust. 1 i 2 
Pzp. 

4. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa wyżej, wykonawca do oferty 
dołączy:  

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej. 
 b) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1    

                  ustawy PZP ( załącznik nr 2) 
             c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenie na podstawie określonych      

                przepisami art. 24 ust.1 i  2 ustawy PZP ( załącznik nr 3) 
                  d) wykaz zrealizowanych robót (załącznik nr 6) wraz z referencjami 
                      potwierdzającymi  realizację podobnych      

                                   
IV. Termin wykonania zamówienia. 

Termin realizacji zadania do dnia 31.03.2015r. 
 

V. Wadium. 
Zamawiający zrezygnował z żądania wniesienia przez wykonawców wadium. 
  

VI.  Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą. 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje muszą mieć formę pisemną (zob. art. 27 „Pzp”.) 
2. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad opisanych w art.38 

Pzp. 
3. Wszelką korespondencję należy przekazywać zamawiającemu na adres podany w 

SIWZ  z dopiskiem na kopercie „przetarg nieograniczony na wykonanie kraty dla 
przepompowni ścieków „ Zbyszewska” położonej w mieście Grójcu przy ulicy 
Zbyszewskie  wraz z kontenerem   

4. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu 
zamawiającego są: 

Małgorzata Błędzińska, nr tel. 48 664 52 51  fax. 48 664 25 31 
           e mail: malgorzatab@zwik.waw.pl 

Bogusława Krajewska  , nr tel. 48 627 27 96  fax. 48 664 25 31 
           e mail: bkrajewska@zwik.waw.pl 
 

VII. Termin związania ofertą. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i biegnie od następnego dnia wyznaczonego na    
otwarcie ofert.  
 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Oferta musi zawierać: 

a) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 ). 
b) dokumenty wymienione w części III SIWZ ust.4. 
c) parafowany na każdej stronie projekt umowy (załącznik nr4) 
d) kosztorys ofertowy z przedmiarem robót (załącznik nr 5) 



2. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub lidera grupy posiadającego 
pełnomocnictwa pozostałych członków grupy. 

3. Oferta musi być złożona w języku polskim i napisana czytelnie. 
4. Wszystkie poprawki wniesione w ofercie muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 
5. W interesie wykonawcy jest, aby do zawartości koperty, w której umieszczono ofertę 

nie miały dostępu osoby niepowołane, przed terminem wyznaczonym na otwarcie 
ofert. 

6. Na kopercie zawierającej ofertę należy napisać: 
„Oferta na wykonanie kraty dla przepompowni „Zbyszewska” położonej w mieście 
Grójcu przy ulicy Zbyszewskiej wraz z kontenerem kraty” 

 Nie otwierać przed datą 24.09.2014r  godz. 1215. 
 

IX.  Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu, ul. Niepodległości 9, 05 – 600 Grójec, w 
sekretariacie Dyrektora osobiście lub na adres pocztowy 05-600 Grójec ul. 
Niepodległości 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2014r. godz. 12 - ta. 
Oferty wysłane pocztą powinny trafić do zamawiającego przed godziną otwarcia ofert. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2014r. o godz.1215 w siedzibie zamawiającego 
(gabinet Dyrektora). 

3. Bezpośrednio po otwarciu ofert zamawiający poinformuje wykonawców obecnych na 
otwarciu ofert jaką kwotę przeznaczył na realizację zamówienia, nazwie i adresie 
wykonawcy, cenie za całą usługę.  
 

X. Opis sposobu obliczania ceny za cały przedmiot zamówienia. 
1. Wykonawca określi cenę brutto za cały przedmiot zamówienia  
2. Od wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, zamawiający będzie żądał 

przedstawienia kosztorysu uproszczonego. 
3. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty 

 
XI.  Kryteria oceny ofert. 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty i ustalenia kolejności następnych ofert 
zamawiający będzie się posługiwał wzorem: 
Liczba punktów badanej oferty = cena najkorzystniejszej oferty / cena badanej oferty 
x 100 pkt. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego cena będzie najniższa. 
 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta otrzyma największą 
liczbę punktów.  

2. Zamawiający ogłosi wynik postępowania, zamieszczając ogłoszenie w miejscu 
publicznym w siedzibie zamawiającego  oraz na stronie internetowej. 

3. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi 
wszystkich wykonawców a wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę wezwie 
do podpisania umowy. 
 
 
 



XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy strony ustalają na 5% 
wartości umowy  ogółem  tj.  
…....………………………………………………………………………………… 
  Na  zabezpieczenie warunków realizacji  przedmiotu umowy Wykonawca wpłacił do 
kasy  Zamawiającego w dniu podpisania umowy kwotę ……………. zł. lub 
przelewem na konto Zamawiającego 98 1060 0076 0000 4044 3001 7164 
 
70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po ostatecznym odbiorze (po 
usterkowym). Pozostałe 30% zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancyjnego. 
Okres gwarancyjny przedłuża się o czas usuwania usterek liczony od dnia zgłoszenia 
do dnia potwierdzenia ich usunięcia przez nadzór inwestorski. 
 

XIV. Środki ochrony prawnej. 
Wykonawca, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna lub może doznać  
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy „Pzp”  
przysługuje prawo do protestu wg zasad opisanych w art. 179 i 180 ustawy „Pzp”. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


