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Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. 

ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice 
tel. (052) 397-24-50, fax. (052) 396-18-66 

 
 

zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego o wartości 
nie przekraczającej kwoty 428.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843). 
Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej 
(zwanej dalej SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w Spółce Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zasadą 
konkurencyjności. Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl 
 
I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
realizację inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. 
Swornegacie, gm. Chojnice”, która obejmuje następujące części: 
CZĘŚĆ nr 1: 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków (zwiększenie przepustowości do 1000 m3/d, 8500 RLM) 
w miejscowości Swornegacie na dz. geod. nr 209/2. 
 
CZĘŚĆ nr 2: 
Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. 

Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø200 i ø300 PCV oraz tłocznej 
ø90 i ø110 PE wraz z przepompowniami ścieków. 

Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej ø110PE 
 
CZĘŚĆ nr 3: 
Rozbudowa istniejącej Stacji Wodociągowej (zwiększenie wydajności uzdatniania do 80 m3/h oraz 
dystrybucji w sieć wodociągową do 100÷120 m3/h) w miejscowości Swornegacie na dz. geod. nr 
447/30. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia zawarto w części II niniejszej specyfikacji. 
Przedstawiony zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia i wynikające stąd długość sieci 
kanalizacyjnej, przyłączy, ilości przepompowni, itd. są wartościami szacunkowymi i podlegają 
weryfikacji na etapie projektowania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego określonego w części II SP 
w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie 
leży w interesie publicznym, czego nie było można wcześniej przewidzieć lub w przypadku gdy cena 
oferty przewyższy środki finansowe, które zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 

4. Dla części 2 zamówienia ostateczne wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z faktyczną 
liczbą wykonanych jednostek miary pomnożonych przez cenę jednostkową za jednostkę wykazane w 
tabeli cenowej elementów – załącznik nr 3. 

5. Zgodnie z zapisami §2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia przetargu w 
każdym czasie bez podania przyczyny. 

6. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony 
kodem: 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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II. INFORMACJA O MO ŻLIWO ŚCI SKŁADANIA OFERT CZ ĘŚCIOWYCH 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 
wybraną przez siebie dowolną ilość części zamówienia lub na wszystkie części zamówienia. 

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPE ŁNIAJ ĄCYCH 

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub 
uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 
50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania 
zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy, 
2. Dla części nr 1 i nr 3 w zakresie opracowania koncepcji, o której mowa w rozdziale II. pkt. 1a) 

– w terminie do dnia 01.06.2020r. 
3. Zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i nr 3 w pozostałym 

zakresie oraz dla części nr 2 – 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Termin ten 
obejmuje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia odpowiednio do 
poszczególnych części zamówienia: 
Dla części nr 1 - na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 300.000 PLN. 
Dla części nr 2 - na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 150.000 PLN. 
Dla części nr 3 - na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 200.000 PLN. 
Uwaga: Wykonawca składający ofertę na dwie lub więcej części zamówienia, musi wykazać 
posiadanie ubezpieczenia odpowiednio dla zsumowanej wartości wymaganych dla dwóch lub trzech 
części zamówienia. 

3. Zdolności technicznej lub zawodowej; 
W przypadku ubiegania się o część nr 1 zamówienia: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co 
najmniej 2 zrealizowane dokumentacje projektowo-kosztorysowe obejmujące budowę, przebudowę lub 
rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości: jedna minimum 600m3/d i jedna 
minimum 1000m3/d wraz z podaniem ich dat realizacji (wykonania robót budowlanych) i podmiotów 
na rzecz których usługi zostały wykonane. 

W przypadku ubiegania się o część nr 2 zamówienia: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co 
najmniej 2 dokumentacje projektowo-kosztorysowe obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z 1 przepompownią lub tłocznią ścieków o łącznej długości nie mniejszej od 3,0 km każda wraz z 
podaniem ich dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane. 



                   Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  
                                       Spółka z o.o. 
                   ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice                    
                                 NIP: 555-20-32-319              tel. 52 396 37 37, fax 52 396 18 66, e-mail: gzgk@gzgkchojnice.pl 
                   

4 
 

W przypadku ubiegania się o część nr 3 zamówienia: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co 
najmniej 1 zrealizowaną dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą budowę nowej stacji 
wodociągowej o przepustowości min. 70m3/h, która została zrealizowana i pracuje w pełnym układzie 
automatycznym wraz z podaniem jej daty realizacji (wykonania robót budowlanych) i podmiotu na 
rzecz którego usługa została wykonana. 

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz osób – tzn. 
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 
W przypadku ubiegania się o część nr 1 zamówienia: 
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował 1 osobą na stanowisko projektanta w 

specjalności sanitarnej, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia do 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie 
zawodowe w sporządzaniu projektów, 

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował 1 osobą na stanowisko projektanta w 
specjalności elektrycznej, energetycznej oraz AKPiA, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne 
oraz uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie 
zawodowe w sporządzaniu projektów, 

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował 1 osobą na stanowisko projektanta w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz 
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie 
zawodowe w sporządzaniu projektów, 

d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował 1 osobą na stanowisko projektanta w 
specjalności drogowej posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia do 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez 
ograniczeń lub równoważne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w sporządzaniu 
projektów, 

W przypadku ubiegania się o część nr 2 zamówienia: 
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował 1 osobą na stanowisko projektanta w 

specjalności sanitarnej, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia do 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie 
zawodowe w sporządzaniu projektów, 

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował 1 osobą na stanowisko projektanta w 
specjalności elektrycznej, energetycznej oraz AKPiA, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne 
oraz uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie 
zawodowe w sporządzaniu projektów, 

W przypadku ubiegania się o część nr 3 zamówienia: 
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował 1 osobą na stanowisko projektanta w 

specjalności sanitarnej, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia do 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie 
zawodowe w sporządzaniu projektów, 
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b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował 1 osobą na stanowisko projektanta w 
specjalności elektrycznej, energetycznej oraz AKPiA, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne 
oraz uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie 
zawodowe w sporządzaniu projektów, 

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował 1 osobą na stanowisko projektanta w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz 
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie 
zawodowe w sporządzaniu projektów, 

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia sektorowego. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i 
doświadczenie oraz sytuacja ekonomiczna 

6. Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

7. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty 
oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły: spełnia/ nie spełnia. Z treści załączonych do 
ofert dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił. 

VI. INFORMACJ Ę O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy, Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów: 
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do SP - wzór. 
W przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie składa każdy z wykonawców składających 
ofertę wspólną (we własnym imieniu); 

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V 
Specyfikacji Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do SP - wzór, 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie 
składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 

b) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich dat wykonania 
i podmiotów na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, 
że te usługi zostały wykonane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SP - 
wzór. 
Dowody należy załączyć tylko dla usług potwierdzających spełnianie wymaganego warunku. 
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: 
- poświadczenie lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie/wykonywanie usługi 
zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r. poz. 231), 
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- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, składa oświadczenie, w którego treści 
zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny wykaz. 

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat 
ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SP - wzór. 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny wykaz. 

d) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia budowlane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 8 do SP - wzór. 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedno wspólne 
oświadczenie. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
oraz 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 okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz 
dokumenty dotyczące: 
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za 
szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu rejestrowego, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu. 

7. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

VII. INFORMACJ Ę O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW. 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie, za pomocą faksu (052) 396-18-66 lub drogą elektroniczną (e-mail: 
gzgk@gzgkchojnice.pl). 

2. W przypadku oferty wspólnej Zamawiający kierował będzie korespondencję wyłącznie na adres 
pełnomocnika stron. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub drogą 
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elektroniczną, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub e-maila 
– każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, wysyłając faks lub 
e-maila. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, przyjmuje się, 
że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu lub e-maila podany przez 
Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym 
pismem. 

4. Nie udziela się ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Przetargowej. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień Wykonawcy na wszelkie zapytania 
wynikające z treści złożonego wniosku, jeżeli wspomniany wniosek wpłynął do niego nie później niż 
na 7 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie udostępni treść wyjaśnień 
elektronicznie na stronie www przetargu, wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. 

6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany terminów, jak również pytania 
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji przetargowej i będą 
wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy 
Wykonawcy elektronicznie na stronie www przetargu bez ujawniania źródła zapytania. Wszelkie 
prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 
terminowi. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może 
zmienić treść specyfikacji przetargowej. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępni 
niezwłocznie na stronie www przetargu. 

8. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 7 będą istotne, w szczególności będą dotyczyły określenia 
przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału 
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o 
czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa 
w pkt. 5. 

10. Zamawiający zorganizuje zebranie Wykonawców (wizję lokalną) w dniu 02.03.2020r. o godzinie 
10:00 dla części nr 1 zamówienia, miejsce wizji – oczyszczalnia ścieków Swornegacie 
ul. Międzymostowa 41, oraz o godzinie 12:00 dla części nr 3 zamówienia, miejsce wizji – stacja 
wodociągowa Swornegacie ul. Polna. Celem wizji będzie zapoznanie zainteresowanych wykonawców 
z lokalizacją obiektów podlegających rozbudowie i warunkami terenowymi. Zasadnym jest aby 
wykonawcy brali udział w organizowanym zebraniu. Koszty związane z udziałem w wizji lokalnej i 
dokonaniem inspekcji terenu robót ponosi Wykonawca. 
Uwaga: Zamawiający prosi o potwierdzenie przez Wykonawców udziału w wizji lokalnej 
telefonicznie do dnia 28.02.2020r. do godziny 1400 

 
VIII. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJ ĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO 

KONTAKTOWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI: 

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania 
wyjaśnień są: Mariusz Starczewski, Ireneusz Kłodziński, Dariusz Półczyński, tel. (0-52) 397-24-50;w 
godz. od 800 do 1400. 

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500, 

IX. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM  

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 
Dla części nr 1- 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 
Dla części nr 2- 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). 
Dla części nr 3- 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych). 

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na dwie lub trzy części zamówienia 
wysokość wadium musi być równa sumie wysokości wadium dla poszczególnych części zamówienia. 
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2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych. 

Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Alior Bank 
S.A. 13 2490 0005 0000 4530 7049 8381. 

4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku 
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Z wadium 
wniesionego w innej formie, niż w pieniądzu musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę 
Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania „Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa 
systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie, gm. Chojnice – część nr ………” 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest 
sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego 
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób 
umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem 
imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium. 

7. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać 
Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę z opisem 
„Wadium”. 

8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium 
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie odrzucona. 

9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. 

10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia sektorowego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania oferta tego wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

13. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi 
z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

X. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. 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 
dłuższy jednak niż 60 dni. 
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XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień i zawierać 
wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SP. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
3. Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z terenem objętym postępowaniem (wizja w terenie). 
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy 

uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestrowym, wymogami 
ustawowymi oraz przepisami prawa. 

6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on 
zobowiązany do załączenia do oferty, w oryginale, dokumentu potwierdzającego uprawnienia do 
wykonania czynności. 

7. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

8. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały uniemożliwiający dekompletację bez 
widocznych śladów naruszeń. 

9. Wszelkie poprawki wnoszone w treść oferty wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę. 
10. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do 

formularza ofertowego. 
11. Treść oferty musi odpowiadać treści SP i zawierać: 

a)  formularz ofertowy, 
b)  oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. VI niniejszej SP, 
c)  inne dokumenty, tj: 

− pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli 
nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych, 

− pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

− dowód wniesienia wadium 
Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. 

Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzeźroczystej kopercie (lub innym, 
spełniającym te warunki opakowaniu) w Sekretariacie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice. 

Koperta powinna być zaadresowana i oznaczona w następujący sposób: 

Nazwa i adres Wykonawcy. 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice 

 
Oferta – „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn.: 

Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie, gm. Chojnice” 

Nie otwierać przed 10 marca 2020r. do godz. 12:15 
 
12. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania niezwłocznie. 
13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
14. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych: 

a) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami 
ustawowymi (w tym ustawy o opłacie skarbowej wraz z przepisami Wykonawczymi), podpisane 
przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do 
oferty. 
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b) W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. 

c) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika. 
d) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SP 

złożone odpowiednio przez każdego partnera oddzielnie lub wspólnie zgodnie z zapisami 
zawartymi w SP. 

e) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań. 

f) W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie, przed 
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa 
regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta 
umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 

15. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w 
terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE 
UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W 
ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. 
U. z 2019r. poz. 1010 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób 
trwały. 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT . 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat, w terminie do 10.03.2020r. do godz. 1200. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2020r., o godzinie 1215 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, 
ul Drzymały 14. 

XIII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT I OCENY OF ERT 
1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

realizację zamówienia. 
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny oferty. 
4. W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający 

prześle mu informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3. 
5. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania niezwłocznie. 
6. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert w wyznaczonym terminie pod rygorem 
pominięcia oferty przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. 

7. Zamawiający, stosownie do postanowień §20 pkt. 3 Regulaminu, poprawi w ofercie oczywiste omyłki 
pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji przetargowej, z wyjątkiem oczywistych omyłek, które 

zamawiający poprawi we własnym zakresie 
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia z zastrzeżeniem, że Zamawiający może przeznaczyć na realizację 
zamówienia kwotę wyższą od podanej przed otwarciem ofert i udzielić zamówienia. 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; Zamawiający za ofertę z rażąco 
niską ceną uzna ofertę z ceną niewiarygodną, nierealną w stosunku do zakresu zamówienia, w 
szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert. O możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w proponowanej 
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cenie decyduje Zamawiający, stosownie do postanowień §21 Regulaminu, z uwzględnieniem 
specyfiki zamówienia. 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

9. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 
Regulaminie i Specyfikacji Przetargowej oraz uznana zostanie za najkorzystniejszą na podstawie 
ustalonych kryteriów oceny ofert. 

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o: 
• wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierających 
punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

• wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
• wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne 
Zamawiający powyższe informacje zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Na podstawie oszacowanego w części II niniejszej SP zakresu i przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
określi cenę ryczałtową oferty w formularzu ofertowym i w tabeli cenowej elementów odrębnie dla 
poszczególnych części zamówienia. Ceny poszczególnych części zamówienia w formularzu ofertowym 
podane cyfrowo i słownie w złotych polskich muszą być zgodne z załączoną tabelą cenową 
elementów. Ceny ryczałtowe oferty należy wpisać do formularza ofertowego w kwocie brutto z 
wyodrębnieniem wartości podatku VAT. 

2. Cena ryczałtowa oferty musi obejmować wszystkie nakłady konieczne do wykonania kompletnego 
przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegać zmianie przez okres ważności oferty. W tabeli cenowej 
elementów łącznego zestawienia wartości poszczególnych części zamówienia (załącznik nr 3) należy 
podać średnią cenę jednostkową wykonania (zaprojektowania) danego elementu. 

Dla części nr 2 zamówienia należy przewidzieć następujące elementy: 
- 1mb sieci wodociągowej 
- 1mb przyłącza wodociągowego (do przepompowni); 
- 1mb kanalizacji grawitacyjnej; 
- 1mb przykanalika kanalizacyjnego; 
- 1mb przewodu tłocznego; 
- 1 nowa przepompownia/ tłocznia ścieków; 
- 1 przebudowa istniejącej przepompowni ścieków; 
- 1mb przyłącza energetycznego; 

3. Podana w ofercie cena ryczałtowa za wykonanie części nr 2 zamówienia odnosi się do szacunkowego 
zakresu określonego przez Zamawiającego w części II niniejszej SP (długości sieci, ilości 
przepompowni/ tłoczni, itd.). Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z 
faktyczną liczbą wykonanych (zaprojektowanych) jednostek miar pomnożone przez cenę 
jednostkową wskazaną w załączniku nr 3 np.: 
- liczba mb sieci wodociągowej x  cena jednostkowa za 1mb 
- liczba mb przyłącza wodociągowego x  cena jednostkowa za 1mb 
- liczba mb kanalizacji sanitarnej  x  cena jednostkowa za 1mb 
- liczba mb przykanalika kanalizacyjnego  x  cena jednostkowa za 1mb 
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- liczba mb przewodu tłocznego  x  cena jednostkowa za 1mb 
- ilość szt. nowych przepompowni/ tłoczni ścieków  x  cena jednostkowa za 1 szt. przepompowni/ 

tłoczni 
- ilość szt. przebudowanych przepompowni ścieków  x  cena jednostkowa za 1 szt. przepompowni 
- liczba mb przyłącza energetycznego  x  cena jednostkowa za 1mb 

4. W przypadku gdy faktyczny zakres rzeczowy danej części zamówienia będzie mniejszy od 
oszacowanego w części II SP i wycenionego w ofercie, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
pomniejszone o wartość stanowiącą różnice pomiędzy ceną ryczałtowa podaną w ofercie a ceną 
wynikającą z iloczynu ceny jednostkowej i faktycznej liczby jednostek. 

5. W przypadku gdy faktyczny zakres rzeczowy danej części zamówienia będzie większy od 
oszacowanego w części II SP i wycenionego w ofercie, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
zwiększone o kwotę wynikającą z różnicy wartości iloczynu ceny jednostkowej i faktycznej liczby 
jednostek a ceny zawartej w ofercie. 

6. Ostateczne ustalenie faktycznego wynagrodzenia Wykonawcy za całość prac projektowych 
wynikającego z umowy nastąpi kosztorysem wynikowym (różnicowym), sporządzonym na podstawie 
faktycznego zakresu rzeczowego wyrażonego w jednostkach miar i ceny jednostkowej wskazanej w 
tabeli cenowej elementów. W przypadku gdy na podstawie kosztorysu wynikowego sumaryczny koszt 
opracowania dokumentacji dla poszczególnych działań będzie większy od wartości przedstawionej w 
ofercie, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone o wartość wynikającą z różnicy pomiędzy 
kosztorysem wynikowym a ofertą, opracowaną na podstawie części II SP. 

7. Zamawiający może zmniejszyć zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w przypadku, o którym 
mowa w punkcie I niniejszej specyfikacji. 

8. Opracowanie kosztorysu wynikowego może nastąpić dla poszczególnych części zamówienia zgodnie z 
punktem I niniejszej SP w części lub całości stosownie do zaawansowania i organizacji prac 
projektowych. 

9. Wykonawca dokładając należytej staranności zobowiązany jest wpisać elementy składowe ceny każdej 
części zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3. Zamawiający zastrzega prawo szczegółowej 
weryfikacji cen poszczególnych zadań. W przypadku uznania, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami (w 
przypadku ich złożenia), że Wykonawca zaoferował rażąco niską cenę, podjęta zostanie decyzja o 
odrzuceniu oferty. 

10. Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 
przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę. 

11. Proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą być zgodne ze standardem stosowanym 
przez GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach. 

12. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie w przypadku konieczności zastosowania innej 
stawki podatku VAT niż przyjęto do ustalenia ceny ofert. 

 

XV. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWC Ą. 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich 

PLN. 



                   Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  
                                       Spółka z o.o. 
                   ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice                    
                                 NIP: 555-20-32-319              tel. 52 396 37 37, fax 52 396 18 66, e-mail: gzgk@gzgkchojnice.pl 
                   

13 
 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW. 

1. Wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne i techniczne oraz 
wymagane warunki podlegać będą ocenie. 

2. Spośród wszystkich ważnych ofert, złożonych przez Wykonawców dla części nr 1 i/lub części nr 2 
i/lub części nr 3 zamówienia za najkorzystniejsze zostaną wybrane oferty o najwyższej liczbie 
uzyskanych punktów. 

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
oceny ofert: 

Kryterium - Cena oferty                            waga – 100 % 

4. W trakcie oceny poszczególnych części ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom 
przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad: 
Liczba punktów będzie obliczana zgodnie z zależnością: 

P = Cn / Cr ×100 
 gdzie: 
 P – liczba punktów w kryterium przyznana rozpatrywanej ofercie 
 Cn – najniższa cena zaoferowana w przetargu (brutto) 
 Cr – cena rozpatrywanej oferty (brutto) 

Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma część oferty z najniższą oferowaną ceną. 
5. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów od najwyższej do najniższej z 

podziałem na części. 
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, którzy złożą ważne oferty na poszczególne części 

zamówienia oraz uzyskają największą ilość punktów. 
7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

XVII. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA. 

1. Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane zobowiązani będą do zawarcia umów z Zamawiającym 
odrębnie dla każdej części zamówienia. 

2. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 
wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY. 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O. 
Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta oddzielnie dla każdej części zamówienia. 
Terminy wykonania zamówienia 
1. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy, 
2. Dla części nr 1 i nr 3 w zakresie opracowania koncepcji, o której mowa w rozdziale II. pkt. 1a) – w 

terminie do dnia 01.06.2020r. 
3. Zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i nr 3 w pozostałym zakresie oraz 

dla części nr 2 – 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Termin ten obejmuje uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 

Wynagrodzenie i płatności 
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w części II niniejszej SP 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone kwotą netto w PLN plus 
należny podatek VAT wg stawki 23%. 
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2. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1, będzie zgodna z ceną zaproponowaną przez Wykonawcę w 
ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie/ będą faktura/ faktury Vat 
wystawiona przez Wykonawcę, płatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez 
Zamawiającego, po uprzednim jej sprawdzeniu i zatwierdzeniu do zapłaty. 

4. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy, dokonywane będą w PLN na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 
6. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku polskim. 
Prawa autorskie 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do opracowanej w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy dokumentacji projektowej oraz innych utworów. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majątkowych osób trzecich oraz do przekazania 
Zamawiającemu dokumentacji projektowej i innych utworów w stanie wolnym od obciążeń prawami 
tych osób. 

3. Wykonawca z chwilą faktycznego przekazania dokumentacji projektowej (lub jakiejkolwiek jej 
części) Zamawiającemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w §7 
umowy, wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne w rozumieniu ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich utworów wytworzonych w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy wchodzących w skład tej dokumentacji (lub jej części) na Zamawiającego bez 
ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na następujących polach eksploatacji: 
1) korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części, dla potrzeb realizacji inwestycji 

oraz przyszłych projektów i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych modyfikacji i zmian 
decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i rejestrowania postępu realizacji 
robót budowlanych, 

2) korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części w celach reklamowych, 
promocyjnych, marketingowych, 

3) użytkowanie utworu na własny użytek, użytek jednostek organizacyjnych Gminy Chojnice oraz 
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci 
materialnych nośników dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w szczególności 
technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego, 

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci 
cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu multimedialnego na 
nośnikach materialnych i urządzeniach do przenoszenia danych cyfrowych, poprzez 
wprowadzanie i zapisanie w pamięci komputera lub udostępnianie utworu jako produktu 
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie 
utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci komputerowej, pamięci RAM poszczególnych 
urządzeń biorących udział w przekazie internetowym) oraz umożliwienie powszechnego dostępu 
do utworu w wybranym miejscu i momencie, 

6) rozpowszechnianie utworu niezależnie jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 
niezależnie od formatu, systemu lub standardu, zarówno w formie materialnych nośników jak i 
w postaci cyfrowej poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne 
udostępnianie, przekazywanie i przechowywanie czy elektroniczne komunikowanie utworu 
publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym, udostępnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposób 
również przy użyciu sieci telekomunikacyjnych, 

7) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu 
powszechnego, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie 
materialnych nośników utworu, jak i jej cyfrowej postaci, 

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego, 
9) przekazanie utworu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego jako części specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
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10) powierzenia wykonania robót budowlanych według utworu stanowiącego przedmiot umowy 
wybranemu w odrębnym postępowaniu Wykonawcy, 

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsięwzięcia oraz pozyskania środków finansowych 
na jego realizację, 

4. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w §7 umowy zezwolenia na wprowadzanie 
zmian do wszystkich utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na 
wykonywanie praw zależnych do opracowanych na ich podstawie utworów, w tym na korzystanie i 
rozpowszechnianie wszelkich utworów zależnych w powyższym zakresie, w tym w szczególności 
adaptacji, zmian, przeróbek. Wykonawca wyraża przy tym zgodę na udzielanie przez Zamawiającego 
osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowań utworów wytworzonych w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, o których mowa 
powyżej, przez osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

6. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia własności nabytych praw autorskich majątkowych na 
inne podmioty w drodze umowy. 

7. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania 
praw osobistych do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich 
niewykonywania w części obejmującej zgodę na zmiany opracowań projektowych w zakresie 
niezbędnym do realizacji umowy oraz robót budowlanych realizowanych w oparciu o utwory 
powstałe w ramach niniejszej umowy. 

8. Wykonawca nie może odstąpić od umowy lub jej wypowiedzieć w zakresie dotyczącym nabytych 
przez Zamawiającego praw autorskich, których Wykonawca jest twórcą lub współtwórcą, ze względu 
na swe istotne interesy twórcze. 

9. Niezależnie od innych postanowień umowy, w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z 
roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw autorskich, 
zarówno majątkowych jak i osobistych, powstałych w wyniku korzystania przez Zamawiającego z 
przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich 
kroków prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami. W 
szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub w przypadku braku takiej 
możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko 
Zamawiającemu oraz zwrócić Zamawiającemu wypłacone przez niego kwoty odszkodowań i innych 
należności, w tym kosztów pomocy prawnej, wynikających z ewentualnych naruszeń ww. praw osób 
trzecich w terminie 14 dni od dnia przestawienia przez Zamawiającego pisemnego żądania ich 
zwrotu. 

10. Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiającemu, Wykonawca załączy oświadczenie o 
potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zależnych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, że w wypadku, gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa 
autorskie lub osobiste prawa zależne przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności 
pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, żeby wszelkie takie osoby trzecie 
niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosły przysługujące im majątkowe prawa 
autorskie oraz autorskie prawa zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym powyżej jak i 
udzieliły Zamawiającemu, niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upoważnień i 
zezwoleń na korzystanie i rozpowszechnianie majątkowych praw autorskich, jak i praw osobistych 
oraz praw zależnych, w zakresie nie mniejszym niż zakres określony w umowie. 

12. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracowały utwory wytworzone w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, a którym przysługują majątkowe i osobiste prawa autorskie lub jakiekolwiek 
prawa w odniesieniu do utworów zależnych, nie będą podnosić w stosunku do Zamawiającego 
żadnych roszczeń z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności roszczeń wynikających z 
dokonywania przez Zamawiającego jakichkolwiek zmian, adaptacji i przeróbek dokumentacji. 

13. W razie rozwiązania umowy Zamawiający oraz osoby przez niego wskazane mają prawo, bez zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi do zatwierdzenia od 
Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac projektowych z użyciem tych opracowań w 
wybranych przez siebie biurach projektowych. 
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Zmiana umowy 

1. Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących 
okolicznościach: 
1) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych; 
b) zaistnienia sytuacji skutkującej, że rozpoczęcie prac jest niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, 
c) wstrzymanie prac przez Zamawiającego, 
d) konieczności wprowadzenia zmian do opracowania dokumentacji projektowej wnioskowanej 

przez Zamawiającego, 
e) zmiany obowiązujących przepisów prawa, których wprowadzenie może mieć wpływ na 

wykonanie dokumentacji projektowej, a przez to i również na wykonanie zaprojektowanych 
robót budowlanych, 

f) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji publicznej, 
w szczególności wydłużenie procedur wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 

g) wydłużenie procedur udzielania zgód przez właścicieli działek, 
h) podpisanie umowy o dofinansowanie ww. inwestycji z instytucją dofinansowującą zmieniającą 

zasady i terminy jej realizacji, 
i) z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego, 
j) jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone w terminie 30 dni od daty składania ofert – 

przedłużenie terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy może nastąpić o 
odpowiednią liczbę dni ponad 30 dni. Przez zakończenie postępowania należy rozumieć – 
przeprowadzenie całej procedury do wyboru wykonawcy włącznie i zawarcia umowy z 
wybranym Wykonawcą. 

k) wystąpienia siły wyższej 
2) Zmiana wynagrodzenia, płatności w zakresie: 

a) stawki podatku od towarów i usług [VAT], jeżeli jest ona wynikiem, zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 
treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany urzędowej stawki podatku od 
towarów i usług [VAT], 

b) zmiany kolejności wykonania części umowy bądź rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji 
części przedmiotu umowy, 

c) w przypadku wydłużenia okresu realizacji usługi poza termin określony w SP, Wykonawcy nie 
będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie na podstawie odrębnej umowy, 

3) Zamawiający dopuszcza zmianę poszczególnych projektantów, pod warunkiem, że nowa osoba 
posiada co najmniej takie same uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz spełnia wymogi 
określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Zmiana wymagać będzie pisemnej zgody Zamawiającego, 
ale nie wymaga zmiany treści umowy, 

4) Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy 
lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może 
nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego 
rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec 
wykonawcy z tytułu realizacji usług. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach 
którego wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie 
warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie 
opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem). 

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
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5. Nie stanowią natomiast zmiany istotnych warunków umowy zmiany związane z obsługą 
administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego lub zmiana danych 
teleadresowych). 

6. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy. 
 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w rozdziale 8 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.. 
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CZĘŚĆ II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację 
inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. 
Swornegacie, gm. Chojnice”, który obejmuje następujące części: 

CZĘŚĆ nr 1: 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków do przepustowości docelowej (z uwzględnieniem ścieków 
dowożonych): hydraulicznej – Qśr.d.=1000m3/d, obciążenia ładunkiem wyrażonym MR – 8500 RLM. 
Dokumentacja projektowa istniejącej oczyszczalni stanowi załącznik do niniejszej SP. 
W nowym układzie technologicznym oczyszczalni, należy wykorzystać wszystkie dostępne kubatury i 
obiekty oczyszczalni, utrzymując ich funkcję technologiczną lub adaptując do nowych potrzeb. Obiekty i 
instalacje do likwidacji lub zastąpienie ich nowoprojektowanymi określi Zamawiający lub Projektant z 
podaniem uzasadnienia techniczno – technologicznego. Oczyszczalnia pracuje przy zmiennych dopływać 
ilości ścieków i obciążenia ładunkiem w sezonie wypoczynkowym i poza sezonem, co należy uwzględnić 
w nowym układzie technologicznym oraz rozwiązaniach projektowych. Uwzględniając powyższe, 
wytyczne i wymagania ogólne podano poniżej. 
 
Istniejące i nowoprojektowane obiekty oraz instalacje oczyszczalni. 

1. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych - brak 
- zaprojektowanie nowej lub adaptacja istniejącego obiektu Vcz=70÷100m3, z kompletnym 

wyposażeniem, 
2. Budynek krat 

- budowa nowego obiektu stopnia mechanicznego z kompletnym wyposażeniem,  
- możliwa adaptacja istniejącego budynku na nową stacje dmuchaw, 

3. Stacja przyjmowania ścieków dowożonych  
- wymiana w całości, 
- urządzenie z kratą mechaniczną o prześwicie s≤6mm i praską do skratek, typ kontenerowy, 

ogrzewane, całkowicie zautomatyzowane i hermetyczne, 
4. Węzeł biologicznego oczyszczania ścieków 

- dwa niezależnie pracujące ciągi technologiczne o przepustowości 60% i 40%, podzielone na  
- niezależnie pracujące linie o wydajności 2x30% i 2x20%. 

5. Komora tlenowej stabilizacji osadu – brak 
- przewidzieć KTSO o pracy sekwencyjnej, 

6. Dostawa powietrza: należy przewidzieć dostarczanie powietrza do KTSO oraz do napowietrzania 
komór tlenowych reaktora biologicznego z odrębnych instalacji,   
Hala dmuchaw – istniejąca: 
- przebudowa układu sterowania dmuchawami poprzez zabudowę przetwornic częstotliwości do 

każdego agregatu, 
- wymiana dmuchaw,  
- zabudowa filtra na wlocie powietrza do hali, 
- przewidzieć nową stację dmuchaw  
- przypisanie poszczególnych stacji (istniejącej i nowej) do napowietrzania części biologicznej 
  lub KTSO uzależnić od uwarunkowań techniczno-technologicznych, przewidzieć agregaty o różnej  
  wydajności zgrupowane w sekcje (pracujące/rezerwowe, sezon/poza sezonem) 

7. Budynek odwadniania osadu – istniejący do rozbudowy  
- przewidzieć nową prasę do odwadniania osadu z układem odprowadzenia osadu odwodnionego do  

magazynu osadu, 
- remont główny istniejącej prasy odwadniającej i zagęszczacza osadu (części podlegające zużyciu w  

czasie eksploatacji) 
- wymiana stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu z dwoma pompami dozującymi niezależnie     

na poszczególne prasy z możliwością wzajemnego rezerwowania,  
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- wymiana systemu ogrzewania elektrycznego ( grzejniki olejowe ) 
- ułożyć do pełnej wysokości glazurę na ścianach, prace malarskie ( sufit – farby lateksowe ) 
- zabezpieczyć elementy stalowe zbiornika wapna palonego i instalacji higienizacji osadem 

8. Osadnik wtórny – jednostka podstawowa 
- wymiana zgarniacza mechanicznego osadu z osprzętem, 

9. Osadnik wtórny – jednostka rezerwowa 
- przebudowa do standardu osadnika podstawowego, 

10.  Pozostałe obiekty oczyszczalni  
- wymiana wszystkich zainstalowanych urządzeń i skrzynek elektrycznych (na tworzywowe) a w 

przypadku konieczności montaż nowych instalacji stosownie do adaptowanych/przyjętych funkcji i 
potrzeb, 

11.  Urządzenia AKPiA 
- wymiana skrzynek elektrycznych (wykonać z tworzywa sztucznego) 
- w istniejącym a wykorzystanym układzie wymiana wszystkich elementów kontrolno – pomiarowych, 
- zaprojektowanie nowego systemu automatyki i pomiarów, przewidzieć stały pomiar stężenia azotu, 

fosforu ogólnego i związków węgla w ścieków oczyszczonych, 
- zaprojektowanie nowego systemu sterowania procesem technologicznym wraz z oprogramowaniem, 

dostęp zdalny z zewnątrz, 
12.  Składowisko/magazyn osadu 

- podniesienie konstrukcji dachu istniejącego składowiska oraz rozbudowa o wymaganą powierzchnię,  
zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,  

13.  Remonty ogólnobudowlane 
- przewidzieć remonty ogólnobudowlane wszystkich istniejących a wykorzystywanych obiektów 

oczyszczalni stosownie do potrzeb, uszczegółowienie na etapie koncepcji, 
14.  Budynek socjalno-techniczny 

- remont centralnego ogrzewania – wymiana kotła z olejowego na gazowy, grzejników, armatury itd., 
- wymiana oświetlenia wewnętrznego, 
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych elewacji, 
- malowanie elewacji zewnętrznej – farby silikonowe, 
- malowanie wewnątrz budynku, wymiana stolarki, instalacji stosownie do potrzeb, 
- uzupełnienie ubytków wraz z konserwacją elementów żelbetowych ścian oporowych wjazdów do 

piwnicy, 
- wymiana modułu sterowania i diagnostyki agregatu prądotwórczego, 
- remont centralnej dyspozytorni,  
- remont i doposażenie w sprzęt warsztatu i pomieszczeń garażowych (m.in. wymiana drzwi, 

doprecyzowanie na etapie koncepcji) 
15.  Sieci technologiczne 

- należy wykorzystać wszystkie istniejące sieci międzyobiektowe oraz zewnętrzne przydatne w nowym 
schemacie użytkowym, 

- zaprojektować wymagane nowe sieci technologiczne w tym należy przeprojektować istniejące w 
przypadku zmiany trasy lub wymaganych parametrów przewodów, 

16. Zagospodarowanie terenu 
- zaprojektować nowe ogrodzenie terenu, 
- wymiana oświetlenia na energooszczędne i doprojektowanie stosownie do potrzeb, 
- w dowiązaniu do istniejących przewidzieć nowe ciągi komunikacyjne spełniające wymagania procesu 

technologicznego oraz eksploatacji obiektów, 
- przewidzieć zieleń wysoką i niską,  

17.  Transport technologiczny 
- przewidzieć sprzęt do transportu technologicznego 

18.  Oddziaływanie obiektów oczyszczalni ścieków na środowisko 
- wszystkie obiekty i urządzenia generujące zapachy złowonne lub/i w inny sposób uciążliwe 

zapachowo muszą być wykonane jako hermetyczne a powietrze odlotowe należy oczyścić na filtrach 
węglowych, 

- należy stosować urządzenia wytwarzające małe ciśnienie akustyczne oraz stosować rozwiązania 
minimalizujące poziom natężenia dźwięku (ciśnienia akustycznego), 
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- oddziaływanie oczyszczalni na środowisko musi zamknąć się w granicach terenu działki 
Zamawiającego, 

Uwaga: Wykonawca przy projektowaniu rozbudowy oczyszczalni musi uwzględnić fakt, że roboty  
budowlano-montażowe oraz inne, prowadzone będą na istniejącej i działającej oczyszczalni ścieków i nie 
mogą zakłócić jej normalnej pracy. 
Nie dopuszcza się zmiany technologii (np. problematyczne hybrydy, SBR itd.) pracującej oczyszczalni 
ścieków. Dokumentacja projektowa musi zostać opracowana w sposób uwzględniający ciągłą pracę 
oczyszczalni ścieków z dotrzymaniem przepisów pozwolenia wodno prawnego w zakresie jakości 
ścieków odprowadzanych do odbiornika z uwzględnieniem sytuacji oraz możliwości określonych w 
przepisach prawa. 
Ostateczna przepustowość oczyszczalni zostanie ustalona na etapie koncepcji technologicznej 
opracowanej przez projektanta i przedłożonej Zamawiającemu. 
 
CZĘŚĆ nr 2: 
Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej: 
- Przebudowa przepompowni ścieków PS2a (Swornegacie Owink) wraz z przedłużeniem przewodu 

tłocznego 
- Przebudowa przepompowni ścieków PSC (wymiana tłoczni ścieków na komorę mokrą z pompami 

zatapialnymi, nowa instalacja tłoczna, dezodoryzacja na węglu aktywnym, żuraw) 
- Przebudowa przepompowni ścieków PS2 przy ul. Międzymostowej (wymiana pomiaru przepływu, szafy 
sterowniczej, hermetyzacja układu-likwidacja kraty koszowej wraz z montażem pokrywy, dezodoryzacja 
na węglu aktywnym) 
- Przebudowa przepompowni ścieków PS3 przy ul. Polnej (wymiana zbiornika wraz z wymianą pomp i 
armatury, zabudowa filtra węglowego oraz żurawia) 
- Przebudowa przepompowni ścieków PS4 Zbrzyca (wymiana pomp, instalacji, armatury i sterownicy 
oraz zabudowa filtra węglowego oraz żurawia), 
- Przebudowa przepompowni ścieków PG w Małych Swornegaciach (wymiana pomp, instalacji, 
sterownicy i armatury, zabudowa żurawia oraz dezodoryzacja na węglu aktywnym), 
- Przebudowa przepompowni ścieków Styport w Małych Swornegaciach (wymiana zbiornika, pomp, 
instalacji, armatury i sterownicy oraz dezodoryzacja na węglu aktywnym, możliwa wymiana rurociągu 
tłocznego z ø63PE na ø90PE na odcinku ca 700mb), 
- Wszystkie przepompownie – nowe zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, utwardzenie, oświetlenie itd.  
stosownie do przyjętych rozwiązań i potrzeb. 
 

Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø200 i ø300 PCV oraz tłocznej ø90 
i ø110 PE wraz z przepompowniami ścieków. 
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej o łącznej długości ok. 1300 mb. 
- budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach objętych planami miejscowymi ok. 2000 mb 
- budowa (przedłużenie) przewodu tłocznego z przepompowni PS2a do ul. Sosnowej o długości ok. 750 

mb 
- budowa nowego odcinka przewodu tłocznego z przepompowni PSC pod dnem rzeki Brdy oraz w 

ul. Międzymostowej do ul. Brzozowej o długości ok. 330 mb wraz z likwidacją istniejącego przejścia 
rurociągu tłocznego nad rzeką Brdą. 

Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej ø110PE: 
- budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Leśnej o łącznej długości ok. 1300 mb. 
- budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Flisackiej, Bindugowej i Retmańskiej o łącznej długości 760 

mb. 
- budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Spacerowej, Borowikowej i Żwirowej o łącznej długości 550 

mb. 
 

CZĘŚĆ nr 3: 

Rozbudowa istniejącej Stacji Wodociągowej mająca na celu zwiększenie wydajności: 
- technologicznej uzdatniania wody do 80m3/h 
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- dystrybucji wody w sieć 100÷120m3/h  
Stacja czerpie wodę z ujęcia składającego się z dwóch studni wierconych o wydajności S1=46m3/h przy 
s=2,0m oraz S2=71,0m3/h przy s=5,3m. 

Zaprojektować należy: 
- dobudowę trzeciego zbiornika magazynowego dla okresu letniego V~120÷160m3, 
- rozbudowę i modernizację instalacji uzdatniania wody, 
- modernizację studni głębinowych z wymianą urządzeń i wyposażenia, 
- remont ogólnobudowlany budynku stacji z wymianą agregatu prądotwórczego, w razie konieczności 

rozbudowę budynku lub budowę nowego (w takim przypadku należy rozważyć lokalizację w 
istniejącym budynku pompowni IIO oraz instalacji odzysku wód popłucznych), 

- nowe technologiczne sieci międzyobiektowe, ogrodzenie oraz zagospodarowanie terenu stosownie do 
potrzeb i przyjętych rozwiązań, 

- możliwa konieczność wymiany odcinka przewodu magistralnego od stacji do centrum wsi Swornegacie 
z ø160PVC na ø200PE – konieczność obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowej. 

Uwaga: Stan istniejący Stacji Wodociągowej przedstawiono w załączonej dokumentacji projektowej. 
Wykonawca przy projektowaniu rozbudowy obiektu, musi uwzględnić fakt, że roboty budowlano-
montażowe prowadzone będą na istniejącej i działającej stacji i nie mogą zakłócić jej normalnej pracy. 
 
Standaryzacja i jakość rozwiązań dla całości zamówienia 
- u Zamawiającego od wielu lat obowiązuje standaryzacja stosowanych rozwiązań techniczno -

technologicznych materiałów, instalacji i wyposażenia, co należy w sposób jednoznaczny uwzględnić w 
rozwiązaniach projektowych, 

- urządzenia i instalacje wyłącznie o wysokiej jakości wykonania i rozwiązań konstrukcyjnych oraz 
materiałowych, dużej sprawności i niezawodności działania, 

- materiały odporne na korozję, w przypadku instalacji mających kontakt ze ściekami, osadami itp. 
stosować stal min. AISI 316, na powierzchni, w instalacjach wodociągowych oraz sprężonego powietrza 
min. AISI 304L, niedopuszczalne jest stosowanie stali czarnej i ocynkowanej, 

- rurociągi i przewody należy projektować z: 
- grawitacyjne: lite PVC min. SN8, od ø400 z GRP, 
- tłoczne i wodociągowe z min: PE100, PN10, AISI 316, AISI 304L 
- w uzasadnionych przypadkach dużego zagrożenia korozyjnego 1.4571 

Dobór technologii, urządzeń i instalacji 
- dobór technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, uzdatniania wody, urządzeń, instalacji, 

rurociągów, przelewów, zabezpieczeń, uszczelnień itd., musi wynikać z przeprowadzonych obliczeń 
technologicznych, hydraulicznych, wytrzymałościowych, i innych stosownie do branży, 

- proponowana technologia i rozwiązania projektowe, urządzenia, instalacje itd. z uwzględnieniem 
powyższych wymagań, muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego, 

II.  ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO -
KOSZTORYSOWEJ 

1) Prace przedprojektowe, które będą obejmowały: 

a) opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej technologii oczyszczania i wykonania robót 
budowalnych - montażowych (dla części nr 1) oraz technologii uzdatniania wody i wykonania robót 
(dla części nr 3), które będą podlegały zaakceptowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego (brak 
zatwierdzenia koncepcji nie będzie upoważniał Wykonawcy do wykonywania dalszych opracowań ) w 
2 egzemplarzach w wersji papierowej i na nośniku cyfrowym w formacie doc. i pdf (koncepcje 
powinny zawierać w szczególności: opis technologii oczyszczalni ścieków (dla części nr 1), opis 
technologii uzdatniania wody (dla części nr 3) obliczenia technologiczne procesów, schematy 
technologiczne, zestawienia tabelaryczne proponowanych urządzeń, przewidywanych obiektów, 
kubatur, instalacji, sterowania procesem, bilanse energetyczne, itd., 

b) wykonanie badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną (w tym badanie gruntu, przekroje 
warstwowe gruntu, określenie poziomów wód gruntowych, określenie stateczności wykopów w 
miejscach tego wymagających na potrzeby wykonania robót budowlanych, dla części nr 2 zamówienia 
należy przewidzieć wykonanie otworów nie rzadziej niż co 100mb oraz w miejscach posadowienia 
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przepompowni - w 2 egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku cyfrowym w formacie doc. i pdf, 

c) przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy (jeśli jest wymagane). 

d) opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (w razie wystąpienia konieczności jego wykonania). 

2) Na kompletnie opracowane dokumentacje projektowo – kosztorysowe, wykonane odrębnie dla 
poszczególnych części zamówienia składają się: 

1. Opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego – dla części nr 2 zamówienia obejmujący 
zakresem opracowania m.in. sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną wraz z przykanalikami do 
granicy działek, przepompownie ścieków, odtworzenie nawierzchni drogowych, ogrodzenia i 
zieleń; w 5-ciu egzemplarzach w wersji papierowej (w tym 2 egz. Zatwierdzone przez Starostwo 
Powiatowe wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę) i 1 egz. na nośniku cyfrowym w formacie 
doc. i pdf, który zawierać będzie: 

a) opis techniczny i część rysunkową dla całego zadania, opracowany zgodnie z §11 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 
kwietnia 2012 r. poz. 462 z późn. zm. ), 

b) projekt zagospodarowania terenu opracowany zgodnie z §8 cyt. wyżej rozporządzenia, 

c) warunki techniczne zarządców mediów, niezbędne uzgodnienia i opinie, 

d) informacje dotyczące sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

2. Opracowanie projektów wykonawczych branżowych w 5-ciu egzemplarzach wersji papierowej i 1 
egz. na nośniku cyfrowym w formacie .doc i .pdf, 

3. Opracowanie projektów organizacji ruchu na czas budowy – w przypadku konieczności ich 
opracowania, 

4. Opracowanie projektu rozruchu oczyszczalni ścieków po jej przebudowie i rozbudowie (dla części 
nr 1 zamówienia) oraz opracowanie projektu rozruchu stacji wodociągowej po jej przebudowie i 
rozbudowie (dla części nr 3 zamówienia), 

5. Opracowanie projektu organizacji robót na ruchu oczyszczalni ścieków (dla części nr 1 
zamówienia) oraz opracowanie projektu organizacji robót na ruchu stacji uzdatniania wody (dla 
części nr 3 zamówienia), 

6. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 
egzemplarzach wersji papierowej i 1 egz. na nośniku cyfrowym w formacie .doc i .pdf, 

7. Opracowanie branżowych przedmiarów robót w 2 egzemplarzach i 1 egz. na nośniku cyfrowym w 
formacie .ath i .pdf, 

8. Opracowanie branżowych kosztorysów inwestorskich w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i 1 
egz. na nośniku cyfrowym w formacie ath i pdf, 

9. Opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych (jeśli wymagane), 

3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego: 

a) prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę dla każdej części zamówienia oddzielnie, 
b) pozwoleń wodno-prawnych – na podstawie opracowanych operatów wodno – prawnych dla każdej 

części zamówienia oddzielnie (jeśli jest wymagane), 
c) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli są wymagane), pozwoleń od 

właścicieli działek i innych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
d) decyzji środowiskowej zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r. poz. 1405 ) w związku z wejściem w życie 
nowej ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. ( t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm. ). 

e) wymaganych warunków technicznych i uzgodnień z gestorami mediów i istniejącego uzbrojenia 
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infrastrukturalnego oraz innymi instytucjami (o ile będą konieczne). 
4) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu, w jego siedzibie, 

opracowanej dokumentacji odrębnie dla każdej części zamówienia wraz z oświadczeniem, że 
dokumentacja wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. Oświadczenie to powinno zawierać wykaz całej opracowanej 
dokumentacji. 

III.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I 
WSPOŁPRACY Z ZAMAWIAJ ĄCYM 

1) Koszty pozyskania map do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej leżą po stronie 
wykonawcy. 

2) Projekt budowlany, projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót oraz 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracować zgodnie z: 

a) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ) Dz. U. 2013r poz. 1129 ), 

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm. ); 

c) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935). 

3) Opracowane projekty muszą zawierać w swej treści opis przyjętych rozwiązań wraz z wymienieniem 
charakterystycznych parametrów sieci, m.in.: długości, średnice i materiał rurociągów oraz ilość szt. 
przyłączy oraz robót instalacyjno-montażowych i budowlanych. Opis proponowanych materiałów 
należy wykonać przy użyciu parametrów technicznych, tzn. bez wskazania znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

4) Wszelkie decyzje, wnioski, uzgodnienia i inne niezbędne dokumenty tworzące komplet dokumentacji 
mają być sporządzone w wersji oryginalnej papierowej, trwale spięte oraz w wersji elektronicznej na 
nośniku cyfrowym. Przez wersję elektroniczną należy rozumieć dokumentacje nagraną na płycie CD 
lub DVD w formacie .doc, .pdf, .dwg i .ath. 

5) Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w następujące załączniki: 

a) wykaz opracowań dokumentacji projektowej z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji, 

b) pisemne oświadczenie wykonawcy, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

c) oświadczenie wykonawcy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Zamawiającego. 

6) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego opracowania 
projektowo – kosztorysowego, zwanego dalej Dziełem, na wszystkich polach eksploatacji, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

7) Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym w następujących zakresach: 

a) uzgadniania rozwiązań projektowych, 
b) udzielania pomocy merytorycznej w przypadku opracowywania wniosku o dofinansowanie ze 
środków UE, 

c) udzielania merytorycznych odpowiedzi lub wykonywania uzupełnień w zakresie opracowanej 
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dokumentacji projektowej i STWiORB podczas prowadzenia postępowania na wybór wykonawcy 
robót budowlanych, 

d) pomocy w przygotowywania odpowiedzi na żądanie Zamawiającego w wersji edytowalnej (w 
formacie .doc) podczas prowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych, 

8) Zakazuje się opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

9) W każdym przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia proponowanych urządzeń lub materiałów, wykonawca zobowiązany będzie opisać 
wymagania minimalne, jakim mają odpowiadać urządzenia lub materiały równoważne. 

10) Wymagania minimalne – należy rozumieć określenia, które nie będą wskazywały na konkretnego 
producenta, a powinny być opisane parametrami nieostrymi tj. min., max., od – do itp. 

11) Nadzór autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację 
projektową będzie sprawowany na podstawie odrębnej umowy. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania prac projektowych i uzyskiwania 
akceptacji zakresu i rozwiązań celem zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz do przedłożenia 
Zamawiającemu opracowanej kompletnej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed 
złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, w terminie umożliwiaj ącym wprowadzenie 
ewentualnych zmian do projektu. Zamawiający może wprowadzić stosowne zmiany do 
rozwiązań projektowych lub odmówić uzgodnienia dokumentacji w przypadku jego niezgodności 
z zakresem oraz rozwiązaniami ustalonymi z Zamawiającym. 

IV. PODSTAWOWE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA, WYKONANIE  MATERIAŁOWE 
DLA CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA. 

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami należy projektować z rur PVC 
twardych (litych) z rdzeniem niespienionym klasy min. SN8 z długim kielichem. 

2. Rurociągi tłoczne projektować z rur min: PE100, PN10, SDR17 
3. Studnie rewizyjne i połączeniowe na kanałach, betonowe o średnicy 1200 mm, prefabrykowane, beton 

C35/45 łączone na uszczelkę gumową z kinetą prefabrykowaną. 
4. Przykanaliki należy zakończyć studzienką ø315 PCV rewizyjną przed granicą posesji właściciela. 
5. Sieci wodociągowe projektować z rur PE klasy 100RC, SDR 17, PN 10 rura dwuwarstwowa 
6. Zastosowana armatura w postaci zasuw klinowych, hydrantów oraz kształtek i innego wyposażenia 

musi być wykonana z żeliwa sferoidalnego oraz posiadać zabezpieczenia antykorozyjne o znaku 
jakości RAL 662 Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK). Zamawiający zastrzega, że 
wszystkie zastosowane w danym kontrakcie zasuwy i hydranty muszą pochodzić od jednego 
producenta. 

Uwaga: 
Rzeczywiste średnice kanałów oraz dodatkowe niezbędne wyposażenie sieci muszą zostać określone 
na etapie projektu po dokonaniu pełnych obliczeń hydraulicznych. Wszystkie rozwiązania 
materiałowo-techniczne muszą być zgodne ze standardem stosowanym przez GZGK Sp. z o.o. w 
Chojnicach. 

V. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ. 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2. Tabela cenowa elementów – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3. 
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4. 
5. Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat – załącznik nr 5. 
6. Oświadczenie o podwykonawstwie -  załącznik 6 
7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 7. 
8. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych prawem uprawnień – załącznik nr 8. 

Zamawiający załącza do postępowania dokumentację technologiczną istniejącej oczyszczalni ścieków 
i wyciąg z dokumentacji technologicznej stacji wodociągowej. 
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CZĘŚĆ III 
ZAŁ ĄCZNIKI, WZORY DOKUMENTÓW 
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(Załącznik nr 1) 

 

  

  

FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTOOWWYY  

 

Po zapoznaniu się z warunkami postępowania na realizację zamówienia sektorowego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa 
systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie, gm. Chojnice” oświadczamy, że: 

1. Deklarujemy wykonać część nr 1 zamówienia za cenę ryczałtową: 

BRUTTO ………………………….   zł (słownie złotych: ………………………………………………..) 
VAT …………………………………… zł / …….. %……… 
NETTO: ………………………….    zł (słownie złotych: ………………….……………………………..) 

2. Deklarujemy wykonać część nr 2 zamówienia za cenę ryczałtową: 

BRUTTO ………………………….   zł (słownie złotych: ………………………………………………..) 
VAT …………………………………… zł / …….. %……… 
NETTO: ………………………….    zł (słownie złotych: ………………….……………………………..) 

3. Deklarujemy wykonać część nr 3 zamówienia za cenę ryczałtową: 

BRUTTO ………………………….   zł (słownie złotych: ………………………………………………..) 
VAT …………………………………… zł / …….. %……… 
NETTO: ………………………….    zł (słownie złotych: ………………….……………………………..) 
 

4. Powyższa cena obejmuje wykonanie kompletnego zamówienia zgodnie z przepisami prawa, posiadaną 
wiedzą i należytą starannością. 

5. Zamówienie wykonamy w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, w tym ze specyfikacją przetargową i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego 
wykonania zamówienia. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
przetargowej, tj. 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji przetargowej wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i nie podlegamy wykluczeniu z 
postępowania o zamówienie publiczne. 

10. Akceptujemy termin płatności faktur – do 30 dni od dnia ich złożenia. 
11. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*) / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania*): 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 
    

    

 
 
 
    (Pieczęć Wykonawcy) 
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Uwaga: 
*) tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
**) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wówczas jeżeli uzna, iż któreś z informacji zawartych w 
ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust.4 Pzp, 
***) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
 

Załącznikami do oferty są: 

1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………… 

10. …………………………………………………………… 

Oferta zawiera ........... ponumerowanych stron. 

 

 

 

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

       (podpis i pieczątka Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 

 
 
 
…………………………………………… 

pieczęć Wykonawcy 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn: 

„Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego 

w m. Swornegacie, gm. Chojnice” 

 

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu: 

1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) Doświadczenie. 

2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. 

2. W zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej*: 

Posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy 
własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 Kodeksu 
Karnego. 
 

(*) niepotrzebne skreślić 

 
…………………………...                  ………………………………… 
miejscowość i data                    pieczątka i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SP – wzór                                                                                           ………………………………. 
(Miejscowość i data) 

 
 
.........................................................  
(pieczęć Wykonawcy)  

Tabela cenowa elementów 

 

L.p. Nazwa elementu J.m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

Część I Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

I.a. 

Prace przedprojektowe w tym m.in. 
badania i dokumentacja geotechniczna, 
raporty i oceny oddziaływania na 
środowisko, ekspertyzy, opinie, 
uzgodnienia itp. 

     

I.b. Mapy do celów projektowych      

I.c. 

Opracowanie koncepcji programowo – 
przestrzennej technologii oczyszczania 
i wykonania robót budowalnych - 
montażowych  

     

I.d. Projekt budowlany      
I.e. Projekty wykonawcze branżowe      

I.f. 
Projekt organizacji robót na ruchu 
oczyszczalni ścieków 

     

I.g. 
Kosztorysy inwestorskie i przedmiary 
robót 

     

I.h. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

     

Część II Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

II.a. 

Prace przedprojektowe w tym m.in. 
badania i dokumentacja geotechniczna, 
raporty i oceny oddziaływania na 
środowisko, ekspertyzy, opinie, 
uzgodnienia itp. 

     

II.b. Mapy do celów projektowych      
II.c. Projekt budowlany      
II.d. Projekty wykonawcze branżowe      

II.e. 
Kosztorysy inwestorskie i przedmiary 
robót 

     

II.f. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

     

Część III Rozbudowa istniejącej Stacji Wodociągowej 

III.a. 

Prace przedprojektowe w tym m.in. 
badania i dokumentacja geotechniczna, 
raporty i oceny oddziaływania na 
środowisko, ekspertyzy, opinie, 
uzgodnienia itp. 

     

III.b. Mapy do celów projektowych      

III.c. 

Opracowanie koncepcji programowo – 
przestrzennej technologii uzdatniania 
wody i wykonania robót i wykonania 
robót budowalnych - montażowych  

     

III.d. Projekt budowlany      
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III.e. Projekty wykonawcze branżowe      

III.f. 
Projekt organizacji robót na ruchu 
stacji wodociągowej 

     

III.g. 
Kosztorysy inwestorskie i przedmiary 
robót 

     

III.h. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) – sieć kanalizacji 
sanitarnej 

     

Razem  

 

Tabela cen jednostkowych (tylko dla części nr 2) 

L.p. Element do zaprojektowania J.m. 
Średnia cena jednostkowa 

zaprojektowania / J.m. 
(netto) 

1. Sieć wodociągowa mb  

2. 
Przyłącze wodociągowe (do 
przepompowni) mb  

3. Kanalizacja grawitacyjna mb  
4. Przykanalik kanalizacyjny mb  
5. Przewód tłoczny mb  

6. 
Nowa przepompownia/ tłocznia 
ścieków 

szt.  

7. Przebudowa przepompowni ścieków szt.  
8. Przyłącze energetyczne mb  

 

 
UWAGA: 
1. W cenie elementów należy uwzględnić koszty wykonania pozostałych usług, które należy wykonać w 

ramach umowy. 
2. Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli bez dokonywania w nich zmian, a w przypadku elementów 

nie występujących w obiekcie lub ujętych w innych elementach wpisać 0. 

*) niepotrzebne skreślić 
 
 
Data :               
               (podpis i pieczęć) 
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Załącznik nr 4 do SP - wzór 
 
 
 
…………………………………………… 

pieczęć Wykonawcy 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn: 

„Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego 
w m. Swornegacie, gm. Chojnice”. 

 
Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

 

 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy własnoręcznymi 
podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 Kodeksu Karnego. 
 

(*) niepotrzebne skreślić 

 
…………………………...                 ……………………………… 
miejscowość i data                    pieczątka i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 5  do SP - wzór 

 
…………………………………………… 
   pieczęć Wykonawcy 
 

WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG 
 

W przypadku ubiegania się o część nr 1 zamówienia: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zrealizowane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 
obejmujące budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości: jedna minimum 600m3/d i 
jedna minimum 1000m3/d wraz z podaniem ich dat realizacji (wykonania robót budowlanych) i podmiotów na rzecz których usługi 
zostały wykonane. 
W przypadku ubiegania się o część nr 2 zamówienia: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dokumentacje projektowo-kosztorysowe obejmujące 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 1 przepompownią lub tłocznią ścieków o łącznej długości nie mniejszej od 3,0 km każda 
wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane. 
W przypadku ubiegania się o część nr 3 zamówienia: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zrealizowaną dokumentację projektowo-kosztorysową 
obejmującą budowę nowej stacji wodociągowej o przepustowości min. 70m3/h, która została zrealizowana i pracuje w pełnym 
układzie automatycznym wraz z podaniem jej daty realizacji (wykonania robót budowlanych) i podmiotu na rzecz którego usługa 
została wykonana. 

 

Lp.* Nazwa usługi, miejsce 
wykonania, zakres rzeczowy 

Wartość robót 
projektowych objętych 

usługą z pod. VAT 
[ tys. zł ] 

Termin wykonania 
mm.rrrr 

Nazwa 
zamawiający 

Nr str. dokumentu 
potwierdzającego/ 

dowodu **) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

*) ilo ść pozycji dostosować do stanu faktycznego 
**) należy załączyć dowody dotyczące głównych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty Wymagane 
jest, aby dowody te potwierdzały co najmniej usługę potwierdzającą spełnianie postawionego warunku udziału w postepowaniu. 
 
 
 

..................................................................                    .............................................................       
miejscowość i data                                           (podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do  

  reprezentowania wykonawcy w obrocie 
prawnym) 
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Załącznik nr 6 do SP – wzór 
 
 

Oświadczenie o podwykonawstwie 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji 

pn: „Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie, gm. 

Chojnice”. 

Oświadczam, że część zamówienia zamierzam wykonać z następującym podwykonawcą: 
 
 
Lp. Część zamówienia, która zostanie  

powierzona podwykonawcy 
Nazwa podwykonawcy 

   

 
 
 
..............................., dn. .........................              ........................................................................ 
 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli                             
      w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 do SP - wzór 
 
…………………………………………… 
   pieczęć Wykonawcy 

WYKAZ OSÓB, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn. 

 

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn:  
„Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego 

w m. Swornegacie, gm. Chojnice” 
 

Lp. Proponowana funkcja Imię i nazwisko Wykształcenie 
Kwalifikacje zawodowe 

rodzaj i zakres uprawnień,  
Doświadczenie 

zawodowe* 

Informacja o 
podstawie 

dysponowania 
osobami 

1. Projektant specjalności sanitarnej    
  

2. 
Projektant specjalności elektrycznej, 
energetycznej i AKPiA 

   
  

3. 
Projektant specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

     

4. Projektant specjalności drogowej    
  

* opisać doświadczenie zawodowe w zakresie potwierdzenia spełnienia postawionych wymagań. 
              . 
 
...................................................                                   .............................................................................          

miejscowość i data                                                 (podpisy i pieczęcie osób uprawnionych  
      do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym)
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Załącznik nr 8 do SP - wzór 
 
 
…………………………………………… 
   pieczęć Wykonawcy 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn: 

„Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego 
w m. Swornegacie, gm. Chojnice” 

 

 Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

wykazane w Załączniku Nr 7 do SP (Wykaz osób) posiadają wymagane prawem uprawnienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

......................................................                               ……………….. ...................................   
miejscowość i data                                             (podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do      
                                                                             reprezentowania wykonawcy w obrocie    
                                                                                                             prawnym) 

 


