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 Mikołów, dnia 12.03.2021r. 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  
 
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w ulicy Pszczyńskiej 
zgodnie  z dokumentacją projektową Biura Inżynieryjnego „ML Design” w Kończycach Małych dla 
inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z odejściami i odgałęzieniami do nieruchomości w 
rejonie ulicy Pszczyńskiej w Mikołowie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Bandurskiego do dw 928) wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego dla przedmiotowego zakresu.    
 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie odcinków sieci wodociągowej wraz z odejściami i 
odgałęzieniami do budynków oraz odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwoleń na 
użytkowanie lub zaświadczeń z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla zakresu: 
 

  Od węzła włączeniowego nr Wistn. 1 przy ul. Bandurskiego do węzła  nr Wistn. 2 w rejonie 
dw 928. 

 
Przedmiotową ww. sieć wodociągową należy wykonać wraz z odejściami, odgałęzieniami oraz 
podłączeniami posesji i nieruchomości, jak i przepięciem istniejących sieci wodociągowych, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Należy uwzględnić również zaślepienie starych sieci i likwidację istniejących podejść przyłączy do 
budynków oraz likwidację wyposażenia istniejącego wodociągu. 

 

2. Zamawiający zezwala na składanie ofert częściowych - nie. 
Nie zezwala się na składanie ofert wariantowych. 
 

3. Proponowane warunki udziału w postępowaniu:  
 

3.1.  Posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawca winien wykazać, że wykonał w ciągu ostatnich 5 
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i 
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: wykonał co najmniej 2 
roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o wartości min. na kwotę 1 000 
000,00 zł netto każda. 

 
3.2.  Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej 1 osobą posiadającą następujące kwalifikacje 
zawodowe i doświadczenie: 

- uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej, 

- uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. 

 
3.3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. 

posiadanie środków lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 2 200 000,00 zł. 
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4. Wymagania dot. sposobu obliczenia ceny: 

 
Wykonawca powinien podać cenę: 
 

1. Ryczałtową w PLN za wykonanie części branży instalacyjnej przedmiotu umowy określonego  
szczegółowo w załączniku nr 1. (stawka podatku VAT: 23 %). 
 

2. Jednostkową w PLN w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie 
przedmiaru załączonego w Dokumentacji Projektowej za wykonanie części branży drogowej 
przedmiotu umowy określonego  szczegółowo w załączniku nr 1. (stawka podatku VAT: 23 %). 

 
4.1.  Cenę ryczałtową oferty (w części instalacyjnej zamówienia) Wykonawca winien skalkulować w 

oparciu o szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty w:  
1) pkt. 1 niniejszego załącznika, 
2) Dokumentacji Projektowej,  
3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
4) wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie. 

 
4.2.  Cenę jednostkową oferty w formie kosztorysu ofertowego (w części drogowej zamówienia) 

Wykonawca winien skalkulować w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty w:  
1) pkt. 1 niniejszego załącznika, 
2) przedmiaru robót, załączonego w dokumentacji projektowej, 
3) Dokumentacji Projektowej,  
4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
5) wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie. 

 
4.3. W razie jakichkolwiek rozbieżności czy sprzeczności treści ww. dokumentów obowiązuje 

następująca hierarchia ważności: 
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
2) Dokumentacja Projektowa. 

 
4.4.  Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty również koszty dotyczące: 

a) uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych niezbędnych do 
prowadzenia robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia, 

b) opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót,  
c) zabezpieczenia dojść do poszczególnych nieruchomości w okresie prowadzenia robót; 
d) zabezpieczenia możliwości dojazdu pojazdów uprzywilejowanych (straż, pogotowie, policja 

itp.), 
e) Zamawiający na wniosek wykonawcy robót dopuszcza możliwość zmiany projektu 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (jeśli taki jest sporządzony), w związku z czym 
należy przewidzieć dodatkowe koszty z tym związane,  

f) bieżącego utrzymania dróg, z których będzie korzystał Wykonawca w czasie budowy 
(dojazdy) wraz z kosztem ich ewentualnych napraw, 

g) czyszczenia dróg dojazdowych do budowy (na bieżąco), 
h) wykonania badań wynikających z  STWiORB, 
i) obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, z naniesieniem na mapy  

Państwowych Zasobów Geodezyjnych, z danymi w postaci cyfrowej (wektorowej) 
w układzie 65, w formacie DWG lub DXF, z zachowaniem prawidłowej topologii obiektu, 
oraz przekazanie nośnika optycznego, 

j) nadzorów specjalistycznych zleconych właścicielom lub gestorom urządzeń uzbrojenia 
terenu, w pobliżu, których będą prowadzone roboty, 

k) wszelkie inne konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia. 
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5. Proponowane warunki szczególne do wprowadzenia do treści umowy z wykonawcą: 
 

5.1.  Dopuszcza się możliwość zatrudnienia podwykonawców. 
Warunki powierzenia wykonania części prac podwykonawcom: 

a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac Podwykonawcy na zasadach 
określonych w art. 6471 Kodeksu Cywilnego i niniejszej Umowy oraz SIWZ, 

b) Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za część zadania zrealizowanego przez 
Podwykonawcę, 

c) w przypadku powierzenia części prac Podwykonawcy, Wykonawca załącza każdorazowo do 
faktury za wykonane roboty cesje wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, do wysokości 
wartości wykonanych, odebranych i zafakturowanych przez Podwykonawcę robót, 
niezapłaconych przez Wykonawcę, 

d) Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu zestawienia faktur wystawionych przez Podwykonawców, wraz  
z kserokopią zrealizowanych na poczet wyspecyfikowanych w zestawieniu faktur dowodów 
zapłaty poświadczonych za zgodność z oryginałem,  

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Podwykonawców potwierdzenia płatności 
dokonanych na ich rzecz przez Wykonawcę. 

 
Uwaga: Podstawą do sporządzenia oferty i ustalenia ceny ofertowej jest wyłącznie dokumentacja 
wymieniona w podpunktach 4.1; 4.2, z jednoczesnym  uwzględnieniem przez Wykonawcę w ofercie 
wszystkich kosztów wymienionych w podpunkcie 4.4. 
 
 
Termin realizacji zamówienia – 31.08.2021r. 
 
kod CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, i kolei, wyrównanie terenu 

 
Załączniki: 

1. Dokumentacja Projektowa, 
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
3. Zgłoszenie robót budowlanych, 
4. Przedmiar robót odtworzeniowych nawierzchni. 

 


