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Tytuł

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń

Zamówienia uzupełniające

NIE

Warunki zmiany umowy

1.�Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 
2.�Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty:
1)�w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie zmianie 
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie brutto, 
z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT; 
2)�w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 
treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 
dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować 
wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej 
zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca; 
3)�w przypadku zmiany: 
��wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207)
��zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
��zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z  dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wymaga 
zgłoszenia w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
w umotywowanym pisemnym wniosku wykazującym zmianę wysokości kosztów w ciągu 7 dni od powzięcia 
informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania 
zamówienia, natomiast spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy; 



Wygenerowano: 2021-02-10 09:58 Strona 2 / 10

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń

4)�odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze zwłoki 
Wykonawcy, w szczególności w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą 
strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty 
prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, 
samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie 
przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia.
3.�Ponadto przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
a dotyczących w szczególności zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, należnego 
wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem niemożliwej 
do przewidzenia: 
1)�konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych 
lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji projektowej lub PFU, w sytuacji, gdy zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót albo ze względu na 
zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez 
uprawnione organy administracji publicznej, 
2)�konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub PFU z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego lub Wykonawcy, 
3)�konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji wskazanych w dokumentacji technicznej, w 
sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z rynku, 
4)�przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy roboty nie mogą być 
realizowane, w szczególności ze względu na nie zinwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub 
inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej przeszkody, 
5)�wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót; 
6)�wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności takich jak: 
a)�znaleziska archeologiczne, skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót 
dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie zamówienia; 
b)�znaleziska z czasów wojen: uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby; 
c)�wystąpienia w trakcie realizacji umowy niezainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
kolizji techniczny powodujących wprowadzenie istotnych odstępstw od projektu budowlanego  
d)�warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie robót, zgodnie z 
konieczną do przestrzegania technologią lub sposobem ich wykonywania; 
e)�konieczność wykonania badań archeologicznych 
7)�wystąpienia siły wyższej. 
4.�Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 
Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, 
oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
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1)�nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż 
stosunek pracy (np. zlecenie, dzieło), które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2)�decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności 
zapobiegawczych lub kontrolnych;
3)�poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych 
z przeciwdziałaniem COVID-19 (wojewoda może skierować takie polecenie do organów administracji 
rządowej działających w województwie 
i państwowych osób prawnych, organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych oraz 
samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; Prezes Rady Ministrów 
natomiast do innych niż wymienione wyżej osób prawnych i jednostek organizacyjnych

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-02-10
1. PFU SUW
2. PFU Oczyszczalnia opis
3. PFU rysunki oczyszczalnia cz I
4. Zapytanie
5. PFU oczyszczalnia rysunki cz II

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-02-10

Data ostatniej zmiany

2021-02-10

Termin składania ofert

2021-03-19 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-04

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu 
Sp. z o.o.
ul. Łasicka  17
59-700 Bolesławiec
NIP: 6120004423
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Osoby do kontaktu

Anna Kasprzyk-Bis
tel.: 75 734 10 10
e-mail: a.kasprzyk@pwik.boleslawiec.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zamawiający nie dokonał podziału na części 

Budżet części 1

2801491,94 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

2.1.�Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
a)�Zadanie 1: Przebudowa oczyszczalni, która będzie polegać na:
•�budowie nowych obiektów:
��kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych,
��separatora piasku wraz z wiatą oraz rurociągami: doprowadzającym wodę czystą do separatora i 
odprowadzającym wodę zużytą, − punktu odbioru osadów przy otwartej komorze fermentacji;
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•�przebudowie lub modernizacji istniejących obiektów:
��stacji mechanicznego oczyszczania ścieków z pompownią główną,
��bloku mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków (piaskownika, komór anoksycznych, 
komór tlenowych, osadników wtórnych i pompowni osadu),
��reaktorów biologicznych,
��komory pomiarowej ścieków oczyszczonych,
��stacji dmuchaw,
��otwartej komory fermentacji,
��budynku socjalno-biurowego,
��rurociągów międzyobiektowych,
��linii kablowych energetycznych, sygnalizacyjnych, sterowniczych;
•�likwidacji obiektów i demontażu urządzeń:
��reaktorów chemicznych wraz z towarzyszącymi im rurociągami armaturą.
b)�Zadanie 2: Przebudowa ujęcia i SUW, która będzie polegać na:
1.�podłączeniu do systemu wodociągowego odwiertów nr 2z i 3.
2.�wyniesieniu studni nr 2z i 3 na wysokość ok. 2,0 m i oskarpowaniu terenu wraz z przedłużeniem 
rury studziennej i wykonaniem schodów wejściowych betonowych o szerokości. min 90 cm z barierką 
ze stali nierdzewnej,
3.�wykonaniu obudów typu Lange dla istniejącego otworu studziennego nr 2z i 3 wraz z pompą, rurą 
studzienną, głowicą, armaturą pomiarową (przepływomierz, pomiar ciśnienia), armaturą odcinającą 
(zawór zwrotny, zasuwa odcinająca), orurowaniem oraz szafką zasilającą elektryczną pośrednią – 2 
komplety.
4.�wymianie instalacji wodociągowej z rur stalowych DN150 na PE 160mm doprowadzającej wodę 
ze studni nr 2z i 3 do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza.
5.�wykonaniu przyłącza wodociągowego PE 110mm doprowadzającego wodę od istniejącej studni 
nr 2z do wymienianego wodociągu PE 160mm z zabudową hydrantu technologicznego nadziemnego 
DN80.
6.�wykonaniu przyłącza wodociągowego PE 110mm doprowadzającego wodę od istniejącej studni 
nr 3 do wymienianego wodociągu PE 160mm 
z zabudową hydrantu technologicznego nadziemnego DN80.
7.�budowie kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z fundamentem, w skład której będą 
wchodzić:
��pomieszczenie chlorowni o min. wymiarach 5,5 x 2,0 m z osobnym wejściem z zewnątrz,
��pomieszczenie WC o min. wymiarach 1,5 x 2,0 m z osobnym wejściem.
8.�wykonaniu instalacji do dezynfekcji wody w nowej stacji 
z zastosowaniem lampy UV oraz instalacji do dezynfekcji wody podchlorynem sodu.
9.�montażu armatury pomiarowej (pomiar przepływu, ciśnienia, mętności i pH) i odcinająco-zwrotnej 
oraz regulacyjnej w nowym SUW.
10.�dostawie, montażu i uruchomieniu agregatu prądotwórczego o mocy 18 kW z systemem SZR do 
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zabudowy zewnętrznej posadowionym na nowo wykonanym fundamencie przy kontenerowej SUW,
11.�wykonaniu automatyki i sterowania pracą pomp oraz instalacji dezynfekcji wody,
12.�wykonaniu systemu monitoringu pracy obiektu. 

Kody CPV

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

lwówecki

Gmina

Wleń

Miejscowość

Wleń

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: g)�należycie zrealizował 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy –co najmniej jedną robotę budowlaną z polegająca na budowie lub 
przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków wartość minimum 2 000 000 złotych brutto.
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Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

a)�Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 złotych;
b)�Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki 
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum 
500 000 zł.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a)�dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz 
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333) lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 
ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220),
b)�dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220),
c)�dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy 
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z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 220),
d)�dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 
z 2020 poz. 220),
e)�dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 
ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220),
f)�dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a 
ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 
z 2020 poz. 220),
UWAGA Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji osób wskazanych w powyższym punkcie w 
literach a do f. Co oznacza, że Wykonawca musi dysponować 6 osobami posiadającymi uprawnienia 
i kwalifikacje wskazane w pkt 4.2. lit od a do f.
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Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium I - cena 80%

              C.min.
C = ------------------ x 80

               C bad
C min.  – cena brutto oferty najtańszej
C bad.  – cena brutto oferty badanej

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Termin gwarancji 20%  Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji  (w 
miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu 
zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-02-10 - data opublikowania
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-> 2021-03-19 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-04 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


