
 
 

 

ŻAGAŃSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJE SP. Z O.O. W ŻAGANIU 

UL. B. CHROBREGO NR 44 

 

Specyfikacja warunków zamówienia pn.  

„Renowacja kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami w ul. Jarzębinowej w Żaganiu  

metodą bezwykopową” 

 

I. Firma oraz adres Zamawiającego: 

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. 

ul. B. Chrobrego nr 44, 68 - 100 Żagań 

Tel. 68 477 78 88,  

adres strony internetowej: www.zwik.zagan.pl,  

godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem 

udzielania zamówień podprogowych dla kwot sektorowych przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. 

z o.o. w Żaganiu” zwanego dalej „regulaminem” 

Regulamin znajduje się na stronie informacyjnej zamawianego w zakładce Strefa klienta – ustawy 

i regulaminy. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

CPV 

 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1.  renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Jarzębinowej (dawna ul. Findera) w Żaganiu 

metodą bezwykopową:  

1) rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywic epoksydowych 

S1 – S2 – 5,98m - 400mm beton, 

S2 – S3 – 22,18m - 400mm beton, 

S3 – S4 – 60,02m - 400mm beton, 

S4 – S5 – 59,49m - 500mm beton, 

S5 – S6 – 59,31m - 500mm beton, 

S6 – S7 – 7,49m - 300mm kamionka, 

S7 – S8 – 7,05m - 300mm kamionka, 

wraz z wstępną inwentaryzacją celem potwierdzenia średnic kanałów i studni, czyszczeniem, 

frezowaniem wystających przykanalików i korzeni oraz pracami towarzyszącymi; 

2) renowacja studzienek kanalizacyjnych metodą wkładu jednoczęściowego z filcu i maty  szklanej, 

nasączonej żywicą epoksydową szt. 8; 

3) renowacja rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywic epoksydowych średnic 

DN300 – DN500  o długości 221,52 mb.: 

a. renowację należy wykonać metodą rękawa nasączonego żywicą i utwardzanego na miejscu 

http://www.zwik.zagan.pl/


(CIPP). Nie dopuszcza się łączenia wykładzin w obrębie jednego odcinka poddawanego 

renowacji w tym także łączenia spiralnego;  

b. stosowane materiały muszą być przeznaczone do stosowania przy renowacji kanalizacji 

deszczowej; 

c. do nasączania rękawa należy zastosować żywice epoksydowe. Nie dopuszcza się 

stosowania żywic poliestrowych;  

d. rękaw nasączony żywicami epoksydowymi z wyraźnym pigmentem w celu kontroli 

nasączania rękawa. Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego 

powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności (kolor niebieski, 

czerwony, żółty, zielony). Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być 

gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa 

powinny być obcięte równo i prostopadle do osi. Nie zezwala się na stosowanie żywic 

bezbarwnych (przeźroczystych). Do renowacji należy użyć rękawa filcowego; 

e. rękaw musi być nasączony dwukomponentową żywicą epoksydową przy pomocy 

dynamicznego układu wtłaczającego i mieszania komponentów. Zamawiający dopuszcza tylko 

nasączanie rękawa na placu budowy, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Rękaw musi 

być nasączony żywicą przy pomocy specjalnych mieszalników sterowanych komputerowo. 

Nasączenie rękawa przy zastosowaniu podciśnienia, w warunkach kontrolowanych. Pojazd do 

nasączania musi posiadać urządzenia do pełnej kontroli tego procesu wraz z pełnymi 

wydrukami pokazującymi stosunek mieszania żywic na każdym etapie;  

f. nie dopuszcza się ręcznego mieszania żywic, po nasączeniu rękawa Wykonawca przedstawi 

w formie wydruku cały raport z mieszania żywic. Raport powinien zawierać: metry bieżące 

nasączonego rękawa, stosunek mieszania, ilość wtłoczonej żywicy i utwardzacza, temperaturę 

żywicy i utwardzacza, wartość powietrza vacum na pompie próżniowej, gęstość żywicy; 

g. barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod 

względem odcienia i intensywności;  

4) rękaw musi trwale związać się z rurą poprzez sklejenie, nie dopuszcza się stosowania 

dodatkowych folii tzw. Prelinerów; 

5) wymagane parametry rękawa po utwardzeniu:  

 kolor: wyraźny pigment, 

 moduł sprężystości E = min. 2600N/mm2 wg DIN PN-EN 1228,  

 sztywność obwodowa DN200 – DN500 nie mniejsza niż: 2,0kN/m2,  

 grubość DN300 min. 6 mm,  

 grubość DN400 min. 7,5 mm,  

 grubość DN500 min. 9 mm,  

6) odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60˚C; 

7) moduł E dla samej żywicy epoksydowej nie mniejszy niż 3000 N/mm2 zgodnie z DN EN ISO 178; 

8) odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów; 

9) zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń 

eksploatacyjnych;  

10) zamawiający wymaga zastosowania żywic epoksydowych bezskurczowych – w przypadku 

stwierdzenia skurczu Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia rękawa i ponownego jego 

montażu przy użyciu żywic bezskurczowych;  

11) rękaw filcowy, wykonany z filców poliestrowych, całość musi być nasączona żywicami 

epoksydowymi. Nie dopuszcza się odbioru rękawa, który będzie posiadał zmarszczenia lub fałdy. 

W takim przypadku Wykonawca będzie zmuszony na własny koszt usunąć całość rękawa 

i zainstalować nowy; 

12) należy zastosować żywice nie zawierające styrenu; 

13) wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału. Przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej 

kanału na całej długości równomiernego utwardzenia rękawa. Nie dopuszcza się pozostawienia 

wolnych przestrzeni między istniejącym przewodem, a materiałem zastosowanym do renowacji. 



Zastosowany do renowacji system musi się trwale związać (skleić) z rurą poddawaną remontowi 

w  aki sposób, żeby nie dopuścić do penetracji wód gruntowych w przestrzeń pomiędzy rurą 

remontowaną, a zainstalowaną wykładziną; 

14) szczelność kanału w 100%; 

15) wykonawca ma zapewnić właściwy stan kanału po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni 

kanału – odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiennej 

geometrii naprawianego przewodu np.: łuki, zmiany średnicy, przesunięć na złączach, pęknięcia 

kanału; 

16) utwardzenie rękawa musi być przeprowadzone przy pomocy specjalistycznego urządzenia 

grzejnego o minimalnej mocy 1200KW. Wygrzewanie rękawa będzie potwierdzone raportem, 

pokazującym cały proces grzania jak i chłodzenia wody w rękawie. 

 

2. Renowacja studzienek kanalizacyjnych:  metoda wkładu jednoczęściowego z filcu i maty szklanej, 

nasączonej żywicą epoksydową.  

Do remontu studni ma zostać zastosowany system technologii polegającej na użyciu do renowacji 

monolitycznego wkładu wykonanego z włókna filcowego i włókna szklanego ECR pokrytego wewnątrz 

PVC. 

W studniach kanalizacyjnych poddawanych renowacji w pierwszej kolejności należy dokonać́ wycięcia 

stopni włazowych. Następnie studnie należy dokładnie oczyścić́ przy zastosowaniu metody 

hydrodynamicznej. Po oczyszczeniu w studni umieszcza się̨ okładzinę̨ nasączoną żywicą epoksydową. 

Okładzina musi być́ dobrana idealnie do kształtu studni, jednoczęściowa, sięgająca od dolnej części 

ślizgu, aż do górnej krawędzi włazu (w ulicy). Grubość́ materiału okładziny nie może być́ mniejsza niż 

4mm. 

Materiał powinien być instalowany w jednej części, zabrania się łączenia jego w obrębie studni. Materiał 

filcowo/szklany pokryty od wewnętrznej strony studni PVC, musi być szczelny. Utwardzenie następuje 

przy zastosowaniu pary. Po utwardzeniu należy wykonać́ odwierty przyłączy w studni oraz odwierty 

w dolnej części studni.  Zamawiający nie wymaga montażu nowych stopni włazowych. 

Ze studzienek należy usunąć́ wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde, tj. produkty korozji i 

erozji, luźne elementy, korzenie. Czyszczenie należy prowadzić́ przy wykorzystaniu specjalistycznego 

sprzętu, a wszystkie osady muszą zostać́ wydobyte na powierzchnię i odwiezione na wskazane 

składowisko osadów (zgodnie z ustawą o odpadach).  

 

3. Czyszczenie, frezowanie i inspekcja powinna spełniać następujące warunki: 

1) czyszczenie kanalizacji powinno odbywać się samochodem z funkcją recyklingu, aby 

jednocześnie zasysać wyciągnięty osad;  

2) frezowanie wykonać robotem z zainstalowaną szlifierką pneumatyczną wraz z własną kamerą 

kolorową, robot powinien precyzyjnie wyciąć korzenie z każdego złącza oraz zeszlifować 

wystające przykanaliki; 

3) inspekcja po renowacji kanału i studni powinna być wykonana skanerem 3D do kanalizacji. Zapis 

na płycie DVD w ogólnodostępnym formacie (ewentualnie dostarczenie oprogramowania 

umożliwiającego przeglądanie zapisu).  

 

4. Pozostałe obowiązki wykonawcy: 

1) urządzenie, zabezpieczenie i utrzymanie terenu na którym będą wykonywane prace 

renowacyjne i frezujące; 

2) zapewnienie źródła poboru energii (agregat prądotwórczy);  

3) opłata za pobraną wodę; 

4) uzyskanie zgody na zajęcie terenu, projekt organizacji ruchu i koszty z tym związane (jeżeli będą 

wymagane przepisami); 

5) oznakowanie terenu, zgodnie z przepisami BHP; 

6) czyszczenie kanału przed naprawą wozem ciśnieniowym oraz wywóz osadów na składowisko 



odpadów; 

7) wycięcie korzeni wraz z ich usunięciem oraz zeszlifowanie wystających przykanalików; 

8) usunięcie przeszkód kamiennych; 

9) inspekcja przedwykonawcza kanału kamerą z obrotową głowicą; 

10) inspekcja powykonawcza kanału i studni skanerem 3D; 

11) zakres prac związanych z kinetami na studniach rewizyjnych i przykanalikach, obejmuje ich 

otwarcie przy pomocy robota frezującego po montażu rękawa; 

12) utrzymanie porządku w trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie terenu po ich 

zakończeniu; 

13) zamawiający wskaże studzienki, z których zostaną pobrane próbki rękawa oraz będzie 

uczestniczył w ich pobraniu. Wykonawca przeprowadzi i dostarczy do Zamawiającego po 

wykonaniu renowacji następujących badań rękawa (niezależne laboratorium, które wykona 

badanie zostanie wskazane prze Zamawiającego):  

 badanie grubości ścianki rękawa,  

 badanie sztywności obwodowej,  

5. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w niniejszej specyfikacji oraz na załączonym planie 

sytuacyjnym. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania skanowania studni po renowacji urządzeniem 3D, 

umożliwiającym przedstawienie pełnego obrazu także w formacie 2D. 

7. Po wykonaniu renowacji Wykonawca wykona inspekcję TV kamerą satelitarną od strony 

kolektora głównego.  

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty 60 miesięcznej gwarancji. 

9. Zamawiający żąda przedłożenia do oferty kart technicznych żywicy jak i rękawa. Przedstawienia 

opisu technologii jak i sprzętu jakim będzie to wykonywane, wraz z podaniem nazwy producenta.  

10. Wszystkie powyższe dane muszą być́ dostarczone wraz z ofertą, w przypadku braku 

jakichkolwiek dokumentów lub innych niż  ̇wymagane, Zamawiający ma prawo odrzucić́ ofertę̨.  

 

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

6 tygodni od daty podpisania umowy 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków. 

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki: 

1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

jeżeli przepisy prawa nakładają na wykonawcę obowiązek ich posiadania 

Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w niniejszym zakresie. 

2) wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał co najmniej: 

a) 2 renowacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub sieci wodociągowej o długości min. 

200,00mb, rękawem termoutwardzalnym nasączonym żywicami epoksydowymi o średnicy 

min. DN300; 

b) renowację studzienek kanalizacyjnych metodą rękawa filcowego pokrytego PVC, nasączonego 



żywicami epoksydowymi, utwardzonego parą – ilość min. 5 sztuk, średnicy DN1000. 

Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w niniejszym zakresie. 

 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 9 Regulaminu 

 
Zamawiający informuje, że główny przedmiot zamówienia definiuje jako kluczową część zamówienia. 

 

VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy. 

 

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 

 

 dla warunku V.1.2.a) wykaz wykonanych robót, ich zakres oraz dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których roboty zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 2 do niniejszej SWZ, 

 dla warunku V.1.2.b) wykaz wykonanych robót, ich zakres, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

niniejszej SWZ.  

 

VII. Informację o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów z podaniem adresu poczty elektronicznej lub 

strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się 

pocztą elektroniczną; 

Wykonawca, w trakcie postępowania, ma prawo zadawania pytań dotyczących treści w formie pisemnej 

(listownie oraz mailowo – na adres bok@zwik.zagan.pl).  

Zamawiający będzie odpowiadał na pytania niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego. 

Jeżeli pytanie wpłynie później niż 4 dni przed terminem składania ofert Zamawiający nie ma obowiązku 

odpowiadać na pytanie.  

Na zapisy SWZ i czynności Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje odwołanie. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców  pisemnie oraz 

na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.  

 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.  

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 

porozumiewają się drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

otrzymania dokumentu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa 

uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać 

się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.00 do 15.00 

  



IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami, 

Zamawiający  wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: 

1) w sprawach przedmiotu zamówienia: Łukasz Górnicki, e-mail: lgornicki@zwik.zagan.pl,  

2) w sprawach procedury: Katarzyna Czekalska, e-mail: bok@zwik.zagan.pl 

 

X. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

XI. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 

z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie 

kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 

rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej 

z niniejszą SWZ formie.  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 

przez Wykonawcę. 

7. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

8. Oferta powinna być złożona na „Formularzu Ofertowym” - stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. 

9. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku 

pełnomocnictwa, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia 

sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny być 

złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 

dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli 

do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 

(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 

treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

Zawartość oferty.  

11. Wykonawca składa jedną ofertę na całość zamówienia.  

12. Zgodnie z niniejszą SWZ, kompletna oferta musi zawierać: 

1) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
niniejszej SWZ, 
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2) Wykaz zrealizowanych robót na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej 
SWZ, łącznie z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały zrealizowane 
należycie, 

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu 
wykluczeniu na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ, 

4) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 

5) karty techniczne żywicy i rękawa,  
6) opisu technologii i sprzętu jakim będzie wykonywane zadanie, wraz z podaniem nazwy 

producenta.  
 
Ocena zgodności oferty z treścią SWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 

dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. 

 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

 jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia;  

 Wykonawca nie złoży, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,  wymaganych wyjaśnień 

bądź uzupełnień do oferty; 

 Wykonawca nie wyrazi zgody na dokonaną przez Zamawiającego poprawkę oczywistej omyłki 

rachunkowej w ofercie, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 
XIII. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający 

nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 

XIV. Miejsce i termin składania ofert. 

Oferty należy składać w Biurze obsługi klienta spółki przy ul. Przyjaciół Żołnierza 21 w Żaganiu do dnia 
25.06.2021 r. do godziny 12.00 czasu miejscowego. 
 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena 

musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 

 

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 

 

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

 zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania, 

 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

1) przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie jedyne 

kryterium – cenę. 

 



Cena (C)  –   100 % 

 

2) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.  

3) Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie 

przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejszą, według wzoru: 

 

C min 

C =     __________     x 100 

C b 

gdzie: 

C min  (zł) – najniższa cena brutto z ocenianych ofert 

Cb (zł) – cena brutto badanej oferty 

 

4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki 

postawione w niniejszej SIWZ oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (C)  

5) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wybierze ofertę z najniższym 

kosztem. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samie cenie i koszcie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych.  

6) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

7) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

 

XVII. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 

Umowa będzie zawarta niezwłocznie po wyborze Wykonawcy. 

 

Warunkiem podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia będzie wykazanie posiadania polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na wymaganą kwotę. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga 

od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach. 

Zamawiający zamieszcza wzór umowy – załącznik nr 4 do SWZ 

Uwaga 

Na podstawie §13, ust. 2 Regulaminu Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w 

całości bez podania przyczyny. 
                                                                 
 

…………………………………….. 
Podpis Kierownika Zamawiającego 

 

 



Klauzula informacyjna RODO.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żaganiu przy ulicy Chrobrego 44 (zwana dalej 

„Zamawiającym”), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Zielonej Górze VIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000132641, NIP: 9241747076, REGON: 978001798,  nr tel.: 68 477 78 88, e-mail: 

bok@zwik.zagan.pl 

2. U Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

skontaktować się pod numerem telefonu 68 411 40 00 lub za pośrednictwem dedykowanego 

adresu e -mail: iod@bhpex.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b celem   przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku biurowo - 

technicznego oczyszczalni ścieków w Żaganiu, ul. Chrobrego 44” i zawarcia umowy. 

4. W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, 

jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub 

obowiązujących przepisów prawa. 

5. Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp 

do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający 

zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom 

prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.  

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia; okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres wykonywania 

przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują 

Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść 

konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, 

obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego. 

8. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana 

dotyczących  jest dobrowolny, konsekwencją nie podania ww. danych jest brak możliwości udziału 

w przedmiotowym postępowaniu. 

9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

10. Posiadają Państwo  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. 

W przypadku gdy wykonanie ww. prawa, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na 

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2.  

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa powyżej, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego.  
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 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

11. Nie przysługuje Państwu: 

 prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 

ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

 

27. Wykaz załączników do niniejszego IDW. 

Załącznikami do niniejszej SWZ są następujące wzory: 

 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1 Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2 Załącznik nr 2 Wzór wykazu wykonanych robót  

3 Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia 

4 Załącznik nr 4 Wzór umowy 

 

                                                                 
 
 

…………………………………….. 

Podpis Kierownika Zamawiającego 

  



 

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Na wybór Wykonawcy zadania: „Renowacja kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami w ul. Jarzębinowej 

w Żaganiu metodą bez wykopową” 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., ul .Chrobrego 44, 68-100 Żagań  

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

  

 

 

 

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1.  Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia. 

2.  Zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia. 

3. Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej 

modyfikacji.  

4. Cena mojej (naszej)oferty  za wykonanie całego zamówienia  wynosi: 

 

Wykonanie całego zamówienia 

Cena bez VAT (PLN) VAT (PLN) Cena z podatkiem VAT (PLN) 
1 2 3 

 

 

 

 

  

 

5.  Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie określonym w SWZ. 

6.  Oferowany przez nas termin gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy i jest zgodny  z SWZ. 

7.  Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni licząc od terminu składania ofert. 

8.  Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w SWZ. 

9. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

13. Oferta została złożona na …………………………………… ponumerowanych stronach. 



14. Oświadczam, że zapoznałem się oraz wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  

lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio  

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w  niniejszym postępowaniu.2)  

Jednocześnie poinformowałem ww. osoby o tym, iż odbiorcą ich danych będzie Zamawiający. 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia, np. przez jego wykreślenie). 

 

Podpis(y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawc

y(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

  

 

 

 

 

 

    

 

  



Załącznik nr 2 - wzór wykazu wykonanych robót 

  

 

Nazwa zamówienia „Renowacja kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami w ul. Jarzębinowej w Żaganiu 

metodą bez wykopową” 

 

Zamawiający:  

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., ul. Chrobrego 44, 68-100 Żagań 

 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

WYKAZ  WYKONANYCH  ROBÓT 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

Zrealizowałem/liśmy następujące roboty: 

 

Wykaz wykonanych robót, o których mowa w pkt. V.1.1 lit. a) i lit. b) 

Lp. Nazwa roboty 

(zakres wykonanych robót) 

Data wykonania Inwestor Wykonawca 

robót początek 

(data) 

zakończenie 

(data) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych, w 

tabeli powyżej robót. przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 

Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej roboty, skutkuje nieuznaniem danej 

roboty za należycie wykonaną. 

 

 

 

PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawc 

(ów) 

Miejscowość 

i  data 

      

      

 

  



 

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia 

 

Nazwa zamówienia: „Renowacja kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami w ul. Jarzębinowej w Żaganiu 

metodą bez wykopową” 

 

Zamawiający:  

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., ul. Chrobrego 44, 68-100 Żagań 

 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

 
Oświadczenie  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

 

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia koniecznych do wykonania 
zamówienia, 

c) sytuacji  ekonomicznej i finansowej  umożliwiającej  wykonanie  zamówienia  będącego 
przedmiotem zapytana ofertowego, 

d) nie podlegam wykluczeniu na podstawie §9 Regulaminem udzielania zamówień podprogowych 
dla kwot sektorowych przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu. 

 
 
 
PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawc 

(ów) 

Miejscowość 

i  data 

      

      

 

 


