
Załącznik nr 10 do SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Budowa sieci wodociągowej Balin – Sempółki i Ksawercin – Dominikowice w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”. 
2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest projekt i budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej: 

1) Balin – Sempółki 
2) Ksawercin Dominikowice 

przedstawiony w załączniku graficznym w Programie Funkcjonalno - Urzytkowym. 
Wykonanie prac o których mowa będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
w następujących etapach: 
a) etap I - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót budowlanych sieci wodociągowej 
Balin – Sempółki i Ksawercin Dominikowice dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę; 
b) etap II - wykonanie robót budowlanych przy budowie sieci wodociągowej Balin – Sempółki oraz 
Ksawercin Dominikowice. 
 

W ramach czynności „zaprojektuj” (etap I) należy wykonać: 
a) mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową robót budowlanych dla potrzeb 

uzyskania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
pozwolenia na budowę - w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
(edytowalnej oraz pdf), wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Rozwiązania projektowe na 
poszczególnych etapach projektowania w zależności od potrzeb oraz rozwiązanie projektowe 
końcowe przedkładane będą do oceny Zamawiającemu; 

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przez które należy 
rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - po 1 
egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf); 

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - po 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz  
w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz  pdf); 

 

W ramach czynności „wybuduj” (etap II) należy wykonać roboty budowlane przy budowie sieci 
wodociągowej Balin – Sempółki oraz Ksawercin – Dominikowice, które  obejmują:   

a) zakup i dostawę materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji robót; 

b) wykonanie robót ziemnych; 
c) montaż sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą; 
d) przeprowadzenie próby szczelności; 
e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego ( dotyczy również dróg gruntowych );  
f) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót. 

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy użyciu swojego 
potencjału technicznego i pracowników, posiadanego sprzętu i materiałów przez siebie dostarczonych, 
które będą posiadały wymagane prawem polskim dowody dopuszczenia do powszechnego stosowania 
w zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
 
Zakres robót przewidzianych do wykonania  na zadaniu przez Wykonawcę:  
Wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej a na jej podstawie uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na jej podstawie wykonanie robót budowlanych. 
- projekt budowlany winien uwzględniać: 
1) Przebieg trasy sieci wodociągowej. 
2) Średnicę i rodzaj rur wodociągowych. 
3) Określenie ilości hydrantów i zasuw na sieci wodociągowej. 
4) Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przedłożenia organowi wydającemu 
pozwolenie na budowę.  
- zakres prac budowlanych obejmuję: 
1) Roboty pomiarowe. 
2) Budowę sieci wodociągowej Balin -  Sempółki oraz Ksawercin - Dominikowice. 
3) inwentaryzację geodezyjną. 



3. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia należy: 
1. Zakres obowiązków: 
1) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych.; 
2) wykonanie projektu budowlanego na mapie do celów projektowych wraz uzyskaniem niezbędnych 
decyzji administracyjnych niezbędnych do przedłożenia organowi wydającemu pozwolenie na budowę; 
3) protokolarne przejęcie od Zamawiającego placu budowy, odpowiednie zabezpieczenie terenu 
budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi 
punktami osnowy geodezyjnej; 
4) Wykonawca winieni realizować roboty w uzgodnieniu z Zamawiającym; 
5) zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową oraz ze 
złożoną ofertą; 
6) prowadzenie dokumentacji budowy; 
7) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektów; 
8) prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej; 
9) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 
bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 
10) realizacja zaleceń wpisywanych do dziennika budowy i ścisła współpraca z Inspektorem Nadzoru, 
Projektantem, Zamawiającym, potencjalnymi podwykonawcami oraz innymi uczestnikami niniejszego 
procesu budowlanego; 
11) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu 
bądź zanikających; 
12) utrzymywanie w czystości terenu budowy, oraz dróg publicznych przylegających do terenu budowy, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed Policją i innymi służbami publicznymi. 
W razie niewykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający może wykonać je sam lub 
zlecić wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy; 
13) umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych robót; 
14) udział w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji zadania; 
15) przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót; 
16) przekazanie atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów 
wymaganych prawem budowlanym; 
17) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu na którym Wykonawca prowadził roboty, dotyczy to 
także dróg na których prowadzona będzie inwestycja;  
18) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu odbioru końcowego; 
19) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu wszystkich instrukcji obsługi urządzeń, oraz kart 
gwarancyjnych. 
2. Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdej 
firmy lub osoby, która w ocenie Zamawiającego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania 
powierzonych zadań lub której obecność na terenie budowy jest uznana przez Zamawiającego za 
niepożądaną, uprawnienie to dotyczy również prawa do żądania zmiany kierownika budowy, co 
Wykonawca jest obowiązany uczynić niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania od Zamawiającego. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w trakcie wszelkich działań na placu budowy. 
4. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za ewentualne przekroczenie w 
trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody wynikłe podczas 
prowadzonych robót. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
7. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, 
katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzeń losowych; 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 
pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym 
także ruchem pojazdów mechanicznych. 
 
4. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudniania pracowników przy realizacji przedmiotu 
zamówienia. 



1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia obejmującego 
wykonanie robót budowlanych są zobowiązani do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o 
pracę, których wykonywanie pracy zostało ustalone w sposób zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z póź. zm.). 
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących 
czynności związane z robotami budowlano – montażowymi, ziemnymi, instalacyjnymi, porządkowymi, 
wykończeniowymi w tym również operatorami sprzętu. 
2. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy lub 
umowy o podwykonawstwo zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa 
w ust. 1 zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub 
podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza się, aby 
przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem 
niniejszego zamówienia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony 
jest do wykonywania czynności kontrolnych na miejscu wykonywania robót wobec Wykonawcy i 
podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający lub 
upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczególności do: 
a) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykazu osób ze stanem 
faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robót, 
b) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
c) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, 
d) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania w/w wymogów. 
5. Termin wykonania przedmiotu umowy. 
Zakończenie przedmiotu umowy 
Etapu I wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – 
do 31 grudnia 2020 r. 
Etapu II wykonanie robót budowlanych w zakresie zgodnym z przedstawionym i 
zaakceptowanym projektem budowlanym  
– do 15 września 2021 r. 
Za termin zakończenia robót rozumie się dzień zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru końcowego robót. 
6. Zasady odbioru. 
1. Zamawiający będzie dokonywał: 
1) odbioru dokumentacji projektowej dla potrzeb pozwolenia na budowę i uzyskanie przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. pozwolenia na budowę                                 
w Wydziale Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Poddębicach, 
2) odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu: 
a) odbiory te będą dokonywane w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia robót do odbioru przez 
Wykonawcę - wpisem do dziennika budowy; 
b) jeżeli Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
zobowiązany będzie do odkrycia tych robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót. 
W przypadku, gdy roboty zostały wykonane prawidłowo Wykonawca przywróci je do stanu 
poprzedniego. 
W przypadku natomiast, gdy roboty zostały wykonane niewłaściwie, Wykonawca niezwłocznie wykona 
je w sposób zgodny obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i normami. 



2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych 
usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w ust. 9. 
3. Strony postanawiają że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze 
częściowym, końcowym lub pogwarancyjnym wynosić będzie do 14 dni, chyba że w trakcie odbioru 
strony postanowią inaczej. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzących do 
sprawdzenia zgodności zaprojektowanych parametrów przedmiotu umowy ze zrealizowanymi 
odpowiednimi parametrami technicznymi. W wypadku nieuzyskania wymaganych parametrów, koszty 
przeprowadzenia ekspertyzy poniesie Wykonawca. 
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz ustanowionego przez niego 
inspektora nadzoru o usunięciu wad. 
7. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót w ciągu 7 (słownie: siedem) dni od 
powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad. 
8. Podpisanie protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani też z obowiązku usunięcia wad stwierdzonych przez właściwe 
organy administracji architektoniczno- budowlanej. 
9. Podpisanie protokołu końcowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia końcowego przy 
czym wystawienie przez Wykonawcę faktury końcowej, o której mowa w §8 umowy jest dopuszczalne 
jedynie po łącznym spełnieniu wszystkich warunków określonych w §6 ust.1,pkt) 21. Niespełnienie 
któregokolwiek z podanych tam warunków powoduje, że wystawiona faktura nie wywołuje jakichkolwiek 
skutków prawnych lub finansowych dla Zamawiającego, a wskazana w niej kwota jest nienależna. 
7. Płatności - zasady 
1. Rozliczenie pomiędzy Stronami umowy będzie dokonywane po: 
- wykonaniu map i opracowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę, 
- wykonaniu robót budowlanych i pozytywnym odbiorze końcowym. 
2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur. 
3. Podstawą wystawienia faktur będzie protokół wykonania robót stwierdzający ilość i zakres rzeczowy 
wykonanych robót zatwierdzony i podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez 
Zamawiającego w imieniu którego działać będzie Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu. 
4. W przypadku robót, w których uczestniczyli podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest przed 
złożeniem faktury dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty na rzecz podwykonawcy. Wraz 
z fakturami Wykonawca składa oświadczenie podwykonawcy potwierdzające, że Wykonawca dokonał 
zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 
8. Dodatkowe informacje istotne dla przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów po uzyskaniu akceptacji inspektora 
nadzoru i Zamawiającego. 
Dla wszystkich materiałów Wykonawca ma obowiązek posiadać komplet dokumentów zezwalających 
na ich stosowanie w budownictwie (wyniki badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych 
dokumentów uzupełniających). 
 

 
 
 
        Prezes Zarządu  
 
(-) Włodzimierz Szymański 


