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Niniejsze postępowanie jest zamówieniem sektorowym, które ze względu na swoją war-

tość szacunkową, nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-

wień publicznych. W związku z powyższym postępowanie prowadzone jest w oparciu  

o zapisy: 

� Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej w dalszej części „specyfi-

kacją”, 

� Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie 

adres: 63 – 200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1 

e-mail: pwik@pwikjarocin.pl 

tel.: 062 747 31 60, fax: 062 747 34 80 

NIP 617-17-21-399, REGON 250737209 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie przetargowe 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa, utrzymanie ciągu technologicznego  

i utrzymanie porządku na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy.  

Specyfikacja zadań: 
a) Do podstawowych zadań Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia, należy przede wszystkim realizacja odpowiednich zadań 
gospodarczych, wynikających ze specyfiki obiektów, do spełnienia których 

zostały powołane.  

b) Zadania Wykonawcy dzielą się na roboty kontrolne i roboty awaryjne. Roboty 

kontrolne będą wykonywane zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę,  
a zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem. Harmonogram 

należy opracować do dnia 30.10.2017 r. w porozumieniu z Zamawiającym,  

na podstawie załączonego poniżej wyszczególnienia przeglądów i remontów 

urządzeń oczyszczalni ścieków (załącznik do projektu umowy).  

Z przeprowadzanych robót kontrolnych i robót awaryjnych, Wykonawca będzie 

sporządzał miesięczne sprawozdania, które akceptował będzie Zamawiający. To 

będzie podstawą do płatności faktur. Czas reakcji na zgłoszenie nie może być 
dłuższy niż 1 godz. Maksymalny czas usuwania awarii nie może być dłuższy niż 
12 godz. (za zgodą Zamawiającego może on zostać przedłużony). 

c) Obowiązkiem Wykonawcy jest całodobowe zarządzanie systemem monitoringu 

i sterowania wszystkich obiektów, na których jest lub będzie on zainstalowany. 

Koszty instalowania i utrzymania systemu monitoringu i sterowania będzie 

ponosił Zamawiający. 

d) Przez cały okres obsługi i utrzymania ciągu technologicznego obiektów, 

związanych z funkcjonowaniem systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków  

w gminie Jarocin, należy utrzymywać je w należytym stanie (np.: poprzez 

malowanie ogrodzeń). 
e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki działań pracowników, nie 

ponosi natomiast odpowiedzialności za technologię. Jakiekolwiek zmiany 

wprowadzane do aktualnie prowadzonej działalności czy technologii muszą 
zyskać akceptację Zamawiającego. We wszystkich sprawach decydujący głos 

ma technolog wskazany przez Zamawiającego. Niewykonanie przez 
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Wykonawcę polecenia wydanego przez technologa lub wykonanie tego 

polecenia w niewłaściwy sposób czy w niewłaściwym okresie spowoduje 

wyciągnięcie konsekwencji wobec Wykonawcy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wyniki oczyszczania i poziom kosztochłonności, jednak 

tylko w sytuacji, gdy nie zostały wykonane polecenia eksploatacyjne 

Zamawiającego. 

f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za konserwację i użytkowanie zgodnie  

z instrukcjami obsługi oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi wszystkich 

urządzeń. W przypadku, gdy na skutek czynności dokonanej przez Wykonawcę 
albo zaniechania przez Wykonawcę czynności, do której był zobowiązany, albo 

na skutek błędu ludzkiego, nastąpi pogorszenie parametrów ścieków 

oczyszczonych bądź powstanie szkoda dla Zamawiającego lub osób trzecich, 

całą odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W przypadkach opisanych powyżej, 

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami, w tym 

kosztami ewentualnych kar administracyjnych, które mogą zostać nałożone  

na Zamawiającego. 

g) Zamawiający będzie ponosił koszty materiałów i sprzętu niezbędnego  

do funkcjonowania obiektów wchodzących w skład gminnego systemu 

odprowadzania i oczyszczania ścieków. Wydatki te Wykonawca ma obowiązek 

wykazać na piśmie. W żadnym przypadku, Wykonawca nie będzie obciążał 

Zamawiającego za robociznę. 
h) Zamawiający zapewni we własnym zakresie i na własny koszt: koagulanty, 

flokulanty, wapno chlorowane i inne materiały w ilościach niezbędnych  

do prawidłowego przebiegu procesu oczyszczania ścieków. Sposób dawkowania 

tych preparatów Wykonawca będzie ustalał z technologiem wskazanym przez 

Zamawiającego. Koszty zastosowania zbyt dużych ilości materiałów będą 
przerzucane na Wykonawcę. 

i) Wszystkie uwagi i polecenia technolog będzie wpisywał do odpowiedniego 

rejestru założonego przez Wykonawcę. Jeśli Wykonawca zapewni możliwość 
nagrywania rozmów telefonicznych, to technolog będzie mógł wydawać 
polecenia także drogą telefoniczną. Informacje o wszystkich awariach 

Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu niezwłocznie za pomocą 
dostępnych środków komunikacji, przede wszystkim drogą telefoniczną oraz  

na żądanie Zamawiającego – w formie pisemnej. 

j) Wytwórcą takich odpadów jak: skratki, piasek (odpady z piaskownika)  

i ustabilizowane komunalne osady ściekowe będzie Zamawiający, natomiast 

pozostałych – Wykonawca. Skratki i piasek (odpady z piaskownika) – odpady, 

które powstają w wyniku procesu oczyszczania ścieków – są magazynowane  

w wyznaczonych do tego celu boksach, zlokalizowanych na terenie OŚ Cielcza; 

przewóz skratek i piasku (odpadów z piaskownika) do boksów nie rzadziej niż 
raz na dobę po uprzedniej higienizacji; odpady następnie są z boksów odbierane 

– transportowane przez specjalistyczną, uprawnioną do tego firmę, która zajmuje 

się ich transportem do miejsca dalszego zagospodarowania tego rodzaju odpadu 

(odzysku lub unieszkodliwiania). Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 

magazynowane są na terenie Międzygminnej Kompostowni Osadów 

Ściekowych w Cielczy; osady odbierane są i transportowane przez Wykonawcę 
na teren Międzygminnej Kompostowni Osadów Ściekowych w Cielczy nie 

rzadziej niż raz na dobę; osady zagospodarowane są w sposób rolniczy, zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wytwórcą nie wymie-

nionych powyżej odpadów będzie każdorazowo Wykonawca. 
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k) Wszystkie dokumenty – dotyczące obsługi i utrzymania ciągu technologicznego 

obiektów wchodzących w skład gminnego systemu odprowadzania  

i oczyszczania ścieków – będą udostępniane na żądanie Wykonawcy przez 

technologa. Decyzje technologa mają pierwszeństwo przed postanowieniami 

zawartymi w ww. dokumentach. 

l) Wykonawca zapewni całodobowy – przez wszystkie dni w roku – nadzór nad 

systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także gotowość  
do nieprzerwanego odbioru ścieków. Wykonawca zapewni i poda kilkukrotnie 

do publicznej wiadomości numer całodobowego telefonu alarmowego w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym. 

m) Wykonawca przeprowadzi jeden raz – w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego – deratyzację na terenie obiektów wchodzących w skład 

gminnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Koszty materiałów 

pokryje w całości Zamawiający, natomiast Wykonawca zapewni personel  

i niezbędny sprzęt. 
n) Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem książek obiektów 

budowlanych przez Zamawiającego w zakresie obiektów wchodzących w skład 

gminnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

o) Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych 

do odbiornika nie mogą przekraczać wskazanych w obowiązującym pozwoleniu 

wodnoprawnym. 

p) Wykonawca dokona na dzień 31.12.2017 r. odczytów wszystkich liczników 

energii elektrycznej i przekaże te informacje na piśmie do Zamawiającego  

w możliwie niezwłocznym terminie. 

q) Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi dokumenty, w jakie –  

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków – 

powinna być wyposażona każda oczyszczalnia ścieków, a mianowicie: 

− instrukcję eksploatacji całej oczyszczalni wraz ze schematem 

technologicznym,  

− instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dla całej oczyszczalni ścieków, 

ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i obiektów najbardziej 

zagrożonych zatruciami, wybuchem lub utonięciem,  

− instrukcje stanowiskowe obsługi maszyn, urządzeń i instalacji, zarówno 

technologiczne, jak i służące do zapobiegania lub usuwania skutków 

awarii oraz dotyczące sposobów i dróg ewakuacji załogi,  

− zakładowy plan ratownictwa chemicznego, szczególnie w tych 

zakładach, które używają środków chemicznych, jak np. chloru,  

z wykazem telefonów pogotowia ratunkowego, chemicznego, straży 

pożarnej, policji, obrony terytorialnej itp.,  

− instrukcję przeciwpożarową,  
− instrukcję stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzętu ochrony 

dróg oddechowych,  

− instrukcję udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,  

− tablice ostrzegające przed niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia,  

− sprzęt ratunkowy, jak koła ratunkowe z rzutką, linki asekuracyjne, 

bosaki, rozmieszczone na obrzeżach zbiornika otwartego,  

w odległościach nie większych niż 100 m,  

− przyrządy kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne, służące do ostrzegania 

przed substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla życia i zdrowia. 
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r) Wykonawca będzie sukcesywnie dokonywał regularnych czynności porządko-

wych, takich jak m.in.: zamiatanie, odśnieżanie, pielęgnacja trawników i tere-

nów zielonych. 

 

4. Opis części zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, ja-

kim muszą odpowiadać ofert wariantowe 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

7. Termin wykonania zamówienia 

Od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. 

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

8.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

8.2. Przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wy-

magają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodar-

czej – wystawione nie później niż 6 miesięcy przed upływem okresu składania 

ofert 

8.3. Przedstawią zatwierdzony przez odpowiednie organy administracji państwo-

wej program gospodarki odpadami  

8.4. Oświadczą, że dysponują pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników zaan-

gażowanych w wykonywanie przedmiotu zamówienia, zwłaszcza szatnią brud-

ną i czystą 
8.5. Przedstawią opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwier-

dzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie, że Wykonawca po-

siada polisę na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 mln zł 

8.6. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

8.7. Wykażą wykonane usługi w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłu-

gom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty  

i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że 

usługi te zostały wykonane należycie. Za usługi odpowiadające rodzajem za-

mówienia, Zamawiający uznawał będzie wykonanie usług polegających na ob-

słudze, utrzymaniu ciągu technologicznego i utrzymaniu porządku na terenie 

oczyszczalni ścieków dla aglomeracji minimum 70 000 RLM przez okres 3 lat. 

8.8. Przedstawią wydane przez uprawnione do tego podmioty: 

a) dokumenty poświadczające odbycie kursu operatora oczyszczalni ście-

ków – dla min. 6 pracowników 
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b) dokumenty poświadczające odbycie kursu obsługi pojazdów specjal-

nych do czyszczenia kanalizacji – dla min. 5 pracowników 

c) świadectwa kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eks-

ploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, zwłasz-

cza w zakresie:  

− urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu  

nie wyższym niż 1 kV  

− zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW 

dla min. 10 pracowników 

d) świadectwa kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eks-

ploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, zwłaszcza  

w zakresie:  

− urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu  

nie wyższym niż 1 kV  

− zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW 

dla min. 2 pracowników 

8.9. Posiadają niezbędny sprzęt, narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia tech-

niczne dostępne Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją  
o podstawie dysponowania tymi zasobami, przy czym najważniejszym elemen-

tem będzie wskazanie, że Wykonawca dysponuje co najmniej takim sprzętem 

jak:  

a) samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji – 1 szt. 

b) koparka o mocy min. 100 KM – 1 szt. 

c) ładowarka kołowa – 1 szt. 

d) samochód dostawczy o ład. do 3,5 t – 1 szt. 

e) ciągnik – 1 szt. 

f) przyczepa o ład. pow. 10 t – 1 szt. 

g) samochód asenizacyjny o poj. 10 m3 – 1 szt. 

h) urządzenie do udrażniania kanalizacji – 1 szt. 

i) trójnóg – 1 szt. 

j) przenośny miernik gazów – 1 szt. 

k) agregat prądotwórczy min. 50 kVA – 2 szt. 

l) zestaw oporowy do zabezpieczania wykopów – 1 szt. 

8.10. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

8.11. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na warunkach określonych w pkt 

8.12. specyfikacji 

8.12. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
8.12.1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem po-

stępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wyko-

nując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawio-

na do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nie-

należyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wyko-

nawca nie ponosi odpowiedzialności; 

8.12.2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których 

upadłość ogłoszono; 

8.12.3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 

przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, od-
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roczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji właściwego organu 

8.12.4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popeł-

nione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, prze-

stępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodar-

czemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych; 

8.12.5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestęp-

stwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamó-

wienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych; 

8.12.6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomoc-

nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowa-

niem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestęp-

stwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo po-

pełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

8.12.7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 

komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popeł-

nione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, prze-

stępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodar-

czemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych; 

8.12.8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z po-

stępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestęp-

stwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

8.12.9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się  
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności pod-

miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

8.12.10. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowa-

niu, o których mowa w pkt 8.1. – 8.11. 

8.13. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, 

którzy:  

8.13.1. wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osoba-

mi uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,  

8.13.2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowa-

dzonego postępowania; 

8.13.3. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępo-

waniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warun-

ków; 

8.14. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postę-
powania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

8.15. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie oświad-

czeń i dokumentów, o których mowa w pkt 9. 
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9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

9.1. Oświadczenie wg załączonego do specyfikacji wzoru 

9.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wy-

stawione nie później niż 6 miesięcy przed upływem okresu składania ofert 

9.3. Zatwierdzony przez odpowiednie organy administracji państwowej program 

gospodarki odpadami  

9.4. Oświadczenie o dysponowaniu pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników 

zaangażowanych w wykonywanie przedmiotu zamówienia, zwłaszcza szatnią 
brudną i czystą 

9.5. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pro-

wadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym naj-

ważniejszym elementem będzie wskazanie, że Wykonawca posiada polisę  
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 mln zł 

9.6. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczę-
cia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działal-

ności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością 
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz 

daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających,  

że usługi te zostały wykonane należycie. Za usługi odpowiadające rodzajem 

zamówienia, Zamawiający uznawał będzie wykonanie usług polegających na 

obsłudze, utrzymaniu ciągu technologicznego i utrzymaniu porządku na terenie 

oczyszczalni ścieków dla aglomeracji minimum 70 000 RLM przez okres 3 lat. 

9.7. Przedstawią wydane przez uprawnione do tego podmioty: 

a) dokumenty poświadczające odbycie kursu operatora oczyszczalni ście-

ków – dla min. 6 pracowników 

b) dokumenty poświadczające odbycie kursu obsługi pojazdów specjal-

nych do czyszczenia kanalizacji – dla min. 5 pracowników 

c) świadectwa kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eks-

ploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, zwłasz-

cza w zakresie:  

− urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu  

nie wyższym niż 1 kV  

− zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW 

dla min. 10 pracowników 

d) świadectwa kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eks-

ploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, zwłaszcza  

w zakresie:  

− urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu  

nie wyższym niż 1 kV  

− zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW 

dla min. 2 pracowników 

9.8. Wykaz niezbędnego sprzętu, narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń tech-

nicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z infor-

macją o podstawie dysponowania tymi zasobami, przy czym najważniejszym 
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elementem będzie wskazanie, że Wykonawca dysponuje co najmniej takim 

sprzętem jak:  

a) samochód s samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji – 1 szt. 

b) koparka o mocy min. 100 KM – 1 szt. 

c) ładowarka kołowa – 1 szt. 

d) samochód dostawczy o ład. do 3,5 t – 1 szt. 

e) ciągnik – 1 szt. 

f) przyczepa o ład. pow. 10 t – 1 szt. 

g) samochód asenizacyjny o poj. 10 m3 – 1 szt. 

h) urządzenie do udrażniania kanalizacji – 1 szt. 

i) trójnóg – 1 szt. 

j) przenośny miernik gazów – 1 szt. 

k) agregat prądotwórczy min. 50 kVA – 2 szt. 

l) zestaw oporowy do zabezpieczania wykopów – 1 szt. 

9.9. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, na warunkach 

określonych w pkt 8.12. specyfikacji 

9.10. Kserokopia dokumentu wadialnego. Dodatkowo, w przypadku wniesienia wa-

dium w formie niepieniężnej, oryginał należy złożyć w Sekretariacie Zamawia-

jącego w budynku administracyjnym PWiK Jarocin na terenie Oczyszczalni 

Ścieków w Cielczy, adres: ul. Gajówka 1, Cielcza, 63-200 Jarocin 

9.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.2. – 9.10. (z wyjątkiem oświadczeń) są 
składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z ory-

ginałem przez wykonawcę 
 

10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

Tel. 62 747 34 87 w. 962 / Fax 62 747 34 80 / e-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, 

poczta tradycyjna: ul. Gajówka 1, Cielcza, 63-200 Jarocin. 

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania można składać w/w formach  

do dnia 20.10.2017 r. włącznie. Pytania złożone po tym terminie mogą pozostać bez 

odpowiedzi. 

 

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

Tomasz Olszak 

 

12. Wymagania dotyczące wadium 
12.1 Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

12.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

12.2.1. pieniądzu 

12.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy osz-

czędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze porę-
czeniem pieniężnym 

12.2.3. gwarancjach bankowych 

12.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych 

12.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

12.3 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK SA I O/Jarocin nr 87 1090 1131 

0000 0000 1301 8407. Wadium wnoszone w pozostałych formach, należy zło-
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żyć w formie oryginału w Sekretariacie Zamawiającego w budynku admini-

stracyjnym PWiK Jarocin na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy, adres: 

ul. Gajówka 1, Cielcza, 63-200 Jarocin. Do oferty należy dołączyć kopię do-

kumentu wadialnego potwierdzonego przez wykonawcę za zgodność z orygi-

nałem. 

12.4 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób 

reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego 

(upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzo-

ny w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną 
pieczątkę 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 wy-

płaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych  

w pkt 12.14 SIWZ 

12.5 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania 

ofert, tj. do dnia 26.10.2017 r. do godz. 11.00 

12.6 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie 

znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

12.7 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowal-

ną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie 

uznana za odrzuconą. 
12.8 Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wy-

borze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze-

żeniem pkt 12.13 SIWZ. 

12.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawia-

jący zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 

12.10 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który 

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

12.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt 12.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnię-
cia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 

wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

12.12 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odset-

kami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono prze-

chowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 
12.13 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpo-

wiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt 23.7 SIWZ, nie złożył dokumen-

tów lub oświadczeń, wymienionych w pkt 9 SIWZ lub pełnomocnictw, chyba 

że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

12.14 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana; 

12.14.1 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

12.14.2 zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stro-

nie Wykonawcy. 

 

13. Termin związania ofertą 
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13.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert. 

13.2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu 

związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców  

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuż-
szy jednak niż 30 dni. 

 

14. Opis sposobu przygotowywania ofert 

14.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których 

oferta odpowiada zasadom i wymaganiom określonym w specyfikacji. 

14.2. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Wykonawca winien zapoznać się 
ze wszystkimi zagadnieniami specyfikacji oraz dokonać wizji w terenie. Pozy-

skane w trakcie wizji informacje, wykonawca wykorzysta na własne ryzyko 

i odpowiedzialność. Koszty wizji ponosi wykonawca. 

14.3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
14.4. Ofertę składa się (pod rygorem nieważności) w formie pisemnej. 

14.5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 

14.6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 

wycofać ofertę. 
14.7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 

14.8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być trwale spięta. 

14.9. Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytel-

nym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferty 

nieczytelne zostaną odrzucone. 

14.10. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym 

załącznik do specyfikacji. 

14.11. Oferta powinna być złożona w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych koper-

tach zaadresowanych do zamawiającego, z zaznaczeniem na zewnętrznej ko-

percie nazwy zamówienia: „Postępowanie przetargowe na obsługę, utrzy-

manie ciągu technologicznego i utrzymanie porządku na terenie Oczysz-

czalni Ścieków w Cielczy. Nie otwierać przed 26.10.2017 r. godz. 11.30”. 

14.12. Wewnętrzna koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem wyko-

nawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert, 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej 

przedterminowe otwarcie. 

 

15. Miejsce oraz termin składania ofert 

Sekretariat w budynku administracyjnym PWiK Jarocin na terenie Oczyszczalni Ście-

ków w Cielczy, adres: ul. Gajówka 1, Cielcza, 63-200 Jarocin  

Termin składania: do dnia 26.10.2017 r. do godz. 11.00. 

 

Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

Biuro nr 7 w budynku administracyjnym PWiK Jarocin na terenie Oczyszczalni Ście-

ków w Cielczy, adres: ul. Gajówka 1, Cielcza, 63-200 Jarocin. 

Termin otwarcia: dnia 26.10.2017 r. o godz. 11.30. 

 

16. Opis sposobu obliczenia ceny 

Wykonawca w przedstawionej ofercie zaoferuje cenę dla przedmiotu zamówienia, 

która zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązująca zarówno wykonawcę  



12 

 

i zamawiającego. Cenę należy wyrazić w złotych polskich netto w następujących jed-

nostkach: zł/kpl./m-c 

Przy obliczaniu punktacji będzie brana suma miesięcznych opłat za okres ośmiu mie-

sięcy. 

 

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą 
Zamawiający dopuszcza rozliczenia wyłącznie w złotych polskich – PLN. 

 

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

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

Cena – 100 %, liczona wg wzoru: C = A / B x 100 pkt x 100 %, gdzie:  

A – cena netto najniższa z oferowanych;  

B – cena netto badanej oferty. 

Przy obliczaniu punktacji będzie brana suma miesięcznych opłat za okres ośmiu mie-

sięcy. 

 

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy 

Zamawiający nie przewiduje formalności, które powinny zostać dopełnione po wybo-

rze oferty w celu zawarcia umowy. 

 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy 

Stanowi załącznik do specyfikacji. 

 

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku po-

stępowania o udzielenie zamówienia 

Zamawiający nie przewiduje możliwości wniesienia protestów dotyczących postano-

wień niniejszej specyfikacji, a także protestów wobec czynności podjętych przez za-

mawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiające-

go czynności, do której jest obowiązany na podstawie specyfikacji. 

 

23. Zasady udzielania zamówień 

23.1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamó-

wienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 

traktowanie wykonawców. 

23.2. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepi-

sami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, o ile niniejsza specy-

fikacja nie stanowi inaczej. 

23.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pi-

semnej. 

23.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

23.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowa-

niu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
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23.6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wy-

jaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany 

do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zama-

wiającego 

23.7. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, lub którzy  

nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiające-

go oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa – do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 

ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświad-

czenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warun-

ków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

 

24. Wybór oferty najkorzystniejszej 

24.1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia 

ofert. 

24.2. Otwarcie ofert jest jawne. 

24.3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

24.4. Informacje o których mowa w pkt 24.3., przekazuje się niezwłocznie wyko-

nawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

24.5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyja-

śnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający nie prowadzi z wyko-

nawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 24.6., 

nie dokonuje jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

24.6. Zamawiający poprawia w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 

wykonawców, którzy złożyli oferty. 

24.7. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący 

sposób:  

24.7.1. w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:  

24.7.1.1. jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jed-

nostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jed-

nostkową, 
24.7.1.2. jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i licz-

bą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek 

miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada do-

konanemu obliczeniu ceny; 

24.7.2. w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 

24.7.2.1. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części 

zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny 

za części zamówienia, 

24.7.2.2. jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słow-

nie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten za-

pis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 
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24.7.2.3. jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani 

podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyj-

muje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówie-

nia wyrażone słownie; 

24.7.3. w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia al-

bo jego część (cena ryczałtowa): 

24.7.3.1. przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez 

względu na sposób jej obliczenia, 

24.7.3.2. jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie 

ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową 
cenę ryczałtową podaną słownie, 

24.7.3.3. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałto-

wych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne 

ceny ryczałtowe. 

24.8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

24.8.1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamó-

wienia; 

24.8.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu prze-

pisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

24.8.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

24.8.4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępo-

waniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania 

ofert; 

24.8.5. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można po-

prawić na podstawie pkt 24.7. specyfikacji, lub błędy w obliczeniu ce-

ny; 

24.8.6. wykonawca w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie 

zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 

24.8.7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

24.9. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuce-

niu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

24.10. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosun-

ku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w okre-

ślonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny. 

24.11. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, 

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane roz-

wiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówie-

nia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

24.12. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę  
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

24.13. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w specyfikacji. 

24.14. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 
24.15. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium 

oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
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względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określo-

nym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

24.16. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, któ-

rzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

 

25. Unieważnienie postępowania 

25.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

25.1.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

25.1.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawia-

jący może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

25.1.3. w przypadkach, o których mowa w pkt 24.15. specyfikacji, zosta-

ły złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

25.1.4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadze-

nie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 
25.1.5. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie 

ważnej umowy w sprawie zamówienia. 

25.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawia-

damia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

26. Zawarcie umowy 

26.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia nie później niż przed 

upływem terminu związania ofertą. 
26.2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w pkt 25 specyfikacji. 

26.3. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, 

chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 

26.4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zo-

bowiązaniem zawartym w ofercie. 

26.5. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu za-

mówienia zawarte w specyfikacji.  

26.6. Wykonawcy, o których mowa w pkt 23.5. specyfikacji, ponoszą solidarną od-

powiedzialność za wykonanie umowy. 

26.7. Zamawiający nie dokona żadnych zmian postanowień zawartej umowy w sto-

sunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, któ-

rych nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 
korzystne dla zamawiającego. 

26.8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku  

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wyko-

nania części umowy. 
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Cielcza, dnia………………     Podpisano....................................... 
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Załącznik nr 1 

  

..................................., data........................ 
................................................. 

pieczątka firmowa wykonawcy 

 
Oferta 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową netto: 

     .............................. zł/kpl./m-c 

(słownie: .............................................................................................................) 

 

Uwaga: Przy obliczaniu punktacji przez Zamawiającego będzie brana suma mie-

sięcznych opłat za okres ośmiu miesięcy wg zaoferowanej przez wykonawcę ceny. 

2. Okres realizacji zamówienia: od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. 

3. Termin płatności faktur: 30 dni liczonych od daty wpływu faktury do Zamawiającego.  

Do faktur dołączone będzie odpowiednie sprawozdanie. Za dokonanie zapłaty przyjmuje 

się datę uznania rachunku Wykonawcy. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

5. Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy, zostały przez nas zaakceptowane. 

6. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy  

na określonych w istotnych postanowieniach umowy warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. 

8. Przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy warunek Zamawiającego, że niezłożenie 

przez nas żądanych przez Zamawiającego dokumentów, może spowodować odrzucenie 

oferty. 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Podpisano....................................... 
(upoważniony przedstawiciel) 
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Załącznik nr 2 

  

..................................., data........................ 

 
 

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

pieczątka firmowa wykonawcy 

 

 

Oświadczenie 
 

 

Oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności. 

2. Nie podlegam wykluczeniu na podstawie pkt 8 specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia. 

3. Posiadam niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dyspo-

nuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamó-

wienia. 

 

 

 

 

 

Podpisano....................................... 
(upoważniony przedstawiciel) 
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Załącznik nr 3 

 

..................................., data........................ 

 
 

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

pieczątka firmowa wykonawcy 

 

 

 

Oświadczenie o dysponowaniu pomieszczeniami 
 

 

 

Oświadczam, że dysponuję pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników zaangażowanych 

w wykonywanie przedmiotu zamówienia, zwłaszcza szatnią brudną i czystą. 
 

 

 

 

 

Podpisano......................................... 
                    (upoważniony przedstawiciel) 
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Załącznik nr 4 

 

..................................., data........................ 

 
 

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

pieczątka firmowa wykonawcy 

 

 

 

Wykaz wykonanych usług 
 

 

Wykaz wykonanych usług: 

 

Lp. 
Charakterystyka wykonanych usług 

(tzn.:  takie informacje jak: RLM aglomeracji) 

Okres  

wykonywania  

usługi 

1. 
 

 

 

 

 

2. 
 

 

 

 

 

3. 
 

 

 

 

 

4. 
 

 

 

 

 

 

Obowiązkowo – do ważności niniejszego wykazu – należy załączyć dokumenty 

potwierdzające, że usługi te zostały wykonane prawidłowo. 

 

 

 

 

 

Podpisano......................................... 
                    (upoważniony przedstawiciel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Załącznik nr 5 

 

..................................., data........................ 
 

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

pieczątka firmowa wykonawcy 

 

 

Wykaz  
narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

 

 

Wykaz niezbędnego sprzętu, narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami: 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 

(nazwa, model, typ, moc oraz inne informacje) 
Ilość Podstawa dysponowania 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

 

 

 

 

Podpisano......................................... 
                    (upoważniony przedstawiciel) 



22 

 

Załącznik nr 6 

 

 

..................................., data........................ 

 
 

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

pieczątka firmowa wykonawcy 

 

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, na warunkach określonych w pkt 

8.13. specyfikacji. 

 

 

 

 

 

Podpisano......................................... 
(upoważniony przedstawiciel) 
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Załącznik nr 7 

 

Projekt umowy 
 

Preambuła 

 

Zważywszy, że w 2017 roku Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy (podmiot trzeci), który kompleksowo zaprojektuje-

wykona i będzie eksploatował Oczyszczalnię Ścieków, konieczne jest wydzielenie  

z zamówienia usług, dotyczących eksploatacji Oczyszczalni Ścieków z całego ciągu 

technologicznego. Przebieg procedury, o której mowa powyżej, wydłuża się w porównaniu  

z pierwotnie założonymi terminami, co spowodowane jest między innymi przez wniesione od-

wołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, modyfikacje SIWZ i udzielanie odpowiedzi na pyta-

nia potencjalnych wykonawców. Z uwagi na powyższe konieczne jest udzielenie zamówienia 

na okres przejściowy tj. od 1 listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. osobno dla usług 

eksploatacji Oczyszczalni Ścieków oraz pozostałego ciągu technologicznego oczyszczania. 

Ponadto, konieczność wydzielenia tych usług wynika również z różnych zakresów czasowych 

poszczególnych umów. 

 

§ 1 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia – zgodnie z zasadami racjonalnego gospoda-

rowania – usługi w zakresie obsługi i utrzymania ciągu technologicznego urządzeń sta-

nowiących własność Zamawiającego. Usługa ta dotyczy Oczyszczalni Ścieków w Ciel-

czy (w tym utrzymania porządku). 

2. Obsługa, utrzymanie ciągu technologicznego i utrzymanie porządku na terenie 

Oczyszczalni Ścieków w Cielczy 
Specyfikacja zadań: 
a) Do podstawowych zadań Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia, należy przede wszystkim realizacja odpowiednich zadań 
gospodarczych, wynikających ze specyfiki obiektów, do spełnienia których zostały 

powołane.  

b) Zadania Wykonawcy dzielą się na roboty kontrolne i roboty awaryjne. Roboty 

kontrolne będą wykonywane zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę,  
a zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem. Harmonogram należy 

opracować do dnia 30.10.2017 r. w porozumieniu z Zamawiającym, na podstawie 

załączonego poniżej wyszczególnienia przeglądów i remontów urządzeń 
oczyszczalni ścieków (załącznik do projektu umowy). Z przeprowadzanych robót 

kontrolnych i robót awaryjnych, Wykonawca będzie sporządzał miesięczne 

sprawozdania, które akceptował będzie Zamawiający. To będzie podstawą do 

płatności faktur. Czas reakcji na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 1 godz. 

Maksymalny czas usuwania awarii nie może być dłuższy niż 12 godz. (za zgodą 
Zamawiającego może on zostać przedłużony). 

c) Obowiązkiem Wykonawcy jest całodobowe zarządzanie systemem monitoringu  

i sterowania wszystkich obiektów, na których jest lub będzie on zainstalowany. 

Koszty instalowania i utrzymania systemu monitoringu i sterowania będzie ponosił 

Zamawiający. 

d) Przez cały okres obsługi i utrzymania ciągu technologicznego obiektów, 

związanych z funkcjonowaniem systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków  



24 

 

w gminie Jarocin, należy utrzymywać je w należytym stanie (np.: poprzez 

malowanie ogrodzeń). 
e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki działań pracowników, nie ponosi 

natomiast odpowiedzialności za technologię. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane 

do aktualnie prowadzonej działalności czy technologii muszą zyskać akceptację 
Zamawiającego. We wszystkich sprawach decydujący głos ma technolog wskazany 

przez Zamawiającego. Niewykonanie przez Wykonawcę polecenia wydanego przez 

technologa lub wykonanie tego polecenia w niewłaściwy sposób czy  

w niewłaściwym okresie spowoduje wyciągnięcie konsekwencji wobec 

Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyniki oczyszczania  

i poziom kosztochłonności, jednak tylko w sytuacji, gdy nie zostały wykonane 

polecenia eksploatacyjne Zamawiającego. 

f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za konserwację i użytkowanie zgodnie z 

instrukcjami obsługi oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi wszystkich 

urządzeń. W przypadku, gdy na skutek czynności dokonanej przez Wykonawcę 
albo zaniechania przez Wykonawcę czynności, do której był zobowiązany, albo  

na skutek błędu ludzkiego, nastąpi pogorszenie parametrów ścieków 

oczyszczonych bądź powstanie szkoda dla Zamawiającego lub osób trzecich, całą 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W przypadkach opisanych powyżej, 

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami, w tym 

kosztami ewentualnych kar administracyjnych, które mogą zostać nałożone na 

Zamawiającego. 

g) Zamawiający będzie ponosił koszty materiałów i sprzętu niezbędnego do 

funkcjonowania obiektów wchodzących w skład gminnego systemu odprowadzania  

i oczyszczania ścieków. Wydatki te Wykonawca ma obowiązek wykazać na piśmie. 

W żadnym przypadku, Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego za 

robociznę. 
h) Zamawiający zapewni we własnym zakresie i na własny koszt: koagulanty, 

flokulanty, wapno chlorowane i inne materiały w ilościach niezbędnych do 

prawidłowego przebiegu procesu oczyszczania ścieków. Sposób dawkowania tych 

preparatów Wykonawca będzie ustalał z technologiem wskazanym przez 

Zamawiającego. Koszty zastosowania zbyt dużych ilości materiałów będą 
przerzucane na Wykonawcę. 

i) Wszystkie uwagi i polecenia technolog będzie wpisywał do odpowiedniego rejestru 

założonego przez Wykonawcę. Jeśli Wykonawca zapewni możliwość nagrywania 

rozmów telefonicznych, to technolog będzie mógł wydawać polecenia także drogą 
telefoniczną. Informacje o wszystkich awariach Wykonawca będzie przekazywał 

Zamawiającemu niezwłocznie za pomocą dostępnych środków komunikacji, przede 

wszystkim drogą telefoniczną oraz na żądanie Zamawiającego – w formie 

pisemnej. 

j) Wytwórcą takich odpadów jak: skratki, piasek (odpady z piaskownika)  

i ustabilizowane komunalne osady ściekowe będzie Zamawiający, natomiast 

pozostałych –  Wykonawca. Skratki i piasek (odpady z piaskownika) – odpady, 

które powstają w wyniku procesu oczyszczania ścieków – są magazynowane  

w wyznaczonych do tego celu boksach, zlokalizowanych na terenie OŚ Cielcza; 

przewóz skratek i piasku (odpadów z piaskownika) do boksów nie rzadziej niż raz 

na dobę po uprzedniej higienizacji; odpady następnie są z boksów odbierane – 

transportowane przez specjalistyczną, uprawnioną do tego firmę, która zajmuje się 
ich transportem do miejsca dalszego zagospodarowania tego rodzaju odpadu 

(odzysku lub unieszkodliwiania). Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 
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magazynowane są na terenie Międzygminnej Kompostowni Osadów Ściekowych  

w Cielczy; osady odbierane są i transportowane przez Wykonawcę na teren 

Międzygminnej Kompostowni Osadów Ściekowych w Cielczy nie rzadziej niż raz 

na dobę; osady zagospodarowane są w sposób rolniczy, zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wytwórcą nie wymienionych powyżej 

odpadów będzie każdorazowo Wykonawca. 

k) Wszystkie dokumenty – dotyczące obsługi i utrzymania ciągu technologicznego 

obiektów wchodzących w skład gminnego systemu odprowadzania i oczyszczania 

ścieków – będą udostępniane na żądanie Wykonawcy przez technologa. Decyzje 

technologa mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ww. 

dokumentach. 

l) Wykonawca zapewni całodobowy – przez wszystkie dni w roku – nadzór nad 

systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także gotowość do 

nieprzerwanego odbioru ścieków. Wykonawca zapewni i poda kilkukrotnie do 

publicznej wiadomości numer całodobowego telefonu alarmowego w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym. 

m) Wykonawca przeprowadzi jeden raz – w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego – deratyzację na terenie obiektów wchodzących w skład gminnego 

systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Koszty materiałów pokryje w 

całości Zamawiający, natomiast Wykonawca zapewni personel i niezbędny sprzęt. 
n) Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem książek obiektów 

budowlanych przez Zamawiającego w zakresie obiektów wchodzących w skład 

gminnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

o) Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych  

do odbiornika nie mogą przekraczać wskazanych w obowiązującym pozwoleniu 

wodnoprawnym. 

p) Wykonawca dokona na dzień 31.12.2017 r. odczytów wszystkich liczników energii 

elektrycznej i przekaże te informacje na piśmie do Zamawiającego w możliwie 

niezwłocznym terminie. 

q) Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi dokumenty, w jakie – na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków – powinna być 
wyposażona każda oczyszczalnia ścieków, a mianowicie: 

− instrukcję eksploatacji całej oczyszczalni wraz ze schematem 

technologicznym,  

− instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dla całej oczyszczalni ścieków, 

ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i obiektów najbardziej 

zagrożonych zatruciami, wybuchem lub utonięciem,  

− instrukcje stanowiskowe obsługi maszyn, urządzeń i instalacji, zarówno 

technologiczne, jak i służące do zapobiegania lub usuwania skutków 

awarii oraz dotyczące sposobów i dróg ewakuacji załogi,  

− zakładowy plan ratownictwa chemicznego, szczególnie w tych 

zakładach, które używają środków chemicznych, jak np. chloru, z 

wykazem telefonów pogotowia ratunkowego, chemicznego, straży 

pożarnej, policji, obrony terytorialnej itp.,  

− instrukcję przeciwpożarową,  
− instrukcję stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzętu ochrony 

dróg oddechowych,  

− instrukcję udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,  

− tablice ostrzegające przed niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia,  
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− sprzęt ratunkowy, jak koła ratunkowe z rzutką, linki asekuracyjne, 

bosaki, rozmieszczone na obrzeżach zbiornika otwartego, w 

odległościach nie większych niż 100 m,  

− przyrządy kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne, służące do ostrzegania 

przed substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla życia i zdrowia. 

r) Wykonawca będzie sukcesywnie dokonywał regularnych czynności porządkowych, 

takich jak m.in.: zamiatanie, odśnieżanie, pielęgnacja trawników i terenów zielo-

nych.   

3. Powyższe zapisy stanowią przedmiot umowy. 

 

§ 2 

 

1. Strony ustalają termin wykonania od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. 

 

§ 3 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy w wysokości …………. 

zł/kpl./m-c (słownie: …………………………………….. złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji. 

 

§ 4 

 

W przypadku zastrzeżeń, co do realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo w cią-
gu 7 dni od dnia otrzymania faktury, poinformować Wykonawcę o swoich zastrzeżeniach,  

a także wstrzymać zapłatę do czasu rozwiązania zaistniałych problemów. 

§ 5 

 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, będzie płatne Wykonawcy z ra-

chunku Zamawiającego przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, z zastrze-

żeniem ust. 2. 

2. Zamawiający zastrzega, że przyjmie trzy faktury miesięcznie za każdy element stanowią-
cy przedmiot zamówienia, który został szczegółowo wyspecyfikowany w § 1 ust. 2, przy 

czym dwie pierwsze faktury będą traktowane jako zaliczkowe na poczet zaoferowanej 

kwoty, natomiast trzecia faktura będzie dokumentem wyrównującym kwotę zapłaty  

do wysokości zapisanej w ofercie. Każda z faktur zaliczkowych będzie wystawiana przez 

wykonawcę 10. i 20. dnia każdego miesiąca, a faktura wyrównująca – ostatniego dnia 

miesiąca. 

 

§ 6 

 

Strony przewidują możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy w terminie 30 dni  

od dnia złożenia pisemnego wypowiedzenia, przy zachowaniu formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 7 

 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Za-

mawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych oko-
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licznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należ-
nego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 7a 

 

Po upływie okresu obowiązywania polisy OC od prowadzonej działalności gospodarczej  

w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawia-

jącego, dostarczy Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem nową polisę. Po-

wyższa procedura będzie obowiązywać do całkowitego zakończenia niniejszej umowy. 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1.1. Za opóźnienie w wykonaniu obowiązków, wynikających z § 1 – do wysokości 

jednomiesięcznego wynagrodzenia za obsługę poszczególnego obiektu (grupy 

obiektów) netto, 

1.2. Za opóźnienie w usunięciu wad powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, 

po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad – do 

wysokości 10% jednomiesięcznego wynagrodzenia za obsługę poszczególnego 

obiektu (grupy obiektów) netto za każdy dzień, 
1.3. Za dokonanie lub zaniechanie czynności przez Wykonawcę albo błąd ludzki, 

których skutkiem będzie pogorszeniem parametrów bądź powstanie szkody dla 

Zamawiającego lub osób trzecich – w wysokości rzeczywistych kosztów, jakie  

w związku z takim stanem rzeczy poniósł Zamawiający 

1.4. Za nałożone na Zamawiającego kary, wymierzone w związku ze stwierdzonymi 

przekroczeniami dopuszczalnych prawem norm i parametrów ścieków, które są 
wynikiem braku lub też niewłaściwej realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 

tych kar, 

1.5. Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy netto 

1.6. Za niewypełnienie wymagań zawartych w § 7a w wysokości 5.000 PLN. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy  

z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wartości przedmiotu 

umowy netto. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron 

wyrażonej na piśmie. 

 

§ 10 

 

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy. 

 

§ 11 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 



28 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się stosować obowiązujące akty prawne:  

a) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

b) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

c) Ustawa – Prawo ochrony środowiska 

d) Ustawa o odpadach 

e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków 

f) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegól-

nie szkodliwych dla środowiska wodnego 

g) Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków  

do urządzeń kanalizacyjnych. 

h) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Jarocin 

i) Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie Jarocin 

j) Aktualnie obowiązujące pozwolenia wodnoprawne na oczyszczalnie ścieków 

 

§ 12 

 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 
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Załączniki nr 1 do umowy 

 
Wyszczególnienie przeglądów i remontów urządzeń oczyszczalni ścieków 

 

 

Lp. Obiekt Wyszczególnienie* 

1 Zbiornik retencyjny 

Konserwacja i czyszczenie pompy 1 raz w tygodniu, wymiana oleju  

Kraty mechaniczne: 

• Co 2 tygodnie sprawdzać: czystość dna kanału przed kratą, dokręcenie nakrętek, poziom 

oleju w przekładniach, napięcie łańcucha transportowego, nasmarowanie łożysk. Co 1 

rok: sprawdzić i ewentualnie wymienić zużyte części, usunąć rdzę z powierzchni niema-

lowanych 

Przenośnik ślimakowy: 

• Co miesiąc: czyszczenie, dokręcenie poluzowanych nakrętek, sprawdzenie zawartości 

oleju, smarowanie łożysk. 

Opróżnianie zbiornika po opadach deszczu 

 

2 
Przelew burzowy 

Codzienna kontrola poziomu ścieków w kanale 

Czyszczenie przelewu w miarę potrzeb 

3 Kraty mechaniczne 

Kilkakrotna kontrola w ciągu dnia 

Co miesiąc: czyszczenie, dokręcenie poluzowanych nakrętek, sprawdzenie zawartości oleju, 

smarowanie łożysk. 

Czyszczenie pod ciśnieniem  kraty i kanału doprowadzającego 1 raz w tygodniu 

Sprawdzanie stanu instalacji elektrycznych oraz włączników awaryjnych 1 raz w miesiącu 

Przenośnik ślimakowy: 

• Co miesiąc: czyszczenie, dokręcenie poluzowanych nakrętek, sprawdzenie zawartości 

oleju, smarowanie łożysk. 

 

 

4 
Piaskownik 

Codzienna kontrola pracy  i poziomu oleju 

Pośrednie czynności serwisowe wynikające z DTR 1 raz w roku 

Czyszczenie pod ciśnieniem kanału ścieków oraz syfonu 1 raz w tygodniu 

Sprawdzanie stanu instalacji elektrycznych oraz włączników awaryjnych 1 raz w miesiącu 
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Lp. Obiekt Wyszczególnienie* 

 

5 

Osadniki wstępne 

 

Codzienna kontrola działania zgarniaczy podłużnych 

Utrzymywanie w czystości koryta przelewowego i deflektorów 

Smarowanie łożysk kół napędowych 1 raz na 3 miesiące 

Smarowanie sprzęgła zębatego co 6 miesięcy 

Kontrola pracy bębna kablowego , liny podnoszącej pług denny oraz zgarniacza powierzchnio-

wego  1 raz w tygodniu 

Sprawdzanie połączeń śrubowych części zanurzonych w ściekach oraz części nawodnych co  

6 miesięcy 

Sprawdzanie stanu instalacji elektrycznych oraz włączników awaryjnych 1 raz w miesiącu 

Smarowanie łożyska reduktora co 3 miesiące 

Wymiana oleju 1 raz w roku 

6 Instalacja PIX Codzienne sprawdzanie poziomu PIX oraz kontrola pracy pomp dozujących 

7 Dmuchawy 

Codzienna kontrola ciśnienia roboczego , nagrzewania łożysk oraz hałaśliwości pracy 

Kontrola poboru prądu, czystości filtra ssania, poziomu oleju , połączeń śrubowych 1 raz  

w tygodniu 

Sprawdzanie rezystancji silnika wobec obudowy , naciągu przekładni pasowej , połączeń elek-

trycznych w szafie sterującej 1 raz w miesiącu 

Wymiana oleju co 6 miesięcy 

Przegląd główny co 2 lata 

Sprawdzanie stanu instalacji elektrycznych oraz włączników awaryjnych 1 raz w miesiącu 
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Lp. Obiekt Wyszczególnienie* 

8 
Bloki  technologiczne 

I osadniki wtórne 

Codzienna kontrola stanu technicznego urządzeń oraz sond pomiarowych 

Smarowanie łożysk kulkowych w osi obrotu zgarniacza 1 raz w miesiącu 

Sprawdzanie połączeń śrubowych , mocowanie motoreduktora oraz napędu wózka i zgarniaczy 

co 3 miesiące 

Kontrola mieszadeł WIROPROP: 

• Kontrola poziomu oleju w napędzie zgarniacza 1 raz w miesiącu 

• Kontrola rezystancji izolacji 1 raz w roku 

• Kontrola wzrokowa - zawsze podczas prac przy mieszadle 

• Pomiar uziemienia 1 raz w roku 

• Kontrola czujników zabezpieczających 1 raz w roku 

• Wymiana oleju w komorze buforowej 1 raz w roku 

• Wymiana oleju w przekładni 1 raz w roku (nie dłużej niż co 2 lata) 

• Kontrola wzrokowa szkli i lin 1 raz w roku 

Kontrola mieszadeł REDOR 

• Przegląd mieszadeł co 6 miesięcy 

Sprawdzanie stanu instalacji elektrycznych oraz włączników awaryjnych 1 raz w miesiącu 

Konserwacja i kalibrowanie sond pomiarowych 1 raz w miesiącu 

Utrzymywanie w czystości koryt i deflektorów 

Kontrola czasu pracy pomp recyrkulacyjnych i pompy osadu nadmiernego 

Dokonywanie przeglądu pomp recyrkulacyjnych i pompy osadu nadmiernego co 2 000h lub  

1 raz w ciaągu roku 

11 

Pompownie osadu, wody 

nadosadowej, wód deszczo-

wych, ścieków  

i wody technologicznej 

Codzienna kontrola stanu przepompowni oraz czystości pływaków , opróżnianie przepompowni 

Mycie pod ciśnieniem 1 raz w tygodniu ( pompownia osadu) i co 2 tygodnie pozostałe przepom-

pownie 

Wymiana oleju w pompach co 1 000h pracy 

13 
Otwarta komora 

fermentacyjna 

Codzienna kontrola poziomu osadu 

Przegląd główny 1 raz w roku 

Przegląd bieżący mieszadeł wynikający z DTR co 2 miesiące; co 6 miesięcy (lub 4 000 godzin 

pracy sprawdzenie zawartości wody w oleju 



 32

Lp. Obiekt Wyszczególnienie* 

15 
Grawitacyjne zagęszczacze 

osadu oraz komora reakcji 

Codzienne sprawdzanie stanu technicznego mieszadła 

Smarownie kół zębatych oraz łożysk 1 raz w miesiącu 

Sprawdzanie połączeń śrubowych , kontrola poziomu oleju motoreduktora co 3 miesiące 

Sprawdzanie stanu instalacji elektrycznych oraz włączników awaryjnych 1 raz w miesiącu 

16 
Stacja mechanicznego 

odwadniania osadu 

Codzienna kontrola pracy i stanu technicznego 

Smarownie łożysk 1 raz w tygodniu 

Wymiana oleju w instalacji hydraulicznej co 3 miesiące 

17 Analizator Hach Lange 

Przegląd oraz czyszczenie elementów pomiarowych 1 raz w tygodniu lub w razie potrzeby czę-
ściej 

Utrzymywanie w sprawności 

18 Koryto wylotowe Czyszczenie koryta 1 raz w tygodniu ( utrzymywanie w czystości) 

19 
Rów wewnętrzny  

i rów melioracyjny 
Czyszczenie rowów w razie potrzeby (utrzymywanie w czystości) 

 

 

 

* – Czynności nie zawarte w powyższym zestawieniu należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową. 
 


