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CZĘŚĆ III SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji osuszania biogazu 

w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.  

Zamawiający posiada następujące dokumentacje:  

a) Projekty Budowlane, Projekty wykonawcze,  

b) Przedmiar robót,  

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,  

d) BIOZ, 

e) Pozwolenie na budowę. 

 
2. Zakres robót do realizacji  

Zakres zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.   

Zakres robót w ramach kwoty umownej:  

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest na swój koszt, w szczególności:  

1) przygotować podłoże oraz wykonać żelbetową płytę fundamentową pod instalację osuszania 

biogazu  zgodnie z Dokumentacją Projektową,  

2) ułożyć kable zasilające i sterownicze wraz z instalacją uziemiającą, ochroną od porażeń 

i od przepięć oraz układem sterowania i wizualizacji zgodnie z Dokumentacją Projektową*, 

3) wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową rurociągi technologiczne: 

− doprowadzające i odprowadzające biogaz do instalacji osuszania, 

− ciepła technologicznego doprowadzającego i odprowadzającego wodę grzewczą wyposażoną 

w dodatkowe zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, 

− odprowadzającego odcieki z instalacji osuszania biogazu, 

4) dostarczyć, zamontować i  uruchomić instalację osuszania biogazu składającą się z modułu 

schładzania i podgrzewania zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

5) zwizualizować instalację osuszania biogazu w istniejącym systemie SCADA zgodnie 

z Dokumentacją Projektową*, 

6) wykonać chodnik z kostki betonowej do instalacji osuszania biogazu zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 

7) odtworzyć i uporządkować teren po przeprowadzonych, 

8) dostarczyć wszystkie materiały i urządzenia, niezbędne do realizacji zamówienia,   

9) wykonać obsługę geodezyjną, roboty pomiarowe, inwentaryzację powykonawczą,   

10) przedstawić do akceptacji propozycje materiałowe (np. urządzenia, materiały budowlane, kable, 

rury, itp.) przed przystąpieniem do robót, dostarczając jednocześnie certyfikaty, aktualne atesty, 

deklaracje zgodności potwierdzające dopuszczenie do stosowania; omyłkowe zatwierdzenie przez 

Zamawiającego materiału niezgodnego z dokumentacją projektową i STWIORB nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za stosowanie materiałów zgodnych z Dokumentacją Projektową 

i STWIORB,   

11) Wykona inwentaryzację geodezyjną zrealizowanych obiektów i instalacji oraz wniesie 

ją do zasobów właściwego PODGiK a także dostarczy odrębną mapę powykonawczą w formie 

elektronicznej w pliku shp.: 

a) każdy z obiektów musi zostać opisany w pliku .shp poprzez atrybuty charakteryzujące dany 

obiekt, przykładowo: typ obiektu, rodzaj obiektu, materiał, średnica, 
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b) forma elektroniczna mapy powykonawczej musi uwzględnić swym zakresem obiekty 

infrastruktury, które w związku z realizacją inwestycji  pozostały nieczynne lub też zostały 

całkowicie zlikwidowane. 

12) wykonać dokumentację powykonawczą w ilości 2 egzemplarzy (1 oryginał, 1 kopia) oraz 

1egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD zawierającą mapy powykonawcze 

(wersja papierowa i wersja w formacie dxf lub dwg) wraz z dowodem wprowadzenia ich 

do stosownego Ośrodka Geodezji i Kartografii wszystkie,   

13) inne prace i czynności niezbędne do poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia, nawet 

jeżeli nie zostały one dokładnie określone i wymienione w niniejszym opisie,  

14) uzyskać niezbędne Zaświadczenie o braku sprzeciwu do użytkowania lub Pozwolenie 

na użytkowanie.  

*Wykonawca w cenie oferty, opracuje z administratorem systemu AKPiA  i SCADA 

Zamawiającego, Firmą DP System Sp. z o.o. ul. Bema 61, 91-492 Łódź system zasilania 

i sterowania oraz wizualizacji w systemie SCADA zamontowanych urządzeń.  

Uwaga: 

Montaż instalacji osuszania biogazu będzie prowadzony na czynnej Oczyszczalni Ścieków. Prace 

związane z wykonaniem rurociągów technologicznych (sieć ciepłownicza, rurociągi biogazu 

i kolektory kanalizacyjne) oraz instalacji elektrycznej będą wymagały wyłączeń części urządzeń 

technologicznych Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia tych prac w dni 

robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 14:00, po uprzednim, wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający informuje Wykonawcę, że ze względu na procesy 

technologiczne dopuszczalny czas wyłączenia gazociągu i ciepłociągu z eksploatacji wynosi 

maksymalnie 6 godzin dla każdego z rurociągów.  

 
3. Wytyczne materiałowe  

Wytyczne materiałowe zawarte są w Dokumentacji Projektowej zadania tj.:  

a) STWiOR, 

b) Projekt Wykonawczy,   

c) Projekt Budowlany, 

d) Przedmiar Robót.   

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń oraz rozwiązań równoważnych pod 

warunkiem, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełnią wymagania określone 

w SWZ, tj. zagwarantują realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę, 

Dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia, oraz zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Proponowane rozwiązania powinny 

posiadać właściwości funkcjonalne i jakościowe takie same lub zbliżone do tych, które zostały opisane 

w SWZ. 

Podane w dokumentach zamówienia nazwy własne mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań 

jakościowych i technicznych Zamawiającego, i powinny być rozumiane jako definicje standardów, 

a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie w dokumentach zamówienia, a do wykonania 

zamówienia mogą być użyte materiały i urządzenia innych producentów o parametrach 

równoważnych lub wyższych niż przewiduje Dokumentacja Projektowa lub założenia Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań 

równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zastosowaniem tych samych standardów 

technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i wykonania przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 
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jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, w tym materiały i urządzenia 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany będzie przed złożeniem, do zatwierdzenia przez Zamawiającego, wniosków 

materiałowych, do skompletowania dokumentów i obliczeń potwierdzających, że dobrane 

rozwiązania, materiały, połączenia prac różnych branż umożliwią uzyskanie efektu założonego przez 

Zamawiającego za pomocą innych/równoważnych rozwiązań technicznych. Rozwiązanie równoważne 

winno być przez Wykonawcę szczegółowo opisane. Z opisu oraz załączonych dokumentów powinno 

jednoznacznie wynikać, że rozwiązanie równoważne nie stanowi zmiany dokumentacji projektowej 

Zamawiającego. 

  
4. Odbiór robót  

1. Wykonane roboty podlegają stosownym odbiorom technicznym, na podstawie których będzie 

można udokumentować zakres, jakość i sposób ich realizacji. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie  

z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji przetargowej jeżeli uzyskały pozytywną opinię 

Zamawiającego prowadzącego nadzór nad inwestycją w oparciu o komplet wymaganych 

dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę.  

2. Roboty podlegają następującym odbiorom:  

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiór końcowy robót,  

3) Odbiór pogwarancyjny.  

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. W przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego braku udokumentowania ww. czynności Zamawiający jest 

upoważniony do żądania dokonania odkrywek we wskazanych miejscach na koszt Wykonawcy 

bez względu na wynik. Jeżeli Wykonawca odmówi dokonania odkrywek Zamawiający wykona je 

w własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę.  

Przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu uczestniczą: kierownik budowy, inspektor 

Zamawiającego lub przedstawiciel Zamawiającego. Na powyższe zostanie spisany protokół 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

4. Odbiór końcowy robót polega na spisaniu protokołu odbioru końcowego potwierdzającego 

kompletność, terminowość i prawidłowość wykonanych robót. Wykonawca może ubiegać się 

o podpisanie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót oraz po pozytywnej 

weryfikacji dokumentacji powykonawczej.  

5. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru 

końcowego:  

W dniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i zgłoszenia ich do odbioru 

końcowego, Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą do weryfikacji. Dokumentacja 

powykonawcza zawierać będzie w szczególności: 

1) Projekty budowlane, wykonawcze lub techniczne wraz z naniesionymi zmianami (jeżeli 

wystąpiły) oraz dodatkowe projekty, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji umowy. 

Dokumentacja powykonawcza sporządzona będzie w ilości 2 egzemplarzy (1 oryginał, 1 kopia) 

oraz 1egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD zawierającą mapy powykonawcze 

(wersja papierowa i wersja w formacie dxf lub dwg) wraz z oświadczeniem geodety o tym, że 

mapy powykonawcze zostały przyjęte w stosownym Ośrodku Geodezji i Kartografii.   
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2) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

3) szkice geodezyjne,  

4) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  

5) wszystkie protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,   

6) deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie  

z ST,  

7) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, budowli i sieci uzbrojenia terenu w formie 

mapy zasadniczej uwzględniającej zakres wykonanych robót z zasobów PODGiK ,  oraz mapę 

powykonawczą w formie elektronicznej w pliku shp. : 

a) każdy z obiektów opisany w pliku .shp poprzez atrybuty charakteryzujące dany obiekt, 

przykładowo: typ obiektu, rodzaj obiektu, materiał, średnica, 

b) forma elektroniczna mapy powykonawczej uwzględniającą swym zakresem obiekty 

infrastruktury, które w związku z realizacją inwestycji  pozostały nieczynne lub też zostały 

całkowicie zlikwidowane. 

8) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na urządzenia, materiały budowlane i armaturę 

zamontowaną na zadaniu,  

9) niezbędne Zaświadczenie o braku sprzeciwu do użytkowania lub Pozwolenie na użytkowanie 

10) gwarancje na urządzenia.  

6. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w STWiOR,.   

7. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.  

8. Odbiór końcowy robót odbędzie się w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty wykonania oraz 

zgłoszenia do odbioru.  

5. Sposób rozliczania za przedmiot zamówienia 

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa 

za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz wszelkie inne koszty 

wynikające z obowiązków określonych w SWZ.  

Rozliczenie stron nastąpi Zgodnie z warunkami określonymi w SWZ Część II.  

  
6. Terminy wykonania robót: do 29.10.2021 r. 

1) Wykonawca  przedłoży do uzgodnienia z Zamawiającym materiały oraz urządzenia, które zostaną 

zabudowane w ramach Umowy. Wykonawca nie może używać niezatwierdzonych przez 

Zamawiającego materiałów i urządzeń. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane 

do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa, dokumenty dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Akceptacja przez Zamawiającego wniosków materiałowych nie zwalnia 

Wykonawcy od zastosowania materiałów, urządzeń lub technologii wykonania zgodnych 

ze specyfikacją warunków zamówienia.  

2) W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu harmonogram realizacji robót. Harmonogram będzie wykonany ze wskazaniem 

terminu wykonania poszczególnych robót. Harmonogram będzie sporządzony w tygodniowych 
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czasookresach. Wykonawca uwzględni w Harmonogramie dostosowanie tempa robót do 

warunków pogodowych typowych dla danej pory roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

ingerencji w wyżej wymienione dokumenty.  

3) Jeżeli założony w Harmonogramie postęp rzeczowy zamówienia będzie opóźniony o co najmniej 

30 dni, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, sporządzi Plan Naprawczy w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od wezwania. Plan Naprawczy w swojej szczegółowości odpowiadać będzie 

Harmonogramowi, jednakże uzupełniony będzie o przedsięwzięcia, które Wykonawca podejmie 

w celu terminowej realizacji zamówienia.  

  
7. Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały przedmiot umowy na okres 

60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego bez wad istotnych.  

2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego bez 

wad istotnych. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi na zasadach określonych 

w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

4. Okres gwarancji na przedmiot Umowy obejmuje wszystkie roboty, części, elementy, urządzenia, 

instalacje. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt, w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy, 

do przeprowadzenia w okresie gwarancji, regularnych przeglądów zgodnie z instrukcją i kartą 

gwarancyjną producenta. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji zapewnić na swój koszt, w ramach 

wynagrodzenia wynikającego z Umowy, przeglądy gwarancyjne (serwisowe), uwzględniające 

wszystkie koszty związane z wymaganiami zawartymi w książkach gwarancyjnych oraz DTR 

urządzeń zamontowanych w ramach zamówienia/Umowy oraz innych materiałów niezbędnych do 

montażu, w tym w szczególności: 

− robociznę, 

− przyjazd serwisu do Zamawiającego (Oczyszczalni Ścieków). 

7. Udokumentowane, regularne przeglądy oraz inspekcje i diagnostykę wszystkich dostarczonych 

urządzeń zgodnie z instrukcją i kartą gwarancyjną producenta, Wykonawca przeprowadzać 

będzie w ramach ceny oferty (wynagrodzenia wynikającego z Umowy), przez cały okres 

gwarancji. 

8. Koszty materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej pracy urządzeń 

oraz podlegających wymianie podczas przeglądów serwisowych Wykonawca zapewni na swój 

koszt, w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy. 

9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich usterek i/lub wad 

w terminach określonych w Karcie gwarancyjnej w ramach ceny oferty (wynagrodzenia 

wynikającego z Umowy).  

 
8. Dodatkowe warunki  

1) W przypadku potrzeby uzupełnienia dokumentacji projektowej Wykonawca wykona w ramach 

ceny oferty niezbędne rysunki szczegółowe elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.  

2) Przedmiar robót jest dokumentem poglądowym i pomocniczym do sporządzenia oferty.  

3) Zapisy dokumentów się uzupełniają. Pominięcie jakiegoś elementu w którymkolwiek 

z dokumentów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wykonania go. Jakiekolwiek rozbieżności 

w zapisach SWZ należy interpretować na korzyść Zamawiającego  
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4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami i normami, oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym 

ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót u Zamawiającego.  

5) Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób 

posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 

w budownictwie oraz prac gazoniebezpiecznych.  

6) Wykonawca zapewnia środki, materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 

posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.  

7) Wykonawca zobowiązany jest:  

a) utrzymywać miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkód, gromadzić odpady 

w szczelnych pojemnikach, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia, 

które nie są już potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, utylizować natychmiast 

poprzez neutralizację powstałe ewentualne wycieki substancji ropopochodnych (zastosowanie 

ogólnie dostępnych sorbentów), w przypadku wystąpienia wycieku substancji 

ropopochodnych fakt ten zgłosić bezzwłocznie Zamawiającemu,  

b) postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach 

ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. (j j.t. Dz.U. 2020 poz. 797) i ustawą Prawo 

ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) w ramach zwartej 

umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

8) Pozostałe warunki wykonania zamówienia określa umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.  

 

 


