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1. Informacje wprowadzające. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi o przedstawienie oferty 

dotyczącej: 

Modernizacji pokrycia dachowego i obróbki blacharskie dwóch zbiorników WCz SUW Warszawska  

w Kaliszu 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z § 5 pkt II Regulaminu Udzielania 

Zamówień. 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

1) Zakres prac dotyczy ułożenia warstwy papy, obróbek blacharskich oraz uszczelnienie przecieków 

na zbiornikach WCz SUW Warszawska. Powierzchnia jednego zbiornika 230m2, obwód 54m;  
 

2) Szczegółowy zakres prac:  

a. przygotowanie podłoża na zbiornikach o powierzchni 2x230m2 (460m2); Ø 17,2m,  

b. wykonanie obróbki blacharskiej – obwód jednego zbiornika 54m; wysokość cokołu 40cm, 

szerokość 15cm; materiał blacha płaska aluminiowa EN AW 3105: H45, H46 lub EN AW 

3005 H45, H41; 

c. uszczelnienie przecieków uszczelniaczem Fixall Crystal na bazie polimerów hybrydowych 

SMX ; 

d. położenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej PV250 S5 AJ-20 (5M/150) na 

powierzchni 2x230m2 

e. wykończenie elementów na dachu i obróbka krawędzi dachów. 

Uwagi: 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji umowy. 

2. Przed przystąpieniem do robót modernizacyjnych należy wykonać bezwzględnie wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić narzędzia i sprzęt. Teren prowadzenia robót 

modernizacyjnych należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

3. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

i znaki ostrzegawcze oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót.  

4. Do robót modernizacyjnych Wykonawca winien zatrudniać osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu oraz przeszkolone do wykonywania danego rodzaju robót.   

5. Wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r), 

przepisami BHP oraz ogólnymi zasadami „sztuki budowlanej”.  

6. Po wykonaniu prac teren na zewnątrz zbiorników  należy przywrócić do stanu pierwotnego 

użytkowania. 

7. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych, nieprzewidzianych 

w umowie, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy a ich zakres nie 



przekracza 20% uprzedniego zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, 

standardów i parametrów. 

8. Robotami dodatkowymi są roboty nieobjęte umową, warunkujące prawidłowe wykonanie umowy 

lub użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, których wykonanie stało 

się niezbędne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.  

9. Określenie robót wymienionych w pkt 1) i 2) następuje na podstawie pisemnego polecenia 

skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego. W oparciu  

o powyższe polecenie strony winny zawrzeć stosowny aneks do umowy.  

10. W przypadku gdy Strony nie uzgodnią warunków aneksu, o którym mowa w pkt 3) Zamawiający 

będzie miał prawo powierzyć wykonanie robót dodatkowych osobie trzeciej bądź wykonać je 

samodzielnie, a Wykonawca w niezbędnym zakresie skoordynuje z nimi roboty przez siebie 

realizowane. 

3. Termin i miejsce wykonania zadania. 

1. Termin rozpoczęcia prac należy ustalić z koordynatorem, jednakże nie później niż 7 dni od daty 

podpisania umowy. 

2. Termin wykonania: do 30.11.2020r. 

3. Termin dostarczenia materiałów odbiorowych: 14.12.2020r.  

4. Forma płatności. 

Termin płatności: przelew, min. 30 dni. 

5. Warunki gwarancji: 

Gwarancja: min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą: 

Osobą upoważnioną do kontaktu oraz koordynatorem prac jest: 

− Główny Specjalista ds. Produkcji wody – Sylwia Obecna, tel. 508-206-768. 

7. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert: 

Cena - 100% 

Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana. 

8. Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków w postępowaniu: 

1. Wypełniony formularz ofertowy (druk w załączeniu). 

2. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert. 

3. Zaakceptowany projekt umowy oraz Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o. (w załączeniu). 

4. Oświadczenie Oferenta potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 25a ust. 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

5. Wykaz ważniejszych prac prowadzonych obecnie. 

6. Wykaz prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat o charakterze i złożoności porównywalnej 

z zakresem zadania wraz z poświadczeniem. 

7. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług 

lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami. 

8. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 



9. Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 


