
CZĘŚĆ II SWZ 
OPZ 

 
DANE TECHNICZNE 

 
        
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie prac remontowych przyłączy wodociągowych na terenie 
działalności AQUANET SA. w ramach zadania „Remont i wymiana armatury Poznańskiego Systemu 
Wodociągowego”. 

 
 

Czas trwania umowy: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
Zamawiający zastrzega, że umowa ulegnie rozwiązaniu w przypadku, gdy suma należności netto 
wynikających z faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę osiągnie kwotę przeznaczoną przez 
Zamawiającego na realizację zamówienia. 
 
 
1. Szczegółowy zakres rzeczowy.  

 
Wykonywanie na terenie działalności AQUANET SA robót instalacyjno — budowlanych 
polegających na: 
 

A. wymianie, remoncie i naprawie przyłączy wodociągowych, 
 
Kompletny zakres rzeczowy opisany został w „Warunkach zlecania i realizacji prac 
remontowych” oraz w Umowie. 

 
2.  Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie bieżących zleceń udzielonych  
      przez Dział Sieci Wodociągowej w AQUANET S.A. 
 
2.1. Zamawiający w zleceniu przedstawi Wykonawcy m.in.: 
 

a/ adres /lokalizację sieci/hydrantu 
b/ przewidywaną długość, średnicę i rodzaj materiału uszkodzonego przyłącza 
c/ sposób naprawy-wykopowo/bezwykopowo 

 
2.2. Zlecenia będą przesyłane drogą mailową na e-mail Wykonawcy. 
 
2.3. Zamawiający przed udzieleniem zlecenia wystąpi do Wykonawcy drogą mailową z planowanym 

zakresem zlecenia. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiającego zakresu robót 
do realizacji w ramach danego Zlecenia ma obowiązek zadeklarowania terminu jego realizacji, 
przedstawić szacunkową wartość danych prac oraz przedłożyć harmonogram rzeczowo – 
finansowy. 

 
2.4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia prac po przyjęciu Zlecenia, w terminie ustalonym przez 

Strony. 
 
2.5. W przypadku zadań pilnych Zamawiający zastrzega sobie możliwość narzucenia terminu realizacji 

Zlecenia. 
 
2.6. Wykonane roboty objęte danym zleceniem zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu 



 

  
  
 

powykonawczego. 
 
 
 
3. Wykonawca składa ofertę na prace realizowane na całym, wskazanym w tytule przetargu 

obszarze: 
 

- Miasto Poznań 
- Gmina Murowana Goślina,  
- Gmina Suchy Las, 
- Gmina Czerwonak,  
- Gmina Swarzędz,  
- Gmina Mosina,  
- Gmina Puszczykowo, 
- Gmina Luboń. 
 
4. Wymagania kwalifikacyjne dla Wykonawców  

 
Wykonawca musi przedstawić wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót 
budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentów, referencji potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie, Wykonawca 
wykaże się wykonaniem prac związanych z naprawą przyłączy wodociągowych na rzecz 
właścicieli lub zarządców sieci wodociągowych (sieci wodociągowe w rozumieniu Ustawy z 
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków) dotyczących: 

 Wykonanie min 20 wymian na nowe niesprawnych przyłączy wodociągowych, lub 
wybudowanie 20 nowych przyłączy wodociągowych; 

 
 

 
4.1.Wymagania sprzętowe. 
 Wykonawca musi dysponować do wykonania zamówienia minimum następującym sprzętem: 

- minikoparką jednonaczyniową na podwoziu gąsienicowym z łyżką o pojemności 0,03-0,20 
m3 min. 1 szt. 

- koparką jednonaczyniową na podwoziu samochodowym z łyżką o pojemności 0,25 m3 min. 
1 szt.  

- samochód ciężarowy samowyładowczy o pojemności pow. 10 - 15 ton min. 1 szt. 
- samochód osobowo – dostawczy (samochód pogotowia technicznego) - 2 szt. 
- maszyna do wykonywania przecisków poziomych do średnicy DN150 i długości przecisku 

minimum 20 mb min. 1 komplet. 
- niezbędny sprzęt do zagęszczenia wykopów min 2 szt. 

 
 
 

Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu (w Formularzu Oferty) miejsce bazy sprzętowo – 
materiałowej, z której będzie pobierać i składać  materiał oraz sprzęt do wykonania prac związanych z 
Umową.  



 

  
  
 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi dokumenty (kopia aktu własności lub kopia 
umowy w zakresie dzierżawy lub innym dokument) potwierdzające prawo do dysponowania terenu 
przedmiotowej bazy oraz dane tele-adresowe min. 2 miejsc wywozu urobku i gruzu oraz poboru 
piasku. 

 
 
 

4.2.Wymagania personalne. 
 

Wykonawca musi dysponować następującymi zasobami kadrowymi, które przeznacza do 
bezpośredniego wykonywania zadań wynikających z niniejszego postępowania: 
 

Wykaz osób 
ilość osób 
(co najmniej) 

Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do 
prowadzenia robót objętych przetargiem 

1 

Kierownik robót 1 

Koordynator BHP 1 

* nie dopuszcza się łączenia funkcji kierownika budowy, kierownika robót i koordynatora BHP 
 
Kierownik budowy musi: 
 

 posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydanych na podstawie aktualnych przepisów 
Prawa budowlanego lub dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994r. tj. uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych lub w 
specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska. 

  być czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w czasie trwania Umowy 
 

 
Wykonawca zapewnia ze swojej strony każdorazowo nadzór nad prowadzonymi pracami przez 
osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych – kierownika budowy odpowiedzialnego za 
wszelkie zdarzenia w trakcie prowadzenia prac. 
 Wykonawca wyznaczy ze swojej strony i poda w ofercie osobę pełniącą funkcję kierownika robót 
oraz koordynatora BHP wraz ze stosownymi uprawnieniami do sprawowania funkcji 
koordynatora BHP. 
 
 
5. Obowiązki Wykonawcy opisane zostały w „Warunkach zlecania i realizacji prac 
remontowych” oraz w Umowie. 
 
6. Kryteria Oceny ofert. 

 
 



 

  
  
 

Wykonawca w Formularzu czynników cenotwórczych ma obowiązek wskazać koszty 
pośrednie (Kp) oraz zysk. (Z). Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie 
następującego wzoru : 

 
Kp x 0,36 + Z x 0,64 

 
wygrywa najniższy wynik równania. 
 
W przypadku równej ilości "punktów" wygrywa wykonawca z niższym Kp. 

 
Uwaga 
 

Wybrany w przetargu Wykonawca może zatrudniać podwykonawców gdy zajdzie taka potrzeba 
techniczna. Skorzystanie z podwykonawców przez Wykonawcę musi być każdorazowo uzgodnione 
z Zamawiającym. 
 

Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 - „Wykaz wykonanych robót budowlanych” 
Załącznik nr 2 - „ Wykaz sprzętu” 
Załącznik nr 3 - „Wykaz osób” 
Załącznik nr 4 - „ Formularz oferty” 
Załącznik nr 4.1 - „Formularz czynników cenotwórczych” 
Załącznik nr 5 - „Oświadczenie Koordynatora ds.BHP” 
Załącznik nr 6 – „Warunki zlecania i wykonania prac remontowych” 
Załącznik nr 6.1 - Katalog propozycji pozycji rozliczeniowych do kosztorysu powykonawczego – 
Katalog KNR 
Załącznik nr 7 – „Wytyczne przygotowania dokumentacji powykonawczej przez Wykonawców 
Robót” 
Załącznik nr 7.1 – „Ewidencja i oznakowanie dokumentacji powykonawczej” 
 
 

 
 


