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Nr sprawy DT.2620.2.2022 

 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień 
sektorowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  

 
na: 

 
 

„Wykonanie robót geologicznych polegających na odwierceniu poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu 
studziennego nr 3 zlokalizowanego na terenie działki o nr ewidencyjnym 163/5 wraz z ustaleniem nowych 

zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Dębno Polskie 
gm. Rawicz II Etap Projektu Robót Geologicznych” 

 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  
                           Folwark, ul. Półwiejska nr  20 
                           63-900 Rawicz 
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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
  
1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  

Adres: Folwark, ul. Półwiejska nr  20, 63-900 Rawicz 
tel. 65-546-10-59 , fax 65-546-70-04 
e-mail: sekretariat@zwikrawicz.pl 
strona internetowa: www.bip.zwikrawicz.pl 
NIP – 699-195-85-51   REGON – 365551409 

2. Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od 7 
00 

- 15 
00

 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

Zamawiający udzieli zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu 
wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o., 
zwanego dalej Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu ZWiK w 
Rawiczu sp. z o.o.  z dnia 20.01.2021 r. 
 
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej – Open Nexus, co oznacza, że na platformie 
zakupowej: 

1) Zamawiający będzie publikował wszelkie dokumenty i informacje dotyczące postępowania; 

2) Wykonawcy będą: składać oferty i wszystkie wymagane dokumenty, wnosić zapytania lub prośby o 

wyjaśnienia kierowane do Zamawiającego oraz składać wyjaśnienia i uzupełnienia złożonej oferty na 

wezwanie Zamawiającego. 

 
Adres strony na której znajduje się platforma zakupowa: 
https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik_rawicz 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja wykonania i odbioru robót geologicznych polegających na odwierceniu 
poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego nr 3, zlokalizowanego na terenie działki o nr 
ewidencyjnym 163/5 wraz z ustaleniem nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów 
czwartorzędowych w miejscowości Dębno Polskie gm. Rawicz. Poszukiwawczo – rozpoznawczy otwór 
hydrogeologiczny nr 3 należy wykonać zestawem wiertniczym przystosowanym do wierceń okrętnie - udarowych 
średnicą początkową rur osłonowych Ø 610 mm do głębokości 28,0 m p.p.t, średnicą końcową rur osłonowych Ø 
508 mm do głębokości 60,0 m p.p.t. Nie dopuszcza się realizacji robót inną metodą, a Zamawiający odrzuci oferty, 
które będą przewidywały inną metodę wykonania otworu hydrogeologicznego. Ponadto ze względu na średnicę 
początkową wiercenia należy zastosować urządzenie wiertnicze dostosowane do wiercenia w średnicy 
początkowej 610 mm = 24 cal z dostosowanymi zaciskami i płytą do rur 610 mm lub H61S. Przed wykonaniem 
poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu hydrogeologicznego nr 3 należy zgłosić zamiar wykonania robót 
geologicznych Staroście Powiatowemu w Rawiczu oraz Burmistrzowi Gminy Rawicz najpóźniej na dwa tygodnie 
przed dniem rozpoczęcia robót. 
 
2. Zakres zamówienia 
 
2.1. Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie prac i robót geologicznych związanych z wykonaniem 
poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 o głębokości ok. 60,0 m zgodnie z II Etapem 
Projektem robót geologicznych, opracowanym w styczniu 2021 r. i zatwierdzonym przez Starostę Rawickiego 
decyzją GP.6530.1.2021.1 z dnia 25.03.2021 r. 
 
2.2 Zakres prac obejmuje:  

https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik_rawicz
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1. Wykonanie prac terenowych polegających na: 
- wykonaniu i zafiltrowaniu poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 do głębokości ok. 60,0 m, 
zgodnie z rozdziałem II.2 projektu robót geologicznych o konstrukcji przedstawionej w załączniku nr 8 projektu 
robót geologicznych 
- pobór prób skał, zgodnie z rozdziałem II.12 projektu 
- pompowanie oczyszczające (łącznie przez 24 h) i pompowanie pomiarowe (łącznie przez 48h) z wydajnością 
maksymalną 50,0 m3/h, zgodnie z rozdziałem II.6 projektu 
- pomiar zwierciadła wody, zgodnie z rozdziałem II.6 projektu 
- pomiar geodezyjny, zgodnie z rozdziałem II.7 projektu 
2. Badania laboratoryjne wód podziemnych w zakresie podanym w rozdziale II.8 projektu. 
 
3. Wymagania ogólne  
 
3.1. Informacje o terenie budowy  
 
Roboty wiertnicze prowadzone będą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 163/5 w miejscowości Dębno 
Polskie, która jest własnością Gminy Rawicz, a terenem zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rawiczu. 
Gmina Rawicz udzieliła prawo do dysponowania nieruchomością na potrzeby przeprowadzenia robót geologiczny 
Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., zwanym dalej „Zamawiającym lub Przedsiębiorcą”. 
Zamawiający umożliwi wykonawcy prawo wstępu na teren budowy i przekaże część działki w czasowe użytkowanie 
oraz otoczenie działki na dojazd i czas robót geologicznych. Zagospodarowanie zaplecza Wykonawca zrealizuje na 
terenie działki wodociągowej po przekazaniu placu budowy na własną odpowiedzialność. Ponadto Wykonawca 
zorganizuje we własnym zakresie energię elektryczną do prac wiertniczych i pompowań (np. agregat prądotwórczy) 
oraz wodę na potrzeby wiercenia. Przekazując plac budowy przekaże wykonawcy dokumentację projektową. 
Miejsce wiercenia otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego nr 3 wskazują załączniki graficzne. Roboty należy 
prowadzić z zapewnieniem bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. 
 
3.2. Ochrona środowiska i przeciwpożarowa  
 
Ze względu na charakter robót wiertniczych, które będą wykonywane metodą okrętnie – udarową, nie wystąpi 
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w trakcie wykonywania 
robót należy przestrzegać przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.). Jedynymi materiałami łatwopalnymi jakie pojawią się na budowie może być 
olej napędowy jako paliwo do silnika wiertnicy i agregatu prądotwórczego, który należy przechowywać w 
niezbędnej ilości w szczelnie zamkniętych, przystosowanych do tego beczkach stalowych. 
 
3.3. Dokumentacja projektowa  
 
Zamawiający posiada Projekt robót geologicznych, który został zatwierdzony przez Starostę Powiatowego w 
Rawiczu. Jeden egzemplarz Projektu otrzyma Wykonawca. W ramach przyjętych do realizacji prac i robót 
geologicznych Wykonawca oświadczy, że zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje geologiczne i 
górnicze zgodnie z rozporządzeniami: 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. 
2016 r. poz. 425). 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i 
ratownictwa górniczego (Dz. U. 2016 r. poz. 1229). 
 
3.4. Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacją  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z zawartą umową, projektem robót 
geologicznych, specyfikacją i przedmiarem robót. Ewentualne odstępstwa od dokumentacji, a nie mające wpływu 
na standard i jakość wykonanych robót, należy uzgadniać z projektantem – nadzór geologiczny, który opracował 
projekt robót, Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru, jeśli będzie wyznaczony. 
 
3.5. Ochrona i utrzymanie robót  
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wykonywanych robót, za materiały na placu budowy od dnia 
rozpoczęcia robót do daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 
 
3.6. Przestrzeganie prawa i przepisów  w szczególności: 
 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339, 
2320, z 2021 r. poz. 234. z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378.z 
późn. zm). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 
2338. z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378.z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875, 2361. z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1152, 1629 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 
2019 r. poz. 630 z późn. zm.). 
 
3.7. Dokumenty budowy/dziennik wiertniczy  
 
Dziennik budowy studni - dziennik przebiegu robót hydrogeologicznych jest dokumentem wewnętrznym 
Wykonawcy. Zapisy w nim rozpoczynają się z chwilą rozpoczęcia budowy. W dzienniku dokonywane są bieżące 
zapisy związane z przebiegiem robót, zapisy osób kierownictwa i dozoru hydrogeologicznego podczas każdej 
obecności na wiertni oraz osób organów kontrolujących (np. OUG, Starostwa Powiatowego).  
Dokumentami budowy są:  
- Protokół przekazania terenu budowy  
- Protokół kolaudacji – dopuszczenia wiertni do ruchu  
- Protokół odbioru kolumny filtrowej  
- Protokół odbioru robót częściowych  
- Protokół odbioru końcowego robót 
 
3.8. Przechowywanie dokumentów budowy  
 
Dokumenty budowy przechowywane są na terenie budowy (wiertni) w miejscu bezpiecznym np. w campie. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu wymaga natychmiastowego jego odtworzenia w formie przewidzianej 
prawem. Dokumenty budowy dostępne są dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Zamawiającego oraz osób 
kontrolujących. 
 
4. Wymagania szczegółowe 

 
4.1. Wykonanie robót  
Przed przystąpieniem do robót wiertniczych należy sprawdzić czy w miejscu wykonywania miejscu wiercenia, 
występuje uzbrojenie podziemne, nie wykazane na planie sytuacyjno-wysokościowym. Roboty wiertnicze należy 
wykonać metodą okrętnie - udarową przy użyciu narzędzi wiertniczych i rur osłonowych. Podczas wiercenia otworu 
należy pobierać z urobku próbki nawiercanych skał do znormalizowanych skrzynek co 2,0 m i przy każdej zmianie  
warstw oraz co 1,0 m z warstwy wodonośnej.  
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4.2. Projektowane zarurowanie  
 
Wiercenie otworu rozpocząć należy od zabudowania kolumny rur Ø 610 mm do głębokości 28 m p.p.t. (która po 
zafiltrowaniu otworu oraz wykonaniu pompowania oczyszczającego i pomiarowego, zostanie usunięta). Następnie 
otwór należy wykonać wiercąc w rurach osłonowych Ø 508 mm do planowanej głębokości 60,0 m.p.p.t. (która po 
zafiltrowaniu otworu oraz wykonaniu pompowania oczyszczającego i pomiarowego, zostanie usunięta).  
 
4.3. Filtrowanie otworu  
 
Po dostawie kolumny filtrowej na budowę i jej odbiorze należy wykonać filtrowanie otworu kolumną filtrową 
wykonaną z rur PVC PN 12,5, gwintowanych o średnicy zewnętrznej 315 mm (norma PN-G 02323) posiadających 
atest higieniczny, składającej się z: - rury podfiltrowej długości 4,0 m, denka dolnego długości 0,3 m, - filtra 
szczelinowego (dopuszczalne tylko i wyłącznie szczelinowanie poziome opatrzone deklaracją zgodności przez 
producenta) siatkowego długości 14,0 m - rury nadfiltrowej długości ok. 37,0 m, wyprowadzonej do powierzchni 
terenu, która pełnić będzie rolę rur studziennych – eksploatacyjnych. Kolumnę filtrową należy posadowić na 
podsypce żwirowej (około 4,0 m).  
Ostateczną konstrukcję otworu ustali uprawniony hydrogeolog sprawujący dozór hydrogeologiczny na podstawie 
rzeczywistych warunków stwierdzonych podczas jego wiercenia. Podczas filtrowania otworu, wokół rury 
podfiltrowej, filtra i rury nadfiltrowej należy wykonać atestowaną obsypkę kwarcową o granulacji odpowiedniej do 
ujmowanej warstwy wodonośnej, następnie zasypkę wokół rury nadfiltrowej, a dalej przestrzeń zarurową i 
międzyrurową należy wypełnić compactonitem na odcinku od 2,0 do 28,0 metrów. Pozostałe dwa metry do 
powierzchni terenu należ po zdemontowaniu siłowników hydraulicznych uzupełnić urobkiem wiertniczym. Ilość 
materiału przeznaczonego na wykonanie uszczelnienia zostanie dokładnie wyliczona przez uprawnionego 
hydrogeologa sprawującego nadzór i zabudowana w przestrzeni między rurowej. Dobór szczelin, osiatkowania i 
obsypki wokół filtra nastąpi dopiero po uzyskaniu wyników badań granulometrycznych ujętej warstwy 
wodonośnej. 
 
4.4. Pompowanie otworu  
 
Pompowanie otworu należy przeprowadzić wg następującego schematu; pompowanie oczyszczające, zrywami 
przez okres konieczny do całkowitego oczyszczenia się wody z zawiesin mineralnych po każdorazowym włączeniu 
pompy. Łączny czas (kosztorysowy), pompowanie + sprawność = 24 godziny. (W pompowaniu oczyszczającym 
wskazane przepompowanie otworu z wydajnością 120% Qeksploatacyjne) - dezynfekcja otworu i co najmniej 24 
godzinna przerwa technologiczna - pomiarowe w jednym stopniu dynamicznym z wartością Qdop= Qmax= 
Qeksploatacyjne przez 48 godz. lub dłuższe (aż do momentu uzyskania w końcowej fazie pompowania co najmniej 
6 identycznych wyników pomiarów zwierciadła wody i wydajności pompowanej z otworu, mierzonych co godzinę) 
z wydajnością ustaloną przez nadzór hydrogeologiczny na podstawie wyników pompowania oczyszczającego i 
zgodnie z obliczoną wydajnością Qdop = Qmax= Qeksploatacyjne = 50,00 m3/h.  
Po pompowaniu pomiarowym należy wyznaczyć współczynnik oporu studni ,,C” (wg. kryteriów Woltona), który jest 
miernikiem stanu technicznego studni pod względem hydraulicznym. Polska norma PN-G-02318 pt. ,,Studnie 
wiercone, zasady projektowania, wykonania i odbioru” wprowadza jeden tylko wymóg jakościowy studni: aby 
współczynnik ,,C” nie był większy niż 0,0003 h2/m5. Kryterium to będzie podstawowym warunkiem odbioru studni.  
Powrót zwierciadła wody po przeprowadzonym pompowaniu pomiarowym należy prowadzić do momentu 
powrotu zwierciadła do poziomu statycznego z przed rozpoczęcia pompowania.  
W przypadku, gdy wyniki pompowania oczyszczającego okażą się mniej korzystne niż założenia projektowe. Należy 
przewidzieć możliwość wykonania pompowania zespołowego nowoodwierconej studni nr 3 z istniejąca studnią nr 
1 oraz nowoodwierconej studni nr 3 z istniejąca studnią nr 2. Pompowanie zespołowe przeprowadzić z wydajnością 
Qe – 50,0 m3/h dla każdego z w/w układów. Jako wiodący system eksploatacji ujęcia zostanie wybrany ten o 
korzystniejszych parametrach hydrogeologicznych (wydajności, depresja, wydajności jednostkowe, współczynnik 
filtracji, wodoprzepuszczalność).  
O ostatecznym sposobie i czasie pompowania pomiarowego oraz niezbędnym zakresie pomiarów zwierciadła wody 
zdecyduje dozór geologiczny w porozumieniu z Zamawiającym. Pod koniec pompowania pomiarowego należy 
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pobrać próbę wody do analizy fizyczno-chemicznej i bakteriologicznej w zakresie podanym w projekcie na str. 31 
rozdział II. pkt 8. 
4.5. Prace dokumentacyjne i geodezyjne przy nowo odwierconym otworze nr 3 
 
Prace geodezyjne: Wykonany otwór hydrogeologiczny należy domierzyć do stałych punktów (obiektów) w terenie i 
ustalić rzędną (szkic geodezyjny) oraz nanieść na plan sytuacyjny i inne mapy stanowiące załącznik dokumentacji 
hydrogeologicznej (powykonawczej). 
Prace dokumentacyjne: Wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacją i określeniem stopnia osiągnięcia 
zamierzonego celu, należy przedstawić w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów 
czwartorzędowych w miejscowości Dębno Polskie gm. Rawicz, dotyczący ustalenia nowych zasobów ujęcia oraz 
wykonania i określenia wydajności eksploatacyjnej poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 w 
terminie do 3 miesięcy od zakończenia robót terenowych i złożenie jej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu celem 
uzyskania decyzji zatwierdzającej. 
Lub w przypadku negatywnych wyników wykonanych prac geologicznych dokumentacji geologicznej zawierającej 
wyniki prac likwidacyjnych wykonanego poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 
odwierconego na terenie działki o nr ewid. 163/5 ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w 
miejscowości Dębno Polskie gm. Rawicz, niekończących się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych w 
terminie do 6 
miesięcy od zakończenia robót terenowych i przedłożenie jej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu. 
Dokumentację hydrogeologiczną opracuje hydrogeolog prowadzący nadzór geologiczny nad robotami 
geologicznymi z ramienia Zamawiającego. 
 
5. Odbiór robót  
 
Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru robót przez Nadzór Geologiczny, Inspektora Nadzoru 
lub Komisje powołaną przez Zamawiającego: - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu jak np.: 
zafiltrowania otworu wraz z wykonaniem obsypki, zasypki, iłowania, usunięcie kolumny filtrowej i rur osłonowych z 
likwidowanego otworu - częściowy odbiór robót; np. po wykonaniu pompowania pomiarowego określającego 
pozytywny wynik hydrogeologiczny i pobór wody do badań fizyczno-chemiczny, po wykonaniu w miejscu 
likwiwidacji tymczasowego świadka z tablicą oraz uporządkowanie terenu - końcowy odbiór robót. 
 
 
5.1. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu  
 
Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie prac ulegają zakryciu, - 
dokonywany jest w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość części robót do odbioru zgłasza Wykonawca zapisem w dzienniku budowy – dzienniku 
robót hydrogeologicznych oraz informując o tym Nadzór Geologiczny, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór 
należy dokonać niezwłocznie, po przeprowadzonych badaniach i pomiarach, w konfrontacji z założeniami projektu 
robót geologicznych, specyfikacją i ustaleniami spisanymi w trakcie realizacji robót. 
 
5.2. Odbiór końcowy  
 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie w dzienniku budowy – dzienniku robót hydrogeologicznych po 
zakończeniu robót. Zamawiający wyznacza termin odbioru w ciągu 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia i 
powiadamia Wykonawcę o terminie odbioru robót. Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować 
następujące dokumenty: - wykaz robót zanikających i częściowo odebranych - deklaracje dotyczące jakości i 
pochodzenia użytej obsypki żwirowej i kolumny filtrowej, materiałów przeznaczonych do likwidacji, protokół 
utylizacji odpadów, - dziennik robót  hydrogeologicznych, - szkic geodezyjny miejsca wiercenia i likwidacji, - wyniki 
badań bakteriologicznych i fizykochemicznych ujętej wody podziemnej. Czynności odbioru końcowego obejmują: - 
zapoznanie się i sprawdzenie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę - sprawdzenie kopii atestów 
zabudowanych materiałów - sporządzenie końcowego protokołu odbioru robót.  
 
6. Płatności  
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Płatności należy przyjąć zgodnie z zawartą umową na wykonanie robót.  
 
7. Normy związane  
 
PN-G-02318 Studnie wiercone – Zasady projektowania, wykonania i odbioru  
PN-88B- 06715 –Studnie wiercone – Piaski i żwiry filtracyjne  
PN G- 02321 – Studnie wiercone - Obudowa i wyposażenie - wymagania  
PN-93G – 02319 Studnie wiercone – Rury pełne i filtrowe z PCV – Wymiary i wymagania ogólne. 

8. Gwarancja i rękojmia 

Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane 
materiały, zgodnie ze złożoną ofertą (od 36-60 miesięcy). 
 
9. Rozliczenie ryczałtowe inwestycji. Przedmiar robót/kosztorys zerowy ma charakter orientacyjny – stanowi 
jedynie dokument pomocniczy w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego 
zakresu w oparciu o dokumentację projektową i wizję w terenie. 
 
10. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia 
umowy, kosztorysu ofertowego w wersji papierowej i elektronicznej (wersja szczegółowa zgodnie z zapisami 
kosztorysu zerowego, załączonego do przedmiotowego postepowania) na bazie którego została skalkulowana cena 
oferty. 
 

UWAGA! 
1. W sytuacji, gdy w dokumentacji technicznej wskazano normy, aprobaty, znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego Wykonawcę, zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych 

rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że 

wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny’’. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

rozwiązań równoważnych - pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z SWZ i 

pozwolą na uzyskanie parametrów nie gorszych niż przewidzianych w dokumentacji technicznej. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zastosowaniem rozwiązań równoważnych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółową specyfikację itp. Na podstawie załączonych 

dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany przez niego produkt jest równoważny i odpowiada 

wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować 

będzie odrzuceniem oferty. 

3. W przypadku braku załączenia do oferty dokumentów, o których wyżej mowa Zamawiający uznaje, że 

Wykonawca proponuje materiał określony zgodnie z dokumentami projektowymi. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat 

oferowanych materiałów. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o 

przyjęciu materiałów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia 

  
Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.08.2022 r. 
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 
  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 11 pkt. 1 i 2 ww. Regulaminu, 

 spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym SWZ. 
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2. Warunki udziału w postępowaniu: 
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

dotyczące: 
 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

   
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 
300 000,00 PLN; 

 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców 

samodzielnie, w całości. 

 
4) Zdolności technicznej lub zawodowej 

 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:  

 
4.1 wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  co najmniej 3 studnie głębinowe o głębokości 
minimum  60 metrów i wydajności minimalnej Q = 50 m3/h każda, wykonane w zakresie średnic 
wiercenia odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Studnie głębinowe wykonane metodą 
okrętnie-udarową lub udarową. 

 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w 

ramach konsorcjum. 

 
4.2 dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami w realizacji zamówienia legitymującymi się 

kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie 
zostaną im powierzone.  

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie realizacji niniejszego 
zamówienia: 
- specjalistów, posiadających wymagane przez prawo kwalifikacje (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – 
Prawo Geologiczne i Górnicze, tj. Dz.U.2020.0.1064 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 
kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów 
górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 812), tj. kierownika 
robót geologicznych – osobę posiadającą kwalifikacje geologiczne kat. XI lub XII oraz  
wiertacza – osobę posiadającą kwalifikacje dozoru ruchu zgodnie z nowymi przepisami osoba dozoru 
ruchu  (załącznik nr 5 do SWZ). 

 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w 
ramach konsorcjum. 
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaganych od Wykonawców oraz przesłanek wykluczenia 

zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, określonych w rozdziale  VI SWZ. 

 

3. Postanowienia dotyczące podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia. 

3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa 

w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1) i pkt 2 ppkt 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający 

będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 
 
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda do 

złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:  
 
1) wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu           
(załącznik nr 2 do SWZ); 
 
2) wypełniony i podpisany wykaz robót geologicznych wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 4 do SWZ); 
 
Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  
 
3) wypełniony i podpisany wykaz osób (załącznik nr 5 do SWZ) wraz z posiadanymi   
 
uprawnieniami/zaświadczeniami; 
 
4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 300 000,00 PLN 
 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda do złożenia przez 
Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:  
 
1) wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ). 

 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 
 
3.   Wymaganymi do złożenia przez WYKONAWCĘ  są również następujące dokumenty: 

      1 )    wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ); 
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2) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć  Zamawiającemu kosztorys ofertowy w wersji papierowej i 
elektronicznej (wersja szczegółowa zgodnie z zapisami kosztorysu zerowego, załączonego do 
przedmiotowego postepowania) w terminie  5 dni od zawarcia umowy;   

3) stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio z odpisu właściwego rejestru albo, gdy oferty nie podpisuje Wykonawca, 

4) pełnomocnictwo – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia – 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

 
Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Zamawiający dopuszcza możliwość skanu oryginalnego 
pełnomocnictwa lub pełnomocnictwa notarialnie poświadczonego złożonego wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż 
Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przedłożyć oryginał (lub 
kopię notarialnie poświadczoną za zgodność) najpóźniej przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego 
zamówienia. 
 

5) Informacja Rodo - (załącznik nr 6 do SWZ). 
 

4. Zamawiający może wzywać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych 
dokumentów, oświadczeń, wykazów, pełnomocnictw w postępowaniu lub złożyli wadliwe dokumenty, 
oświadczenia, wykazy, pełnomocnictwa, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, chyba że 
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

5. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego 
jako termin uzupełnienia.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że w przypadku złożenia w postępowaniu więcej niż 3 ofert, Zamawiający 
może wezwać do uzupełnień, o których mowa w ust. 7 pierwsze 3 oferty najkorzystniejsze. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert.   

8. Zamawiający odrzuca ofertę na zasadach określonych w w.w. Regulaminie.  
9. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w w.w. Regulaminie 

zawiadamiając równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w 
przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, albo złożyli oferty – w 
przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 

 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
 
 
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się za pośrednictwem platformy 
zakupowej, dostępnej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik_rawicz  

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w  SWZ. 
3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
4. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. 
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Pytania  należy złożyć 

nie później niż na 4 dni przed terminem składania ofert. W przypadku gdy pytanie Wykonawcy wpłynie do 
Zamawiającego w tym terminie, Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, ale nie 
później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. 

6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SWZ, bez ujawniania źródła zapytania lub zamieszcza treść wyjaśnień w miejscach, w których 
zamieszczona została dokumentacja postępowania. 

7. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ.   
Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik_rawicz
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przekazano SWZ lub zamieszcza w miejscach, w których zamieszczona została dokumentacja postępowania. 
8.      Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:  

1) - Donata Twardowska - tel. 519 518 552   
2) – Joanna Jurdeczka  - tel. 530 218 491 

 
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ załącznikami, wszystkie dokumenty, jakie będą składane w niniejszym 

postępowaniu sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej: 
a) w formie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami, albo 
b) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
3. Sposób złożenia oferty i dokumentów elektronicznych, w tym podpisywanie dokumentów kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, a także zasady korzystania z portalu, opisane zostały w „Instrukcji dla 
wykonawców” oraz w „Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus 
Sp. z o. o.” dostępnych pod adresem www.platformazakupowa.pl. 

4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
6. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez 

Wykonawcę. 
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów  

o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert winien w sposób 
nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz 
winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Informacje te winny być 
oznaczone klauzulą: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji’’ oraz oddzielone od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Brak 
wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa będzie skutkowało 
automatyczną jawnością zastrzeżonych informacji na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy.  

9. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym 
pliku. 

 
IX. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Cenę ofertową za przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ustalić w oparciu o opis przedmiotu 

zamówienia określony za pomocą załączonego przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym, zapisy 
dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określone w rozdziale III SWZ oraz przy uwzględnieniu wymagań 
określonych SWZ wraz z załącznikami ( w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
projekt budowlany oraz projekcie umowy). Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie cenę ustaloną w 
kosztorysie ofertowym dla zamówienia. 

2.   Wykonawca określi w ofercie cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z 
art.632 Kodeksu Cywilnego) za realizację przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całkowite 
wykonanie opisanego w dokumentacji SWZ pełnego zakresu prac według zasad wiedzy i sztuki budowlanej, 
przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych wykonania i odbioru robót, norm oraz wszelkich 
pozostałych warunków prowadzonego postępowania. W cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia również 
koszty wynikające z rozdziału III niniejszej SWZ, wszelkie inne koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty 
oraz prawidłową realizacją zamówienia a także ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym. 
3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek czynności, która jest niezbędna do 
prawidłowego wykonania zamówienia, nieoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, 
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Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w 
szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie i zmianę wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w 
ofercie. 
4. Załączony do SWZ przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym ma charakter pomocniczy. Wybrany 
Wykonawca w terminie określonym w umowie (5 dni od zawarcia umowy) zobowiązany będzie dostarczyć 
Zamawiającemu kosztorys ofertowy w wersji papierowej i elektronicznej na bazie którego została skalkulowana 
cena oferty. Kosztorys ofertowy sporządzony na bazie przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym będą służyły 
Zamawiającemu do rozliczenia końcowego, określenia stopnia zaawansowania robót oraz zamówień dodatkowych 
i podobnych. 
5. Podane ceny w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego muszą obejmować koszty wszystkich 
następujących po sobie czynności, niezbędnych do zapewnienia zgodności wykonania prac z dokumentacją 
projektową i wymaganiami podanymi w normach i przepisach budowlanych, a także z wiedzą i sztuką budowlaną. 
Jeżeli w dokumentacji projektowej lub w przedmiarze nie uwzględniono pewnych czynności, które są niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia zgodnego z założeniami Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 
koszty wszystkich tych czynności i robót uwzględnić w cenie ofertowej. 
6. W ofercie należy podać cenę netto i brutto po zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty 
brutto winna być określona cyframi i słownie. Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany określić podatek VAT 
z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa. 
7. Cena oferty obliczona na podstawie planowanych prac i przewidzianych kosztów zadania traktowana będzie, 
jako wynagrodzenie ryczałtowe określające wartość robót budowlanych i innych świadczeń stanowiących 
przedmiot zamówienia. 
8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego propozycje spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
9.W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nieobjętych niniejszym zamówieniem, Wykonawcy nie 
będzie wolno ich zrealizować bez uzyskania akceptacji Zamawiającego na wykonanie dodatkowego zamówienia. 
Wszelkie samoistne dyspozycje Wykonawcy w tym zakresie będą bezskuteczne. 
 
X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1.Przy ocenie i wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny. 
 
- kryterium cenowe  100 %, 
 
Kryterium cenowe będzie obliczane w następujący sposób :  
 
         Cena najniższej oferty  
  C= -------------------------------- x 100 
         Cena badanej oferty 
 
2. O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów (z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku ). 
3. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do oferty. 
5. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. 
 

XI.Wymagania dotyczące wadium 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców. 
 
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XII.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
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1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem  platformy zakupowej Open Nexus, w terminie do dnia 

14.03.2022 roku do godz. 09:00. 
2. Pytania odnośnie korzystania z platformy zakupowej i składania ofert na platformie zakupowej należy 

kierować do Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus – tel. 22 101 02 02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl. 
3. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.  
4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, 

która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  

5. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej (platformie zakupowej), tj. 
w miejscu, w którym zamieszczona została dokumentacja prowadzonego postępowania.  

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej (platformie zakupowej) 
prowadzonego postępowania informacje o:  
1) szacunkowej wartości zamówienia;  
2) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
3) cenach lub kosztach zawartych w ofertach lub innych kryteriach zastosowanych w postępowaniu. 

 
XIV. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres.  
 
XV. Zamówienia uzupełniające 

 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
XVI. Opis części zamówienia 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
XVII. Informacja o formalnościach po wyborze oferty 
 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o:  
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o których mowa w ust. 1 na platformie zakupowej 

Zamawiającego oraz we wszystkich miejscach, w których zamieszczana była dokumentacja postępowania.  
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 
4. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 

kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
6. Zamawiający z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawrze umowę w sprawie przedmiotowego 

zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Umowa w 

mailto:cwk@platformazakupowa.pl
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sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta z pominięciem ww. terminu w przypadku, gdy w 
danym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 

 
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  
 
1. Istotne dla stron postanowienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji.  
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 
3. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w 
treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 
 

1) potrzeby wykonania robót zamiennych lub odstąpienia od realizacji części robót, i związanej z 
tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem 
zaistnienia wskazań technicznych lub technologicznych, przy czym przez roboty zamienne należy 
rozumieć prace, które były przewidziane w pierwotnej umowie zawartej między Zamawiającym a 
Wykonawcą, ale strony umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonanie w inny sposób, 
np. przy zastosowaniu innej technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów, itp. zapewniając 
jednocześnie realizację przedmiotu zamówienia, określonego w dokumentacji projektowej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, 

2) zmian umowy związanych z wystąpieniem robót dodatkowych, których wykonanie uzależnia 
wykonanie zamówienia podstawowego, 

3) konieczności zmian rozwiązań projektowych stwierdzonych w czasie trwania robót pod 
warunkiem konieczności ich uzupełnienia, 

4) zmiany technologii wykonania robót, pod warunkiem wystąpienia uwarunkowań technicznych o 
obiektywnym charakterze, 

5) zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT, pod warunkiem wejścia w życie zmienionych 
przepisów w trakcie realizacji umowy, 

6) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy,  
7) zmiany personelu Zamawiającego oraz Wykonawcy (§6), pod warunkiem spełnienia wymogów 

SWZ i przepisów prawa budowlanego, 
8) siły wyższej, w wyniku której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową 

terminu realizacji zamówienia, 
9)  wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19 mających wpływ na terminowe wykonanie 

zamówienia, 
10) zmiana terminu wykonania robót z uwagi na wystąpienie warunków pogodowych 

niepozwalających na wykonanie robót zgodnie z warunkami wykonania określonymi w 
Specyfikacjach Technicznych lub wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień 
powiązanych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, a których wykonanie stało się 
konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na 
termin realizacji robót lub wystąpienia innych okoliczności powodujących zmianę terminu 
wykonania zamówienia na roboty budowlane, 

11) zmiany terminu, sposobu realizacji lub warunków zamówienia wynikających z wystąpienia 
okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 
staranności, 

12) wystąpieniem innych okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 
zachowania należytej staranności, a mających wpływ na termin realizacji zamówienia. 

4. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem w.w. przesłanek podlega unieważnieniu. Na miejsce 
unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 
5. Zmiana dokonywana jest w formie aneksu do umowy. Warunkiem dokonania zmiany, o których mowa powyżej 
jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez Strony stosownego 
protokołu. 
6. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz 
wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego. 
 



                  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. 
               63-900 Rawicz, Folwark ul. Półwiejska 20                

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

„Wykonanie robót geologicznych polegających na odwierceniu poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 zlokalizowanego 

na terenie działki o nr ewidencyjnym 163/5 wraz z ustaleniem nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów 

czwartorzędowych w miejscowości Dębno Polskie gm. Rawicz II Etap Projektu Robót Geologicznych” 
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XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia 
  
Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane zgodnie z § 38 Regulaminu wewnętrznego 
udzielania zamówień sektorowych w ZWIK w Rawiczu sp. z o.o. 
           

                               
  

Prezes Zarządu  
Robert Garczyński 

                                                        
                        Folwark, dnia  25.02.2022 r.

                                         
          


