
 

 

KAZUS NR 2 

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW 

 
Niniejsza instrukcja zawiera opis zadań i ról procesowych przydzielonych poszczególnym 
Zespołom. 
 
W przedstawionych w załączeniu „Aktach sprawy” uczestnicy znajdą wyciąg z postanowień 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) opublikowanej w fikcyjnym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia sektorowego, która będzie przedmiotem konkursowego postępowania 
odwoławczego. 

WPROWADZENIE 

 
Zamawiający – Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Raciniewie - prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 
na usługi pod nazwą „Nadzór nad zaprojektowaniem i wykonaniem robót demontażowych w 
tunelu układu przesyłowego ścieków pod rzeką Wisłą w Raciniewie”. Szacunkowa wartość 
zamówienia udzielanego w ramach postępowania przekracza progi unijne. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
w dniu 1 marca 2021 r. pod nr 2021/S 000-000000. Tego samego dnia Specyfikacja Warunków 
Zamówienia („SWZ”) wraz z załącznikami została opublikowana na stronie internetowej 
prowadzonego postępowanie.  

Global Supervision, Inc. mająca siedzibę w Nowym Jorku, Broadway St. 5, P.O. Box 25, NY 
1000, Stany Zjednoczone (dalej jako: „Global Supervision”), jest zainteresowana udziałem w 
postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Kondycja finansowa tego 
wykonawcy jest bardzo dobra i jest on zainteresowany wykluczeniem potencjalnych 
konkurentów, którzy mają kłopoty z dotrzymaniem terminów płatności należności publiczno-
prawnych. Global Supervision powziął nieoficjalną informację, że jednym z konkurentów w 
przedmiotowym postępowaniu będzie spółka CGS N.V. mająca siedzibę w Brukseli, Rue de 
Croissant 34, 11111 Brussels, Belgia (dalej jako „CGS”). Po prześledzeniu dostępnych 
publicznie informacji na temat działalności konkurenta wykonawca Global Supervision 
dowiedział się, że CGS miał kłopoty przy realizacji umowy koncesji zawartej z zamawiającym 
mającym siedzibę w Polsce, co doprowadziło do jej wypowiedzenia w dniu 20 grudnia 2020 r. 

Global Supervision będzie chciał skorzystać z instytucji self-cleaning, ponieważ jeden z 
urzędujących członków zarządu (Rady Dyrektorów), Jerzy Kowalski, został prawomocnie 
skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, dwa lata przed publikacją ogłoszenia o 
zamówieniu za przestępstwo polegające na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej w 
rozumieniu art. 258 kodeksu karnego, mającej na celu popełnienie przestępstw o charakterze 



 

 

gospodarczym. W trakcie postępowania karnego Jerzy Kowalski przyznał się do winy i 
współpracował z organami ścigania, a następnie dobrowolnie poddał się karze. W trakcie 
postępowania karnego nie ustalono, by Jerzy Kowalski wyrządził szkodę majątkową i nie 
stosowano wobec niego środków w postaci zobowiązania do naprawienia szkody. Jerzy 
Kowalski zapłacił orzeczoną w wyroku karę grzywny. 

Global Supervision rozważa również możliwość skorzystania z instytucji self-cleaning z 
powodu kłopotów przy realizacji umowy w sprawie zamówienia na usługi nadzoru nad 
wykonaniem wodociągu dla zamawiającego mającego siedzibę we Włoszech. Ww. 
zamawiający powołując się na zaniedbania ze strony spółki odstąpił od umowy w dniu 15 maja 
2020 r. i potrącił z należnego jej wynagrodzenia karę umowną zastrzeżoną na wypadek 
nienależytej realizacji przedmiotu umowy. Global Supervision uznaje odstąpienie od umowy 
za niezasadne, a pomiędzy stronami trwają negocjacje dotyczące rozliczenia umowy, które nie 
zostaną zakończone na dzień składania JEDZ. Global Supervision ma wątpliwości, czy 
zachodzi w stosunku do niej przesłanka wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp i ma 
wątpliwości odnośnie do podstawy prawnej żądania przez zamawiającego obowiązku 
przedstawienia umowy zgodnie z pkt 5.11. SWZ. 

Global Supervision ocenia także ryzyka związane z zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego i pragnie uchylić te 
projektowane postanowienia umowy, które są dla niej niekorzystne wykorzystując w tym celu 
przepisy o niedozwolonych postanowieniach umownych (art. 433 ustawy Pzp).  

Natomiast spółka CGS jest zainteresowana udziałem w postępowaniu przetargowym i nie widzi 
potrzeby korzystania z instytucji self-cleaning. Spółka CGS ma świadomość, że konkurencyjny 
wykonawca ze Stanów Zjednoczonych wie o jej kłopotach z realizacją umowy koncesji, lecz 
nie przejmuje się tym faktem, skoro zamawiający wyraźnie zastrzegł w pkt 3.1.2.3. SWZ, że 
przesłanka wykluczenia nie obejmuje umów koncesji. Spółka CGS ma również pewne kłopoty 
z płatnością należności publicznoprawnych, lecz zaległości nie przekraczają kwoty określonej 
w pkt 3.1.2.4. SWZ. 

 

Zadanie dla Odwołującego: 

Klientem Zespołu jest Odwołujący – Global Supervision z siedzibą w Nowym Jorku, USA 

Celem Zespołu reprezentującego Odwołującego jest doprowadzenie do uchylenia 
niekorzystnych dla jego klienta postanowień SWZ przygotowanych przez Zamawiającego, 
które ograniczają mu dostęp do udziału w postępowaniu oraz skorzystanie z instytucji self-
cleaning, a nadto takich, które ułatwiają dostęp do zamówienia konkurentom, ewentualnie do 
ich modyfikacji. Ponadto celem Zespołu reprezentującego Odwołującego jest doprowadzenie 
do uchylenia niedozwolonych postanowień umownych zawartych w projektowanych 
postanowieniach umowy stanowiących część SWZ.  



 

 

W związku z powyższym, działając jako pełnomocnik Odwołującego, należy sporządzić i 
wnieść odwołanie względem treści dokumentu zamówienia - SWZ (czynności Zamawiającego) 
oraz wobec projektowanych postanowień umowy, a następnie reprezentować Odwołującego w 
sprawie przed KIO. 

Odwołanie powinno spełniać wszystkie wymagania formalne wynikające z przepisów prawa, 
tak aby nie zachodziła konieczność wzywania do usunięcia braków w tym zakresie. 

Odwołanie powinno zostać wniesione (datowane) w ostatnim możliwym dniu biorąc pod 
uwagę termin na wniesienie odwołania. 

Osobą uprawnioną do reprezentacji Global Service jest CEO - Bart Simpson [nie posiada 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego]. 

 

Zadanie dla Zamawiającego: 
 
Klientem Zespołu jest Zamawiający – Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. z siedzibą w Raciniewie 

Celem Zespołu reprezentującego Zamawiającego jest obrona i utrzymanie postanowień 
zawartych w treści dokumentu zamówienia - SWZ. 

W związku z powyższym, działając jako pełnomocnik Zamawiającego, należy przygotować i 
złożyć odpowiedź na odwołanie, a następnie reprezentować Zamawiającego w sprawie przed 
KIO (sprawa sygn. akt KIO 200/21). 

Nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia o uwzględnieniu zarzutów odwołania przez 
Zamawiającego. 

Osobą uprawnioną do reprezentacji Zamawiającego jest Prezes Zarządu Spółki – Sławoj 
Składkowski [posiada kwalifikowany podpis elektroniczny] 

 

Zadanie dla Przystępującego:  
 
Klientem Zespołu jest Przystępujący – spółka CGS z siedzibą w Brukseli, Belgia. 

Celem Zespołu reprezentującego Przystępującego jest obrona i utrzymanie decyzji 
Zamawiającego dotyczącej treści dokumentu zamówienia SWZ. 

W związku z powyższym, działając jako pełnomocnik Przystępującego, należy przygotować i 
złożyć przystąpienie do postępowania odwoławczego, a także oddzielnie sporządzić i przesłać 



 

 

pismo procesowe zawierające odniesienie do zarzutów i twierdzeń odwołania oraz następnie 
reprezentować Przystępującego w sprawie przed KIO. 

 
Przystąpienie należy przygotować i przesłać do Organizatora Turnieju jednocześnie z pismem 
procesowym (odpowiedzią na odwołanie) zawierającym odniesienie do zarzutów i twierdzeń 
odwołania. Przystąpienie winno być krótkim pismem i ograniczać się tylko do samego 
zgłoszenia przystąpienia do postępowania (miejscem na prezentację stanowiska 
Przystępującego jest pismo procesowe) oraz powinno spełniać wszystkie wymagania dot. 
przystąpienia wynikające z adekwatnych przepisów.  
Na potrzeby przystąpienia należy przyjąć, że kopia odwołania została przesłana 
Przystępującemu przez Zamawiającego w dniu 17 marca 2021 r., a w systemie Izby odwołanie 
zostało oznaczone sygn. akt KIO 200/21. 
Przystąpienie powinno zostać wniesione (datowane) w ostatnim możliwym dniu biorąc pod 
uwagę termin na zgłoszenie przystąpienia. 
 
Osobą uprawnioną do reprezentacji Przystępującego jest Dyrektor Generalny – Rip van Winkel 
 
 
UWAGA DO WSZYSTKICH ZESPOŁÓW I ICH ZADAŃ: 
 
Wystarczające jest wymienienie w treści pism procesowych załączników formalnych do tych 
pism bez konieczności ich fizycznego załączania, z jednym wyjątkiem – należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwa dla osoby podpisującej pismo. Przy czym pisma powinny być 
podpisane tylko przez jedną osobę z załączonym jednym pełnomocnictwem. Umocowanie 
pozostałych pełnomocników występujących w sprawie należy wykazać bezpośrednio na 
rozprawie przed KIO. 

Dla potrzeb konkursu i w jego zakresie nie należy spekulować na temat fragmentów SWZ, 
które nie zostały zaprezentowane w kazusie. Należy skupić się na wykorzystaniu oraz ocenie 
treści i informacji zamieszczonych w opisie kazusu lub wynikających z przepisów prawa. 

Odnośnie składania (przy pismach procesowych lub na rozprawie) dowodów i dokumentów 
dotyczących informacji powszechnie dostępnych, zastrzega się, iż powinny to być dokumenty 
autentyczne, tj. nie mogą to być dokumenty „preparowane” przez uczestników. 

Dalsze informacje zawarto w Regulaminie TURNIEJU MOOT COURT dostępnym na stronie 
SPZP. 
  



 

 

AKTA SPRAWY 
 

Numer referencyjny: 00007/AB/PZP/2021 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 
(wyciąg) 

 
dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

 
o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w obwieszczeniu Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

 
Przedmiot zamówienia: 

 
Nadzór nad zaprojektowaniem i wykonaniem robót demontażowych w tunelu 

układu przesyłowego ścieków pod rzeką Wisłą w Raciniewie 
 
 

 

CZĘŚĆ I 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 

 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Raciniewie, ul. Długa 8, 86-260 Raciniewo 
Telefon 30 202 90 07, Faks 30 202 91 13, e-mail: wodociagi@raciniewo.pl, strona internetowa: 
www.wodociagiraciniewo.pl  

Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Skoczek 

 

1. TRYB POSTĘPOWANIA 
 
1.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako „ustawa Pzp”) w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w obwieszczeniu Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp. 

1.2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 

1.3. W sprawach nieuregulowanych SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu 
cywilnego. 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru budowlanego nad czynnościami projektowymi oraz 
prowadzeniem robót budowlanych demontażowych w tunelu układu przesyłowego ścieków z 
lewobrzeżnego Raciniewa do oczyszczalni ścieków Kormoran. 



 

 

 

3. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW 
 

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
3.1.1. […]  

3.1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie: 
3.1.2.1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 
3.1.2.2. art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 ustawy Pzp z następującymi zastrzeżeniami: 
3.1.2.3. odnośnie do przesłanki wykluczenia określonej w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 

zamawiający nie będzie brał pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wykluczeniu  
nienależytego wykonania umów koncesji; 

3.1.2.4. odnośnie do przesłanki wykluczenia określonej w art. 109 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 109 ust. 
3 ustawy Pzp zamawiający uznaje, że kwota zaległych podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne jest niewielka, jeżeli łącznie zaległości publicznoprawne nie 
przekroczą 5.000 (pięć tysięcy) złotych 

3.1.2.5. postanowienia pkt 3.1.3 IDW. 
3.1.3. Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlegają wykonawcy mający siedzibę bądź 

miejsce zamieszkania w kraju nie będącym członkiem Unii Europejskiej.  
3.2. Zamawiający, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona badania i oceny ofert, a 

następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu (art. 139 ustawy Pzp). 

 
[…] 

 

4. WYKAZ ŻĄDANYCH PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 
 

4.1. Na etapie składania ofert Zamawiający wymaga od wszystkich wykonawców 
przedłożenia: 

4.1.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, 
że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu określone w pkt 5.1.1 IDW, w formie jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”). Wykonawca zobowiązany 
jest do wypełnienia jednolitego dokumentu w zakresie CZĘŚCI I, II, III, IV i VI formularza 
jednolitego dokumentu. Wykonawca nie wypełnia CZĘŚCI V formularza. 

4.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, 
nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych 
środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: 

4.2.1. informacji z odpowiedniego rejestru, albo, w przypadku braku takiego rejestru, innego 
równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego miejsce 
zamieszkania lub siedzibę wykonawcy;   

4.2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 
ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz pkt. 3 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 
złożeniem; 

4.2.3. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo 



 

 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

4.2.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 
ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – także dokumentu potwierdzającego, 
że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków 
lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat 
tych należności; 

4.2.5. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - także dokumentu potwierdzającego, 
że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 
należności; 

4.2.6. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

4.2.7. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ dotyczących 
podstaw wykluczenia, o których mowa w: 

4.2.7.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

4.2.7.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

4.2.7.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 
mającego na celu zakłócenia konkurencji, 

4.2.7.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

4.2.7.5. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 5 i 7-10 ustawy Pzp. 

4.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.2 IDW składa odpowiedni dokument 
lub dokumenty, przewidziane w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych. 

4.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 4.2 IDW, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się 
do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 
pkt 1, pkt. 2 lit. a i b oraz pkt. 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 

4.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, 
nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych 
środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

[…] 

 

 



 

 

5. WARUNKI SKORZYSTANIA Z INSTYTUCJI SELF-CLEANING 
 

5.1. Zgodnie z treścią art. 110 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu w 
okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy 
Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

5.1.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 
pieniężne; 

5.1.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 
zamawiającym; 

5.1.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

5.1.3.1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy, 

5.1.3.2. zreorganizował personel, 

5.1.3.3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

5.1.3.4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 

5.1.3.5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

5.2. Zamawiający wyjaśnia, że łączne spełnienie przesłanek w rozumieniu art. 110 ust. 2 ustawy 
Pzp jest oceniane na tle konkretnej sprawy danego wykonawcy i w zależności od rodzaju 
przesłanki wykluczenia skutkującej określonymi negatywnymi skutkami dla rzetelności 
przedsiębiorcy.  

5.3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności naprawcze określone w pkt 5.1 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności 
naprawcze nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza 
wykonawcę. 

5.4. Wykonawca, który zamierza skorzystać z instytucji self-cleaning jest zobowiązany do 
wskazania w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, która z przesłanek 
wykluczenia ma zastosowanie w jego przypadku oraz jakimi dowodami dysponuje w celu 
wykazania podjęcia czynności naprawczych wymienionych w pkt 1. Jeśli w stosunku do 
jednego wykonawcy zachodzi więcej niż jedna przesłanka wykluczenia jest on zobowiązany 
wskazać wszystkie przesłanki łącznie z dowodami czynności naprawczych, przy czym te same 
dowody mogą być powoływane wielokrotnie. Nie jest dopuszczalne wskazanie wyłącznie 
dowodów na podjęcie czynności naprawczych w sytuacji, gdy wykonawca nie zaznaczył 
przesłanki wykluczenia, która ma zastosowanie w jego przypadku.  

5.5. W terminie składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wykonawca jest 
zobowiązany wskazać wszystkie dowody potwierdzające czynności naprawcze. Wykonawca 
jest zobowiązany przedstawić wskazane dowody potwierdzające wykonanie czynności 
naprawczych na wezwanie zamawiającego. Zamawiający dokonując oceny skuteczności 
czynności naprawczych wykonawcy nie będzie brał pod uwagę innych dowodów, które nie 
zostały wymienione w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia.  

5.6. W przypadku, gdy wykonawca nie przedstawi zamawiającemu wszystkich dowodów 
wskazanych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, zamawiający może wezwać 
go o uzupełnienie dowodów.  

5.7. Czynności naprawcze, na które powołuje się wykonawca powinny być zakończone przed 
dniem składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Zamawiający nie 
uwzględnia czynności naprawczych, które zostałyby podjęte przez wykonawcę po tym terminie. 



 

 

5.8. Odnośnie do czynności naprawczej w postaci naprawienia szkody lub zobowiązania do jej 
naprawienia zamawiający będzie uwzględniał tylko dowody potwierdzające dobrowolną 
rekompensatę. Zamawiający nie uznaje, że przesłanka z art. 110 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp 
została spełniona jeśli wykonawca zapłacił karę umowną lub odszkodowanie na podstawie 
prawomocnego wyroku sądowego w sprawie zainicjowanej pozwem zamawiającego. 

5.9. Odnośnie do czynności naprawczej w postaci wyczerpującego wyjaśnienia faktów i 
okoliczności, o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający zastrzega sobie 
prawo żądania dodatkowych wyjaśnień od wykonawcy, jeśli przedstawione dowody, wskazane 
uprzednio w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia nie są wystarczające dla 
stwierdzenia skuteczności czynności naprawczych podjętych przez wykonawcę. Zamawiający 
traktuje to prawo jako wyjątek od zasady określonej w pkt 5.4.  

5.10. Zamawiający w procesie dokonywania oceny skuteczności czynności naprawczych nie jest 
związany poglądami prawnymi i faktycznym wyrażonymi w wyrokach sądów cywilnych, które 
ewentualnie mogły zapaść w sprawach dotyczących danego wykonawcy w związku z 
okolicznościami istotnymi dla podjęcia decyzji o jego wykluczeniu lub uznaniu skuteczności 
czynności naprawczych w ramach instytucji self-cleaning. 

5.11. W każdym wypadku, gdy wykonawca był stroną innej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, która następnie została rozwiązana przed upływem terminu, na który została 
zawarta, z jakiejkolwiek przyczyny i w jakikolwiek sposób, wykonawca jest zobowiązany do jej 
przedstawienia wraz z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia oraz podając 
streszczenie okoliczności, w jakich doszło do jej rozwiązania. 

 
6. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

Istotne postanowienia umowy zawiera Projekt umowy stanowiący Część II SWZ. 
 
 

 

 

 

 

  



 

 

CZĘŚĆ II 
 

PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
 
 

Umowa  
 

nr ______________________________________________ 

 

 

W dniu ___________ r. w ________________________ pomiędzy:  

 

Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. („ Zamawiający”) 

ul. Długa 8; 86-260 Raciniewo  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 
Raciniewie X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00112367001 
NIP 456-345-22-09, REGON 923034780, wysokość kapitału zakładowego 2.000.000 zł w całości 
wpłacony. 

reprezentowanym przez: 

Adelajdę Krzyk  – prokurenta samoistnego  

 

a  

 

_______________________________________ z siedzibą w 
____________________________________ („Wykonawca”) 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________ 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 
___________________ ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
______________________ NIP ______________________________________, REGON 
_________________________, wysokość kapitału zakładowego 
__________________________________. 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ________________________________ nr 



 

 

_____________ przeprowadzonym w trybie _____________________ („Postępowanie”), na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 
z późn. zm .– „PZP”), pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą (łącznie: „Strony”) została zawarta 
umowa („Umowa”) następującej treści: 

 

§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Nadzór nad zaprojektowaniem i 
wykonaniem robót demontażowych w tunelu układu przesyłowego ścieków pod rzeką Wisłą 
w Raciniewie („Zadanie Inwestycyjne”) na zasadach opisanych w Umowie („Przedmiot 
Umowy”).  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy ze szczególną starannością. 

3. Szczegółowe warunku wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym branże, w których ma być 
wykonywany nadzór inwestorski, częstotliwości pobytów na terenie budowy określają 
dokumenty zamówienia dla Postępowania („Dokumenty Zamówienia”). Dokumenty 
Zamówienia stanowią załącznik do Umowy.  

4. Zakres rzeczowy Zadania Inwestycyjnego w stosunku, do którego ma być wykonywany 
Przedmiot Umowy opisuje dokumentacja projektowa stanowiąca część składową 
Dokumentów Zamówienia („Dokumentacja Projektowa”). Przedmiot Umowy obejmuje swoim 
zakresem przedmiotowym także nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi 
wprowadzonymi w zakres Zadania Inwestycyjnego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz 
art. 455 ust. 1 PZP. 

5. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy określone zostały w 
Dokumentach Zamówienia.  

6. Przedmiot Umowy jest określony w:  

(1)  Umowie; 

(2) Dokumentach Zamówienia; 

(3) Ofercie; 

Dokumenty przywołane w pkt (1) – (3) powyżej mają rangę hierarchiczną zgodnie z 
kolejnością przywołania. W odniesieniu do określenia Przedmiotu Umowy dokumenty te 
należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku 
znalezionych dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami nie można 
ograniczyć ani zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, ani zakresu staranności 
wymaganego Umową. 

 

§ 2. REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Przedmiot Umowy obejmuje wykonywanie: (1) praw i obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego wynikających z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm. - „Prawo Budowlane”) oraz (2) nadzór nad 
prawidłowością realizacji robót wykonywanych w ramach Zadania Inwestycyjnego w celu 
zapewnienia ochrony interesów Zamawiającego jako inwestora.  

2. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

(1)  kontrolowania i monitorowania wykonawcy Zadania Inwestycyjnego co do 
terminowości jego wykonania zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym oraz 



 

 

raportowanie Zamawiającemu o postępach prac w terminach i w zakresie 
uzgodnionym z Zamawiającym, 

(2)  ..., 

(3)  organizowania comiesięcznych budowy i zapewnienia podczas ich trwania 
obecności projektanta sprawującego nadzór autorski nad realizacją Zadania 
Inwestycyjnego oraz wykonawcy robót budowlanych wchodzących w skład Zadania 
Inwestycyjnego; 

(…)  ….  

3.  Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań, ani zwalniać 
wykonawcy Zadania Inwestycyjnego z jakiegokolwiek jego długu.  

4. W okresie realizacji robót wchodzących w skład Zadania Inwestycyjnego Wykonawca będzie 
składał raporty miesięczne z realizacji Przedmiotu Umowy („Raporty Miesięczne”). Raport 
Miesięczny będzie przedkładany do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 7-go dnia 
następnego miesiąca. Zamawiający zaakceptuje lub odrzuci Raport Miesięczny w terminie 7 
dni od jego przedłożenia.  

 

§ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  WYKONAWCY 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkody będące 
normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych Przedmiotem Umowy, 
ocenianym w granicach przewidzianych dla umów rezultatu, stosownie do przepisów Kodeksu 
Cywilnego. 

 

§ 4. PERSONEL WYKONAWCY  

1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy przy pomocy osób posiadających wymagane do 
tego uprawnienia budowlane oraz posiadających odpowiednie kwalifikacje faktyczne 
(„Personel Wykonawcy”). Wykonawca zapewni liczebność Personelu Wykonawcy w liczbie 
odpowiedniej do zakresu świadczeń wchodzących w skład Przedmiot Umowy. 

2. Jeżeli w Dokumentach Zamówienia Zamawiający określił wymagania dotyczące Personelu 
Wykonawcy na potrzeby warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert, 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania poszczególnych świadczeń wchodzących w 
skład Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co 
najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane w 
Dokumentach Zamówienia. O planowanej zmianie tych osób, Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania 
świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy.  

3. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w Dokumentach 
Zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 
z późn. zm.) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności 
będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym 
wykonanie tych zobowiązań („Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez 
zatrudnienie osób wskazanych przez podwykonawców. 



 

 

4. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w 
stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu, następujące dokumenty: 

(1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe 
niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.  

(2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane 
osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.  

(3) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 
lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do 
których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania 
poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych 
osób dokumenty, o których mowa w pkt (1) – (3) powyżej. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, 
o których mowa w ust. 4.  Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim 
stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia. 

6. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 

§ 5.  TERMINY 

1. Okres realizacji Przedmiotu Umowy obejmuje czas od zawarcia Umowy do odbioru 
końcowego robót wchodzących w skład Zadania Inwestycyjnego, z zastrzeżeniem dalszych 
postanowień Umowy. 

2. Planowany termin rozpoczęcia Zadania Inwestycyjnego przypada na dzień 1 czerwca 2021 r.  

3. Planowany termin zakończenia Zadania Inwestycyjnego przypada na dzień 1 czerwca 2022 r.  

4. Strony potwierdzają sobie wzajemnie, iż są świadome ryzyka przedłużenia terminów, o 
których mowa w ust. 2 i 3 z przyczyn związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację Zadania Inwestycyjnego oraz z przyczyn związanych z realizacją 
Zadania Inwestycyjnego. W takich przypadkach Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji 
Przedmiotu Umowy stosownie do faktycznego terminu zakończenia Zadania Inwestycyjnego.  

5. Zamawiający jest uprawniony do skrócenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy. 
Oświadczenie o skróceniu okresu realizacji Przedmiotu Umowy wywoła skutki począwszy od 
miesiąca następującego po jego złożeniu. W takim przypadku Wynagrodzenie zostanie 
ograniczone proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji Przedmiotu Umowy.  



 

 

6. W przypadku wykonania przez Zamawiającego uprawnienia do skrócenia okresu realizacji 
Przedmiotu Umowy Wykonawcy nie przysługiwać będą jakiekolwiek  roszczenia w stosunku 
do Zamawiającego niezależnie id ich podstawy prawnej, poza roszczeniem o zapłatę 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej.  

 

§ (…) 

 

§ 10.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa Zamawiający ma prawo odstąpić od 
Umowy w całości lub w części w następujących przypadkach: 

(1) Wykonawca dopuścił się trzykrotnie niedotrzymanie częstotliwości stawiennictwa 
członka Personelu Wykonawcy na terenie budowy w stosunku do częstotliwości 
określonej w Dokumentach Zamówienia;  

(2) Wykonawca dopuścił się trzykrotnie niestawiennictwa Wykonawcy na radzie 
budowy, odbiorze lub terenie budowy w przypadkach wskazanych w Umowie; 

(3) jeżeli w terminie do dnia 31 lipca 2021 r. Zamawiający nie zawrze umowy kredytu z 
Europejskim Bankiem Rozwoju i Inwestycji Środowiskowych przeznaczonego na 
finansowanie Zadania Inwestycyjnego;  

(4) Wykonawca nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków dotyczących ubezpieczeń, w 
terminie wskazanym w Umowie; 

(5) w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne,  

(6) Wykonawca znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowanie 
upadłościowego lub restrukturyzacyjnego; 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 180 dni od dnia 
powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej złożenie takiego oświadczenia, 
z podaniem przyczyny oświadczenia.  

3. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, po rozpoczęciu realizacji 
Umowy, odstąpienie będzie miało skutek ex nunc – będzie dotyczyło niewykonanej części 
Przedmiotu Umowy.  

4. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych i 
innych odszkodowań za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy przez Wykonawcę.  

 

§ 11.   KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i 
wysokościach: 

(1) za nieobecność członka Personelu Wykonawcy na terenie budowy w stosunku do 
częstotliwości określonej w Dokumentach Zamówienia – w wysokości 1.000 zł za 
każdy przypadek; 



 

 

(2) za opóźnienie w przedłożeniu Raportu Miesięcznego – w wysokości 2.000 zł za 
każdy przypadek; 

(3) za brak stawiennictwa wykonawcy robót wchodzących w skład Zadania 
Inwestycyjnego na radzie budowy – w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek;  

(4) za naruszenie Obowiązku Zatrudnienia – w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek; 

2. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.  

3. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą i w dacie powstania podstawy do ich naliczenia, 
bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty. Naliczone przez 
Zamawiającego kary umowne mogą być dochodzone kumulatywnie. Kary naliczone do dnia 
odstąpienia od Umowy są należne niezależnie od kary za odstąpienie.  

4. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie przekroczy równowartości 50 % 
Wynagrodzenia. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach opisanych § 10 ust. 
1 oraz w przypadkach określonych w przepisach prawa Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

(1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w całości z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % Wynagrodzenia;  

(2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w części z przyczyn 
leżących pod stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % części Wynagrodzenia 
należnego za niewykonaną część Przedmiotu Umowy.  

 

§ 18.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub 
uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, PZP oraz Prawa 
Budowlanego.  

3. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane 
załącznikami, stanowią integralną cześć Umowy. 

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy są lub staną się nieważne lub nieskuteczne z mocy 
obowiązującego prawa, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy, a Strony 
zobowiązują się stosować przepisy prawa najbliższe postanowieniom nieważnym lub 
nieskutecznym.  

5. Załączniki do Umowy stanowią:  

(1) Dokumenty Zamówienia,  

(2) Oferta. 

6. Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egz. po 1 egz. dla każdej ze Stron.  



 

 

 

CZEŚĆ III  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
 

(osobny plik) 
 
 
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia 
 

Nadzór nad zaprojektowaniem i wykonaniem robót demontażowych w tunelu układu 
przesyłowego ścieków pod rzeką Wisłą w Raciniewie 

 
2. Opis robót budowlanych, nad którymi nadzór stanowi przedmiot zamówienia:  

 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa analiza przedłożonej dokumentacji, weryfikacja zmian w 
dokumentacji i sprawowanie nadzoru nad wykonaniem robót demontażowych rurociągów 
technologicznych w tunelu układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnego Raciniewia do oczyszczalni 
ścieków Kormoran. Roboty budowlane obejmują demontaż żelbetowej płyty przykrywającej wraz z 
torowiskiem, elementów odwodnienia liniowego, rur GRP 2 x DN1600, lekkiego betonu wypełniającego 
(pianobeton) w tunelu pod Wisłą na długości około 1200 tj. od końcówki rur stalowych do komory 
wyjściowej syfonu. 

Zamawiający zleca nadzór nad wyżej ww. czynnościami projektowymi jak i nad prowadzeniem robót 
budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego sprawdzenia dokumentacji, która została 
zaopiniowana i  zaakceptowana w toku realizacji zobowiązań wynikających z Umowy wykonawczej na 
prace demontażowe a także do  kontynuacji nadzoru nad opracowywaną dokumentacją. Nadzór jest 
zobowiązany do rzetelnego wykonywania czynności w zakresie opiniowania dokumentacji technicznej 
jak i nadzorowania wielobranżowych robot budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania prac projektowych jak i realizacji robót  
do zapewnienia ciągłości nadzoru w zakresie prowadzonych prac.  

Po zakończeniu prac Nadzór zobowiązany jest wykonać przegląd techniczny tunelu i na  jego  podstawie 
ocenę techniczną pod kątem dalszego użytkowania.  

 
3. Zakres usług do wykonania  w ramach pełnienia nadzoru:  

 
a) Nadzór, opiniowanie i zatwierdzenie do realizacji wielobranżowej dokumentacji technicznej 

niezbędnej do realizacji robót rozbiórkowych i demontażowych w branżach konstrukcyjno-
budowlanej, sanitarnej, instalacji elektrycznych, teletechnicznych i AKPiA a także udział innych 
branżystów w zakresie odpowiednim do przedmiotu dokumentacji projektowej; 

b) Wielobranżowy nadzór inwestorski nad wykonywaniem robót rozbiórkowych i demontażowych w 
zakresie niezbędnym do  wykonania przedmiotu umowy; 

c) Wykonawca winien zapewnić, w okresie prowadzenia Robót przez wykonawcę, nadzór w systemie 
ciągłym (wymagana obecność na terenie prowadzenia prac) 24h/d w branżach konstrukcyjno-
budowlanej, sanitarnej;   

d) Celem zapewnienia ciągłej kontroli Zamawiający wymaga organizacji zaplecza nadzoru na terenie 
Zakładu Komunalnego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 

 


