Załącznik nr 7 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
dla zadania:
„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci
wodociągowej w Gminie Dźwierzuty”
w ramach Osi Priorytetowej 5 –
„Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.2
– „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Etap II”
Inwestycja położona jest na dwóch dz. nr 149/3 i 149/5 w Orzynach, które stanowią własność
Inwestora.
Obecna SUW obsługiwana jest przez dwie studnie SW 1 z 1986 r. i SW2 wybudowana w
2017 r.
Pozostawia się do dalszej eksploatacji studnię SW1, budynek SUW, odstojnik popłuczyn
oraz wybudowane w I etapie – studnię SW 2, przyłącze wodociągowe, przyłącze
energetyczne, szafy rozdzielcze elektryczne (wewnątrz budynku SUW).
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH PRZETARGIEM – II ETAP
1. przebudowa technologii SUW (wymiana urządzeń instalacji wody, wykonanie
kanalizacji wewnętrznej, wymiana orurowania wewnętrznego);– wg projektu;
2. budowa zewnętrznych fundamentów pod zbiorniki – wg projektu;
3. budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wody czystej każdy o poj. 75m3 – wg
projektu;
4. przebudowa budynku SUW (budowa wewnętrznych fundamentów pod urządzenia
technologiczne, wykonanie kanału technologicznego, studzienki technologicznej,
nawierzchni posadzek, wymiana drzwi zewnętrznych, malowanie elewacji, remont
schodów zewnętrznych) – wg projektu;
5. wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej – wg projektu;
6. przebudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej – wymiana urządzeń;
7. wykonanie zewnętrznych przyłączy (wody czystej, kanalizacji, elektrycznego) między
SUW, a zbiornikami – wg projektu;
8. przystosowanie istniejącego odstojnika popłuczyn do potrzeb nowej SUW – wg
projektu.
9. Elementy zagospodarowania działki: remont istniejącej drogi, miejsc postojowych i
chodnika.
Zakres prac szczegółowo opisany jest w projekcie budowlano wykonawczym pn.
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Orzynach”.
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II. Zakres czynności, które winny być wykonywane w trakcie realizacji zamówienia, w
myśl art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.
Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, które będą
wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj.:
czynności związane bezpośrednio z prowadzeniem prac wiertniczych i montażowych studni,
prace związane z realizacją zamówienia w zakresie prac budowlanych (wykonywanie
wszystkich prac przygotowawczych, porządkowych, rozbiórkowych, roboty gruntowe,

obudowa studni, prace związane z budową rurociągu, prace związane z budową przyłącza
elektroenergetycznego) z wyjątkiem czynności wykonywanych przez kierownika
budowy, kierownika robót, geodetów, prawników, geologa.
Powyższy wymóg nie jest obowiązkowy w przypadku, gdy w/w czynności zostaną
powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które w/w czynności
będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z wykonawcą lub podwykonawcą
stosunku cywilnoprawnego. Zamawiający nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub mają
być zatrudnione osoba lub osoby wykonujące w/w czynności.
Podwykonawca, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, winien być rozumiany jako
podmiot, z którym zawarto umowę o podwykonawstwo zdefiniowaną w art. 2 pkt 9b) ustawy
Pzp. Pod pojęciem umowy o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej o
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez
zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień
publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą
lub między dalszymi podwykonawcami (art. 2 pkt 9b ustawy Pzp).

UWAGA!
Z pełnego zakresu prac opisanych w projekcie budowlano wykonawczym pn.
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Orzynach” do wykonania II etapu należy
wykreślić zakres prac wykonanych w I etapie związanych z budową studni SW2:
1. wybudowaną studnię SW2 z wyposażeniem w pompę głębinową,

która

współpracuje równocześnie lub naprzemiennie ze studnią NR 1;
2. wykonane przyłącze wodociągowe między studnią SW2 a budynkiem SUW;
3. wykonane przyłącze energetyczne między studnią SW2 a budynkiem SUW;
4. wykonaną szafę elektryczną -wewnątrz budynku SUW;
Szczegółowy opis wykonanych prac z pierwszego etapu zamówienia zawarty w opisie
technicznym do projektu budowlanego znajduje się w punkcie 2.2 od strony 12 do
strony 16 oraz załącznik 7.5 do SIWZ , załącznik 7.7 i załącznik 7.8 do SIWZ

