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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

• Część 1 (Etap I) w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części 

miejscowości Rębiechowo, Czaple i Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w 

Czaplach, 

• Część 2 (Etap II) w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części 

miejscowości Rębiechowo, Czaple i Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w 

Czaplach. 

 

2. Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami na budowę obejmuje: 

• Część nr 1 i 3 (Etap I)  w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części 

miejscowości Rębiechowo, Czaple i Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w 

Czaplach, 

• Część nr 2 i 4 (Etap II) w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części 

miejscowości Rębiechowo, Czaple i Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w 

Czaplach. 

 

3. Część 1 Etapu I obejmuje: 

1) rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 – ok 3740 mb  wraz z 

przykanalikami do granic działek: 

odcinki:S17CzN-S29CzS;S2CzS-S26CzS;S4CzS-S28CzS;S6CzS-S89CzS;S80CzS-S98CzS; 

S85CzS-S153CzS;S8CzS-SRL;S22CzS-S23CzS;S19CzS-S71CzS;S17CzS-

S69CzS;S15CzS-S67CzS;S12CzS-S63CzS;S60CzS-S65CzS;S11CzS-S49CzS;S40CzS-

S56CzS   

w tym mikrotuneling rurą (modułami) PP,DN225,SDR 17,6 lub kamionkową DN200 - ok 

662 mb 

2) zlewnia przepompowni Leźno: 

odcinki: PL-S26L; S22L-S27L;S1L-S38L;S31L-S41L;S2L-S17L;S4L-S19L;S9L-S14L; 

3) rurociąg kanalizacji tłocznej DN  90 -  ok 180 mb, odcinek PL-SRL; 

4) włazy studni należy stosować klasy D400 z logo SK ŻUKOWO zgodnie z załącznikiem nr 9 do 

SIWZ; 

5) przepompownię ścieków Leźno wraz z zagospodarowaniem oraz wydzieleniem 

geodezyjnym terenu przepompowni z nadaniem nowego numeru działki. Wykup wydzielonej 

działki pozostaje po stronie Zamawiającego; 

6) wszystkie elementy przepompowni i komory zasuw ze stali nierdzewnej opisane w 

dokumentacji projektowej należy wykonać z gat.316 AISI. / PN 0H17N12M2 / EN 1.4401 

7) wykonawca zobowiązany jest do zakupu i przekazania agregatu prądotwórczego 

przewoźnego  zapewniającego obsługę Przepompowni Leźno na przyczepce dwuosiowej o 

parametrach podanych poniżej;   

 

• Pompy  
 

   

      
 

Lp. 
Nazwa 

pompowni  
Q[l/s] H[m] 

Ilość 
pomp 
 

Praca pomp Prowadnice 

1. 
PL (Leźno  
os. Leśne) 

5 12.5 2 Naprzemienna 
Prowadnica 

rurowa 
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• Sterowanie  
 

    

      
  

Lp. 
Nazwa 

pompowni 
Ilość 
pomp 

In[A] P1[kW] P2[kW] U[V] Typ sterowania 

1. 
PL (Leźno os. 

Leśne) 
2 4.7 2.64 2.4 400 wg opisu 

 

 

8) Przepompownię Ścieków Leźno należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

a) Rozdzielnica zasilająco-sterujaca aluminiowa malowana proszkowo o stopniu ochrony IP 

55 o wymiarach minimum SxWxG 800/1000/400 z dodatkowymi drzwiami do 

zamontowania panelu operatorskiego, przełączników sterowania, zamek drzwi 

zewnętrznych HS 02 prostokątny na klucz (333). Kolor RAL uzgodnić z Zamawiającym. W 

w/w rozdzielni po zabudowaniu wszystkich urządzeń pozostawić 20% wolnego miejsca. 

b) Dodatkowa komora kablowa  z wentylacją i drzwiczkami zamykana zamkiem B675/B864 i 

kluczem (333) o wysokości 500 mm. 

c) Rozdzielnica zamontowana na fundamencie betonowym. 

d) Przetwornik przepływomierza z kartą modbus RTU zamontowany w szafie z osobnym 

torem zasilania (opcja). 

e) Sterownik z wyjściem portu komunikacyjnego RS 485 Modbus RTU SLAVE 

f) Sofstarty dla każdej z pomp z zastosowaniem stycznika bypassu (pompy o mocy powyżej 

5 kW). 

g) Zabezpieczenie termiczne uzwojenia silnika oraz zawilgocenia silnika. 

h) Ogranicznik przepięć kl. B,C. 

i) Wyłączniki różnicowo prądowe. 

j) Zabezpieczenie CKF. 

k) Wyłącznik zmierzchowy oświetlenia zewnętrznego ze stycznikiem. 

l) Oświetlenie rozdzielni. 

m) Ogrzewanie rozdzielni 100 W z termostatem. 

n) Przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu. 

o) Podtrzymanie sterowania pompowni i systemu monitoringu przez zamontowanie 

akumulatorów żelowych – minimum 2x7Ah. 

p) Komunikacja za pośrednictwem komputera przemysłowego z antena zewnętrzną. 

q) Sygnalizator optyczno-akustyczny (włamanie). 

r) Gniazdo 3x400 V  32A, gniazdo 230 V,  gniazdo 24 V, gniazdo agregatu 3x400 V 32 A 

Drzwiczki wewnętrzne: 

- panel operatorski 

- przełącznik auto-zero-ręka dla każdej z pomp 

- przełącznik oświetlenia zewnętrznego A-O-R. 

- przełącznik sieć -zero- agregat (opcja bez agregatu), wyłącznik główny z agregatem 

- lampki pracy i awarii pomp 

- przycisk spompowania poniżej suchobiegu 

Sygnały do monitoringu: 

- praca pompy P1 

- praca pompy P2 

- poziom 

- przepływ chwilowy 

- przepływ dobowy 

- prąd pracy P1 

- prąd pracy P2 

- awaria zasilania 
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- praca agregatu (opcja) 

- włamanie 

- czas pracy pomp 

- poziom załączenia 

- poziom wyłączenia 

SMS: 

- brak zasilania 

- wysoki poziom 

- awaria 

- włamanie 

s) Oświetlenie terenu przepompowni za pomocą oprawy sodowej - 70W lub ledowej 100W 

zamontowanej na słupie stożkowym ocynkowanym o wysokości  4m. 

t) Krata (wpust uliczny) do mycia pomp zamontowanych na terenie pompowni. 

u) Ogrodzenie z paneli (grubość  5 mm) na fundamencie betonowym, panele ocynkowane 

malowane proszkowo w kolorze zielonym z bramą wjazdową i furtką. 

v) Zbiornik przepompowni z polimerobetonu. Komora pompowni z zamontowanym włazem 

ocieplanym pianką poliuretanową i doszczelniana gumą EPDM, wyposażona również w 

dźwignię podtrzymującą. Właz z zamontowanym fabrycznie zamkiem oraz rozłącznikiem 

otwarcia włazu. Po otwarciu włazu powinna znajdować się krata bezpieczeństwa 

zamontowana na zawiasach i wyposażona w dźwignię podtrzymania otwarcia. Pomost 

podnoszony w zbiornikach powyżej pięciu metrów. 

w) Demontaż i montaż pomp za pomocą żurawika stacjonarnego zamontowanego na stałe 

na terenie pompowni. Dodatkowo na każdej pompie zamontowana linka ze stali 

nierdzewnej. 

x) Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym. 

y) Zasilanie wody poprzez wbudowanie studni wodomierzowej z wyprowadzonym kranem 

czerpalnym z możliwością odwodnienia w studni. Na głównych przepompowniach 

przesyłowych dodatkowo należy zamontować  hydrant nadziemny. 

z) Wyposażenie zbiornika pompowni: 

- drabina ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 

- pomost (zbiornik powyżej 5m) 

- wentylacja w pokrywie zbiornika zakończone biofiltrem 

- sonda w rurze ochronnej (stal nierdzewna, PVC) 

- wyłączniki pływakowe: suchobieg, roboczy, alarmowy (wysoki poziom) zamontowane na 

lince ze stali nierdzewnej 

- odwodnienie kolektora ciśnieniowego zakończone nasadką strażacką 

- dopływ do zbiornika zakończony deflektorem 

- odpływ z kraty i odwodnienie zbiornika zakończone klapą zwrotną końcową 

aa) Komora zasuw: 

- zasuwa P1 

- zasuwa P2 

- zasuwa odwodnieniowa kolektora ciśnieniowego 

 zawory zwrotne P1, P2 

- czujnik pomiaru (opcja) 

- czujnik ciśnienia 

- drabinka włazowa stal nierdzewna 

- właz ze stali nierdzewnej jak w zbiorniku pompowni 

- odwodnienie studni włączone do zbiornika przepompowni. 

bb) Opcja agregatu: 

- moc znamionowa P.R.P.  – nie mniejsza niż 31 kW 

- prąd znamionowy – nie mniejszy niż 56 A 



 
 
 
 

4 
 

- napięcie znamionowe – 400V – 50 Hz 

- ciśnienie akustyczne – max 65 db(A)   

- pojemności zbiornika paliwa – min 150 litrów 

- rodzaj paliwa – olej napędowy 

- dodatkowo kabel do podłączenia agregatu z przepompownią 

- agregat przenośny na przyczepce dwuosiowej 

- sterowanie automatyczne 

- sterowanie manualne 

- elektroniczny regulator obrotu (opcja) 

- ręczna pompa do spustu oleju 

- pomiar ciśnienia oleju 

- pomiar temperatury silnika 

- korek spustowy z przestrzeni retencyjnej 

- pomiar poziomu paliwa 

- zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy 

- korek spustowy paliwa 

- filtr paliwa z separatorem wody 

- obudowa wyciszona, wykonana z blachy Al-ZN 

- tłumik spalin z kompresorem drgań 

- wibroizolatory drgań silnika i prądnicy 

- uchwyty załadunkowe 

- wyłącznik grzałki na płycie czołowej 

- prostownik do automatycznego ładowania 

- wyłącznik akumulatora 

- podgrzewanie sinika 

- podłączenie agregatu z monitoringiem; sygnalizacja pracy, czas pracy,  poziom paliwa, 

ładowanie akumulatora, podgrzewanie silnika, włamanie 

- połączenie agregatu po stronie energetycznej poprzez SZR na przełączniku (obudowa  

taka sama jak rozdzielnia zasilająco sterująca) . 

Dodatkowo należy wykonać płytę betonowa żelbetową z zadaszeniem. 

cc) W przepompowniach w pobliżu zabudowań należy przeanalizować zastosowanie filtra 

antyodorowego zewnętrznego z systemem wymuszonego przepływu powietrza 

(wentylator). 

W mniejszych pompowniach zastosować kominki wentylacyjne z wkładem np. węgiel 

aktywny. 

 
4. Część 2 Etapu II obejmuje: 
      ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI SŁONECZNA: 

1) rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 – ok 2490 mb  wraz z 

przykanalikami do granicy działek: 

odcinki: PS-S17CzS; S2CzN-S24CzN; S2RS-S54RS; S23RS-S50RS; S20RS-SR3RS; 

S18RS-S39RS; S11RS-SR2RS; S9RS- S29RS; S6RS-S26RS/S27RS. 

2) komora włączeniowa KTSW do kolektora tłocznego DN400 w Czaplach; 

3) rurociąg kanalizacji tłocznej DN 200 -  ok 750 mb, odcinek PS-KTSW; 

4) włazy studni należy stosować klasy D400 z logo SK ŻUKOWO zgodnie z załącznikiem nr 9 do 

SIWZ; 

5) przepompownię ścieków Słoneczna wraz z zagospodarowaniem oraz wydzieleniem 

geodezyjnym terenu przepompowni z nadaniem nowego numeru działki. Wykup wydzielonej 

działki pozostaje po stronie Zamawiającego; 

6) wszystkie elementy przepompowni i komory zasuw ze stali nierdzewnej opisane w 

dokumentacji projektowej należy wykonać z gat.316 AISI. / PN 0H17N12M2 / EN 1.4401; 
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7) wykonawca zobowiązany jest do zakupu i montażu agregatu prądotwórczego stacjonarnego  

zapewniającego obsługę Przepompowni Słoneczna o parametrach podanych poniżej.   

 

• Pompy  

 

   

      
 

Lp. 
Nazwa 

pompowni  
Q[l/s] H[m] 

Ilość 

pomp 

 

Praca pomp Prowadnice 

 

1. 

PS 

(Rębiechowo 

ul. Słoneczna) 

27,5 38,0 2 Naprzemienna 
Prowadnica 

rurowa 
 

 

  

      
    

      
  

 

• Sterowanie  

 

   

     
  

Lp. 
Nazwa 

pompowni 

Ilość 

pomp 
In[A] P1[kW] P2[kW] U[V] Typ sterowania 

1. 
PS (Rębiechowo  

ul. Słoneczna) 
2 38 24.2 22 400 wg opisu 

 

 

 

 

8) przepompownię ścieków Słoneczna należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

a) Rozdzielnica zasilająco-sterująca aluminiowa malowana proszkowo o stopniu ochrony IP 

55 z dodatkowymi drzwiami do zamontowania panelu operatorskiego, przełączników 

sterowania, zamek drzwi zewnętrznych HS 02 prostokątny na klucz (333). Kolor RAL 

uzgodnić z Zamawiającym. W w/w rozdzielni po zabudowaniu wszystkich urządzeń 

pozostawić 20% wolnego miejsca. 

b) Dodatkowa komora kablowa  z wentylacją i drzwiczkami zamykana zamkiem B675/B864 i 

kluczem (333) o wysokości 500 mm. 

c) Rozdzielnica zamontowana na fundamencie betonowym. 

d) Przetwornik przepływomierza  z kartą modbus RTU zamontowany w szafie z osobnym 

torem zasilania (opcja). 

e) Sterownik z wyjściem portu komunikacyjnego RS 485 Modbus RTU SLAVE. 

f) Sofstarty dla każdej z pomp z zastosowaniem stycznika bypassu (pompy o mocy powyżej 

5 kW). 

g) Zabezpieczenie termiczne uzwojenia silnika oraz zawilgocenia silnika. 

h) Ogranicznik przepięć kl. B,C. 

i) Wyłączniki różnicowo prądowe. 

j) Zabezpieczenie CKF. 
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k) Wyłącznik zmierzchowy oświetlenia zewnętrznego ze stycznikiem. 

l) Oświetlenie rozdzielni. 

m) Ogrzewanie rozdzielni 100 W z termostatem. 

n) Przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu. 

o) Podtrzymanie sterowania pompowni i systemu monitoringu przez zamontowanie 

akumulatorów żelowych – minimum 2x7Ah. 

p) Komunikacja za pośrednictwem komputera przemysłowego z antena zewnętrzną. 

q) Sygnalizator optyczno-akustyczny (włamanie). 

r) Gniazdo 3x400 V  32A, gniazdo 230 V,  gniazdo 24 V, gniazdo agregatu 3x400 V 32 A 

Drzwiczki wewnętrzne: 

- panel operatorski 

- przełącznik auto-zero-ręka dla każdej z pomp 

- przełącznik oświetlenia zewnętrznego A-O-R. 

- przełącznik sieć -zero- agregat (opcja bez agregatu), wyłącznik główny z agregatem 

- lampki pracy i awarii pomp 

- przycisk spompowania poniżej suchobiegu 

Sygnały do monitoringu: 

- praca pompy P1 

- praca pompy P2 

- poziom 

- przepływ chwilowy 

- przepływ dobowy 

- prąd pracy P1 

- prąd pracy P2 

- awaria zasilania 

- praca agregatu (opcja) 

- włamanie 

- czas pracy pomp 

- poziom załączenia 

- poziom wyłączenia 

SMS: 

- brak zasilania 

- wysoki poziom 

- awaria 

- włamanie 

s) Oświetlenie terenu przepompowni, oprawy sodowej - 70W lub ledowej 100W 

zamontowanej na słupie stożkowym ocynkowanym o wysokości  4m. 

t) Krata (wpust uliczny) do mycia pomp zamontowanych na terenie pompowni. 

u) Ogrodzenie z paneli ( grubość  5 mm) na fundamencie betonowym, panele ocynkowane 

malowane proszkowo w kolorze zielonym z bramą wjazdową i furtką. 

v) Zbiornik przepompowni z polimerobetonu. Komora pompowni z zamontowanym włazem 

ocieplanym pianką poliuretanową i doszczelniana gumą EPDM, wyposażona również w 

dźwignię podtrzymującą. Właz z zamontowanym fabrycznie zamkiem oraz rozłącznikiem 

otwarcia włazu. Po otwarciu włazu powinna znajdować się krata bezpieczeństwa 

zamontowana na zawiasach i wyposażona w dźwignię podtrzymania otwarcia. Pomost 

podnoszony w zbiornikach powyżej pięciu metrów. 

w) Demontaż i montaż pomp za pomocą żurawika stacjonarnego zamontowanego na stałe 

na terenie pompowni. Dodatkowo na każdej pompie zamontowana linka ze stali 

nierdzewnej. 

x) Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym. 

y) Zasilanie wody poprzez wbudowanie studni wodomierzowej z wyprowadzonym kranem 
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czerpalnym z możliwością odwodnienia w studni. Na głównych przepompowniach 

przesyłowych dodatkowo należy zamontować  hydrant nadziemny. 

z) Wyposażenie zbiornika pompowni: 

- drabina ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 

- pomost (zbiornik powyżej 5m) 

- wentylacja w pokrywie zbiornika zakończone biofiltrem 

- sonda w rurze ochronnej (stal nierdzewna, PVC) 

- wyłączniki pływakowe: suchobieg, roboczy, alarmowy (wysoki poziom) zamontowane na 

lince ze stali nierdzewnej 

- odwodnienie kolektora ciśnieniowego zakończone nasadką strażacką 

- dopływ do zbiornika zakończony deflektorem 

- odpływ z kraty i odwodnienie zbiornika zakończone klapą zwrotną końcową 

aa) Komora zasuw: 

- zasuwa P1 

- zasuwa P2 

- zasuwa odwodnieniowa kolektora ciśnieniowego 

 zawory zwrotne P1, P2 

- czujnik pomiaru (opcja) 

- czujnik ciśnienia 

- drabinka włazowa stal nierdzewna 

- właz ze stali nierdzewnej jak w zbiorniku pompowni 

- odwodnienie studni włączone do zbiornika przepompowni. 

bb) Opcja agregatu: 

- moc znamionowa P.R.P.  – nie mniejsza niż 137 kW 

- prąd znamionowy – nie mniejszy niż 248 A 

- napięcie znamionowe – 400V – 50 Hz 

- ciśnienie akustyczne – max 65 db(A)   

- pojemności zbiornika paliwa – min 350 litrów 

- rodzaj paliwa – olej napędowy 

- agregat przenośny na przyczepce jedno- lub dwuosiowej 

- sterowanie automatyczne 

- sterowanie manualne 

- elektroniczny regulator obrotu (opcja) 

- ręczna pompa do spustu oleju 

- pomiar ciśnienia oleju 

- pomiar temperatury silnika 

- korek spustowy z przestrzeni retencyjnej 

- pomiar poziomu paliwa 

- zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy 

- korek spustowy paliwa 

- filtr paliwa z seperatorem wody 

- obudowa wyciszona, wykonana z blachy Al-ZN 

- tłumik spalin z kompresorem drgań 

- wibroizolatory drgań silnika i prądnicy 

- uchwyty załadunkowe 

- wyłącznik grzałki na płycie czołowej 

- prostownik do automatycznego ładowania 

- wyłącznik akumulatora 

- podgrzewanie sinika 

- podłączenie agregatu z monitoringiem; sygnalizacja pracy, czas pracy,  poziom paliwa, 

ładowanie akumulatora, podgrzewanie silnika, włamanie 
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- połączenie agregatu po stronie energetycznej poprzez SZR na przełączniku (obudowa  

taka sama jak rozdzielnia zasilająco sterująca) . 

Dodatkowo należy wykonać płytę betonowa żelbetową z zadaszeniem. 

cc) W przepompowniach zlokalizowanych w pobliżu zabudowań należy przeanalizować 

zastosowanie filtra antyodorowego zewnętrznego z systemem wymuszonego przepływu 

powietrza (wentylator). 

W mniejszych pompowniach zastosować kominki wentylacyjne z wkładem np. węgiel 

aktywny. 

 

5. Poza powyższym opisem, opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa 

oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią 

załączniki do niniejszej SIWZ. 

6. W sytuacji, gdy w opisach przedmiotu zamówienia występują: normy, europejskie oceny 
techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o 
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym. 

7. Jeżeli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy 
to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku 
dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, 
przeznaczenia. 

8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego 

kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. Wykonawca przed rozpoczęciem robót 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym 

ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie 

przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie 

zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

12. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich 

pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu 

prowadzonych robót. 

13. Wykonawca umożliwi pieszym dostęp do lokali handlowych i usługowych w obrębie prowadzonych 

prac w godzinach ich pracy. 

14. Wykonawca umożliwi mieszkańcom dostęp pieszy i kołowy do nieruchomości w obrębie 

prowadzonych prac. 

15. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów. 

16. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym. 

17. Przed dokonaniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia 

Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny – 3 kpl. dla Zamawiającego w wersji papierowej oraz 4 

kpl. w formie elektronicznej (skan dokumentacji) w formacie *PDF (CD/DVD) oraz 4 kpl. 

oryginalnych map pomiaru geodezyjnego powykonawczego – dla Zamawiającego. 

18. Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy pzp zamawiający wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, osób wykonujących czynności, a w szczególności: 

• obsługa sprzętu 

• prace montażowe 

• wykonanie robót ziemnych 

• wykonanie prac elektrycznych 
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• wykonanie prac sanitarnych 

• wykonanie wykopów i ich zasypywanie 
na podstawie umowy o pracę. 

18.1 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest wobec wykonawcy lub 

podwykonawcy do wykonywania czynności kontrolnych. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

18.2 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, nie krótszym niż 7 dni, wykonawca lub podwykonawca przedłoży 

zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zawierać imię i nazwisko osoby, 

która będzie świadczyć czynności na rzecz zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę oraz wymiar etatu; 

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek); 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu, zanonimizowanego, z wyjątkiem imienia i nazwiska, potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

18.3 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

18.4 Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

świadczenia. Kontrola może zostać przeprowadzona przez przedstawicieli zamawiającego lub 

upoważnione osoby trzecie. Ponadto w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 

 

 

 


