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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

1. Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 

kwoty 300.000 zł. 

2. Podstawa prawna: „Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie 

przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 

29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udzielanych w celu wykonywania 

działalności sektorowej, przez którą należy rozumieć tworzenie sieci 

przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub 

dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub 

kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków 

oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej  w Wodociągach i 

kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 58-200 

Dzierżoniów, zwany dalej w treści specyfikacji – „Regulaminem”. 

3. Z treścią „Regulaminu” można zapoznać się na stronie internetowej 

www.wik.dzierzoniow.pl w folderze „Przetargi”. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Nazwa zadania:  

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu 

Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącego w zakres projektu pn. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 

dzierżoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 

Spójności. 

CPV: 71.24.70.00-1 

 

2. Zakres zadania: 

Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania 

obejmuje: 

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 
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3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 

budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na 

żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy; 

5) stwierdzanie wad i usterek robót oraz potwierdzanie ich usunięcia,  

6) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru zadania inwestycyjnego oraz  

w przekazywaniu go do użytkowania,  

7) sprawdzenie pod względem merytorycznym i rachunkowym protokołu 

wykonania zakończonych elementów robót w terminie do 5 dni roboczych od 

daty jego otrzymania 

8) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 

skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu oraz na każde 

żądanie Zamawiającego, a w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie (najpóźniej 

w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego). Każdorazowy 

pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

9) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, 

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 

urządzeń technicznych; 

10) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania 

dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby 

wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 

z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

Wykonawca, oprócz czynności wynikających z postanowień pkt 1-10, powinien: 

� wizytować front robót w okresie ich realizacji, 

� inicjować narady koordynacyjno-techniczne i brać udział w pracach komisji 

powoływanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, 

� współdziałać przy organizowaniu czynności wprowadzenia, prób, badań, 

atestacji, odbiorów itp., stosownie do zaawansowania robót, 

� przedstawiać Zamawiającemu informacje o wszelkich problemach  

i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które 

kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym 

należy przewidzieć. 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego wszystkie swoje decyzje musi uzgadniać  

z Zamawiającym. 

Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego 

określa art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 17 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U.  

z 2006r. N 156, poz. 1118 z późn. zm.)  

Szczegółowy zakres robót budowlanych pn. Budowa wodociągu Dzierżoniów – 

Piława Górna określa dokumentacja projektowa w skład której wchodzą: projekt 

budowlany ostemplowany przez Wojewodę Dolnośląskiego, projekt budowlany 

ostemplowany przez  Starostę Powiatowego w Dzierżoniowie, projekt wykonawczy 

branży sanitarnej, projekt wykonawczy – odtworzenie nawierzchni dróg, projekt 

tymczasowej organizacji ruchu, dokumentacja geotechniczna, Informacja 

dotycząca planu BIOZ, przedmiar robót i Specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót. Szczegółowe informacje na stronie: 

http://www.wik.dzierzoniow.pl/dane/275_OPZ.zip 

 

IV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH. 

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, 

stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegających 

na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie uzupełniające jest 

zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Prace związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru na przedmiotowym 

zadaniu inwestycyjnym, będą wykonywane przez Wykonawcę w czasookresie 

realizacji robót na zadaniu pn. „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, 

wchodzącym w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji 

w ramach Funduszu Spójności., tj. w okresie od dnia przekazania terenu budowy 
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Wykonawcy robót budowlanych w/w zadania do dnia zakończenia i odbioru 

końcowego zadania inwestycyjnego.  

Przewidywany termin realizacji inwestycji: do 12 miesięcy licząc od dnia 

przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych w/w zadania. 

Przewidywany termin przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych: 

20.09.2010 r. 

 

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

1. posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności: 

- instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów  - w zakresie sieci sanitarnych) [Ustawa z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) - art. 12 

ust. 2 z uwzględnieniem art. 104], 

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby 

samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

- Wykonawca spełnia warunek jeżeli dysponuje osobą, która może pełnić 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, przez 

dwóch lub więcej Wykonawców – dotyczy Wykonawców łącznie) 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, polegający na wykonaniu, w okresie ostatnich 

trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwóch usług polegających 

na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji 

(w całym okresie ich realizacji) z których każda obejmowała budowę sieci 

wodociągowych o długości każdej z nich co najmniej 2 km, 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

- Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie - pełnił w/w funkcje na inwestycji jw. 

 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, przez 

dwóch lub więcej Wykonawców – dotyczy Wykonawców łącznie) 
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Wykonawca, wykazując spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia oraz 

dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik Nr 1) winny być dołączone 

następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) oświadczenie Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu  

o zamówienie zgodnie z ust. 4.1 „Regulaminu udzielania zamówień” – wg 

wzoru stanowiącego załącznik Nr 2, 

2) oświadczenie wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu        

o zamówienie – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3, 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru (sądowego, przedsiębiorstw, 

handlowego) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

4) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 

daty i miejsca  wykonania oraz załączeniem dokumentu /dokumentów 

potwierdzającego/ potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, sporządzony według 

Załącznika nr 4, 

5) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca  

i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do 

wykonania zamówienia, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5, 

6) Stosowne Pełnomocnictwo(a) dla osoby podpisującej ofertę -  

w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio 
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ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

7) dowód wpłaty wadium. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie powierzy podwykonawcom.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy  

w sprawie niniejszego zamówienia (należy załączyć oryginał lub kserokopię, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upełnomocnioną do 

wystawienia przedmiotowego pełnomocnictwa, lub potwierdzoną przez 

notariusza). 

4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział  

w realizacji części zamówienia, przedkłada także oświadczenie wg wzoru 

stanowiącego załącznik Nr 2 oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 3 dotyczące tego podmiotu. 

 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  

I DOKUMENTÓW 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mają obowiązek przekazywać na piśmie lub faksem. 

2) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

3) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

przesłanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.  

4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa, 

uważa się za wniesione z dniem, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki 

sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Zamawiający pracuje od 

poniedziałku do piątku w godz. 700-1500. Wykonawcy zwracają się do 

Zamawiającego kierując korespondencję na adres: Wodociągi i Kanalizacja Spółka 

z o.o., ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów. 

5) Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami, działającą  

w imieniu Zamawiającego – Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.; ul. Kilińskiego 

25a; 58-200 Dzierżoniów – jest Aneta Nowak; tel. 74 832 20 53; faks.: 74 832 37 

05 
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XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium o wartości: 1.000,00 zł. (słownie: 

tysiąc zł 00/100) najpóźniej do dnia 20.08.2010 r. do godz. 11:00.  

 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach 

określonych w ust. 9.10. „Regulaminu udzielania zamówień” tj.: 

    1) pieniądzu, 

    2) poręczeniach bankowych, 

    3) gwarancjach bankowych, 

    4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Dzierżoniowie, nr konta:  

48 1090 2301 0000 0001 1423 9595.  

3. Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu w żądanym terminie będzie data 

wpływu środków na konto Zamawiającego.  

4.  Potwierdzeniem wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu w żądanym 

terminie będzie załączenie oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 

5.  W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 

musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna 

zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 

e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę 

wybrano: 

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy”. 

6.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 

1) upłynął termin związania ofertą, lub 

2) zawarto umowę w sprawie zamówienia i jeżeli było takie żądanie – wniesiono 

zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, lub 

3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty 

zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 

7.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: 
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1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) który został wykluczony z postępowania; 

3) którego oferta została odrzucona. 

8.  Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego 

z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się 

przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 

9.  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

wykonawcę. 

10.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 

oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych 

w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą.  

3) Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.  

4) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty 

stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ, w języku polskim oraz w walucie PLN. 

3. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane SIWZ.  

4. Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być 

sporządzone w sposób czytelny, zawierać datę sporządzenia oraz muszą być 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to,  

iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego status prawny Wykonawcy lub 
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pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty 

muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane 

przez  osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.  

6. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie opisanej następująco: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 
ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów 

Oferta na  
 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa 

wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącego w zakres projektu 
pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 
powiatu dzierżoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji  

w ramach Funduszu Spójności. 
 Nie otwierać przed dniem 20.08.2010 r. przed godz. 12:00. 

 

7. Na kopercie  oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby 

umożliwić zwrot oferty złożonej po terminie. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

10. Całość oferty (tj. oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz oświadczenia, 

dokumenty itp.) powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

11. Wykonawca może, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, 

zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.  

a) Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone  

w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio 

opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

„ZMIANA”.  

W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy 

dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR ....”. 

b) Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego 

powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela 

Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę 
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zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

„WYCOFANIE”.   

 

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak  

w pkt. XIII.6. specyfikacji zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, 

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat na I piętrze w budynku 

administracyjno-biurowym przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie – nie później 

niż do godz. 11:00 w dniu 20.08.2010 r. 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną 

bez otwierania zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie protestu.   

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie w dniu 20.08.2010 r. 

o godz. 1200 – sala narad na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym przy 

ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofertowych. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego 

pisemny wniosek Zamawiający prześle informację zawierającą nazwy i adresy 

Wykonawców, których oferty zostały otwarte. 

7. W toku badania ofert (część niejawna) Zamawiający stwierdzi ich ważność oraz 

zawartość merytoryczną. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać 

wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi 

przepisami zrealizowania przedmiotu zamówienia i stanowi wynagrodzenie 

Wykonawcy. Cena musi być wyliczona w następujący sposób:  

Cena (brutto) = Wartość (netto) + kwota należnego podatku VAT. 

2. Ostateczna cena oferty ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać 

ewentualne upusty jakie Wykonawca stosuje. 
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XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.  

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria 

oceny ofert: 

 

Kryterium: cena – waga 100%. 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej 

kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób: 

KRYTERIUM – cena:  

    

    Cena najniższa z zaoferowanych 

Cena = ----------------------------------------------- x 100  

                                              Cena badana 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość 

punktów. 

4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego 

postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,           

z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany     

w jej treści. 

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty 

ze SIWZ. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 

wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców pełnomocnictw, dokumentów, 

oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.  

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie zaproszony do 

siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy. 

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę 



   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 
 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącego w zakres projektu pn. 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 
Spójności 

  12 

 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
 

1. Przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego reguluje umowa (wzór umowy 

- Załącznik Nr 6). 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą 

kary umowne. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

4. Niezależnie od wypadków, o których mowa w pkt. 2 Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy w następujących okolicznościach: 

- Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia, a przerwa trwa dłużej niż  

2 tygodnie licząc od daty wysłania ponaglenia przez Zamawiającego, 

- zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 

- za powtarzającą się zwłokę w wykonywaniu czynności objętych umową  

w wysokości 2,0 % łącznego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy 

dzień zwłoki. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych prawa cywilnego (art. 471 Kodeksu Cywilnego), jeżeli poniesiona szkoda 

przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

7. W przypadku odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy z przyczyn, 

za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 % wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto za przedmiot umowy. 

 
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli 

ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku  

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu. 
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2. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa CZĘŚĆ IV Środki 

ochrony prawnej, Rozdział XIII Regulaminu – Środki ochrony prawnej. 

 

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. 

2. W procedurze przetargowej Zamawiający na równych prawach traktuje wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą 

uczciwej konkurencji, wg reguły dotyczącej jawności postępowania  

i dokumentowania czynności w formie pisemnej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na podstawie 

decyzji Kierownika Zamawiającego bez podania przyczyn. 

 

XXI. Wykaz załączników do SIWZ 

 
Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 
 
- Wzór Formularza Oferty (Załącznik Nr 1),  

- Wzór oświadczenia Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu  

o zamówienie zgodnie z ust. 4.1 „Regulaminu udzielania zamówień” (Załącznik Nr 2) 

- Wzór oświadczenia wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu  

o zamówienie (Załącznik Nr 3), 

- Wzór wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat (Załącznik Nr 4), 

- Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik Nr 

5), 

- Wzór umowy (załącznik nr 6). 

 
          



Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty 

 
 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącego w zakres projektu pn. 
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Spójności 

1 

 
 

O F E R T A 
 
1. Nazwa i adres Wykonawcy: 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 
Tel. ……………………………….. 
NIP…………………………………. 
REGON ………………………….. 
 
2. Przedmiot oferty:  
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu 
Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I, 
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 
 
CPV: 71.24.70.00-1 
 
3. Cena oferty: 
 

Cena netto: ........................................ zł.  

(słownie……………………………………………………………………………………) 

Podatek VAT ............ % (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) ............ zł. 

(słownie……………………………………………………………………………………) 

Cena brutto: ....................................... zł.  

(słownie: ......................................................................) 

 
4. Wymagany termin wykonania zadania:  

Prace związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru na przedmiotowym zadaniu 
inwestycyjnym, będą wykonywane przez Wykonawcę w czasookresie realizacji robót 
na zadaniu pn. „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącym w 
zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 
powiatu dzierżoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji w ramach 
Funduszu Spójności., tj. w okresie od podpisania umowy z Wykonawcą robót 
budowlanych w/w zadania do dnia zakończenia i odbioru końcowego zadania 
inwestycyjnego.  
Przewidywany termin realizacji inwestycji: do 12 miesięcy licząc od dnia 
przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych. 
Przewidywany termin wprowadzenia na budowę: 20.09.2010r. 
 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
wzorem umowy oraz miejscem realizacji zadania i nie wnosimy zastrzeżeń. 

 
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 

w SIWZ.  
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7. Częściowy zakres robót objętych zamówieniem zamierzamy/nie zamierzamy*  

powierzyć podwykonawcom. 
 

8. Wadium o wartości 1.000,00 zł. zostało wniesione w dniu ................................... 

w formie ............................................................................. 

 
9. Numer konta Wykonawcy, na które zamawiający dokonuje zwrotu wadium: 

………………………………………………………………………………………………………… 

10.  Nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia  niniejszego zamówienia. 

 
11.  Załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niżej wymienione dokumenty: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

........................................................……………......................................................

.............................................................................................................................

........................................................................................................................... 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

........................................................……………......................................................

.............................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego. 
 
 
 
 
 

............................................................. 

(data, podpis) 

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 



Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy przystępującego do udziału  
w postępowaniu o zamówienie zgodnie z ust. 4.1 „Regulaminu udzielania zamówień” 
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OŚWIADCZENIE  

 
w trybie ust. 4.1 „Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 
udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą należy rozumieć tworzenie 
sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją 
wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz 
związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem 
wody pitnej  w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 
58-200 Dzierżoniów”. 

 
dla zamówienia p.n.: 

 
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa 

wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącego w zakres 
projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji 

w ramach Funduszu Spójności” 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  JRP/15/2010 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58-200 Dzierżoniów 

 

2. WYKONAWCA: 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie oświadczam, że: 

1) posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z 
art. 297 Kodeksu Karnego. 
 
 
 
 

............................................................. 

(data, podpis) 

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/



Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu  
o zamówienie 

 
 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącego w zakres projektu pn. 
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OŚWIADCZENIE 
Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie 

p.n.: 
 

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa 
wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącego w zakres 

projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji 

w ramach Funduszu Spójności” 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  JRP/15/2010 

 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58-200 Dzierżoniów 

 

2. WYKONAWCA: 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym oświadczam, że: 

1) będę postępował zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi 
WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. 
zgodnie z Ustawą o odpadach, 

2) będę postępował zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi 
WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w zakresie bhp i p.poż, 

3) wszyscy moi pracownicy, którzy będą brać udział w realizacji prac na rzecz WiK 
Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie 
dopuszczające do pracy oraz okresowe szkolenia z zakresu bhp wymagane 
przepisami prawa, jak również wszelkie uprawnienia niezbędne przy realizacji prac 
będących przedmiotem postępowania przetargowego. 

 
 

 

 

........................................................................ 

(data, podpis) 

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 
 



Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat 

 
 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącego w zakres projektu pn. 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 
Spójności 
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WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 
dla zamówienia p.n.: 

 
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa 

wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącego w zakres 
projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji 

w ramach Funduszu Spójności” 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  JRP/15/2010 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58-200 Dzierżoniów 

2. WYKONAWCA: 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Oświadczam(y), że 
Wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

(wykonanych 
usług) 

Data 
wykonania 

(rozpoczęcie – 
zakończenie) 

Miejsce wykonania 
Zamawiający (nazwa, 
adres, nr telefonu do 

kontaktu) 

 

 

   

 

 

   

Załączniki : 

 

……… egz. referencji 

 

Przedmiot zamówienia: - Przez Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie określenie, 
czego dotyczyło dane zamówienie (stosownie do wymagań wymienionych w SIWZ). 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w tabeli 
powyżej, zostały wykonane należycie. 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego. 

 

............................................................. 

(data, podpis) 

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/



Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór  wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  

 
 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącego w zakres projektu pn. 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 
Spójności 

1 

 
WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  
dla zamówienia pn.:  

 
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa 

wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącego w zakres 
projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji 

w ramach Funduszu Spójności” 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  JRP/15/2010 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58-200 Dzierżoniów 

2. WYKONAWCA: 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

Oświadczam(y), że 

dysponuję n/w osobami/będę dysponował n/w osobami*: 

Lp. 
Imię i nazwisko 

 

Posiadane 

uprawnienia 

Nr i data wydania 

Doświadczenie 
Inne 

informacje 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 
Wykonawca na własną odpowiedzialność przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle 
wymagań ogłoszenia. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez 
Zamawiającego uprawnienia oraz doświadczenia.  
Do niniejszego oświadczenia załączono, wskazane przez Zamawiającego, dokumenty oraz zaświadczenia 
potwierdzające uprawnienia zawodowe, zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego. 

 

 

............................................................. 

(data, podpis) 

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/



Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór  umowy 

 

 
 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącego w zakres projektu pn. 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 
Spójności 

1 

 
 

 
 

UMOWA NR JRP/…………./2010 
o pełnienie nadzoru inwestorskiego 

 
 

 
zawarta w dniu .............................  w Dzierżoniowie pomiędzy: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58–200 Dzierżoniów 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064082, 
reprezentowaną przez: 
1/ Prezesa Zarządu                 -    Andrzeja Bronowickiego, 
2/ Dyrektora ds. Finansowych   -    Irenę Augustynowicz 
NIP  882–000–31-83              REGON  890611183 
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”  
a: 
............................................................................................................................
.................................................................................................................. 
działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/zarejestrowanej  
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ..........................., reprezentowaną 
przez: 
……………………...........................…..   -    ……………………………… 
NIP  ................................                REGON  ................................. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 

 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca Wykonawcy zadanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława 
Górna”, wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I, 
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 

2. Podstawą zawartej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ………………………………. r., 
zwana dalej Ofertą. 

 
 

§ 2. 
1. Nadzór inwestorski, o którym mowa w § 1 obejmować będzie obowiązki Wykonawcy 

w zakresie nadzoru nad wykonywaniem zleconych robót budowlanych na w/w 
zadaniu inwestycyjnym, w tym:  

 
 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 

ul. Kilińskiego 25a 

58-200 Dzierżoniów 

Polska 

 

tel. +48 74 832 37 01 do 04 

fax. +48 74 832 37 05  

http://www.wik.dzierzoniow.pl 
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1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 
budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na 
żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy; 

5) stwierdzanie wad i usterek robót oraz potwierdzanie ich usunięcia,  
6) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru zadania inwestycyjnego oraz  

w przekazywaniu go do użytkowania,  
7) sprawdzenie pod względem merytorycznym i rachunkowym protokołu 

wykonania zakończonych elementów robót w terminie do 5 dni roboczych od 
daty jego otrzymania 

8) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 
skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu oraz na 
każde żądanie Zamawiającego, a w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie 
(najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego). 
Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do 
dziennika budowy. 

9) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, 
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 
urządzeń technicznych; 

10) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek 
bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także 
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność 
z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

Wykonawca, oprócz czynności wynikających z postanowień pkt 1-10, powinien: 
� wizytować front robót w okresie ich realizacji, 
� inicjować narady koordynacyjno-techniczne i brać udział w pracach komisji 

powoływanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, 
� współdziałać przy organizowaniu czynności wprowadzenia, prób, badań, 

atestacji, odbiorów itp., stosownie do zaawansowania robót, 
� przedstawiać Zamawiającemu informacje o wszelkich problemach i 

zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które 
kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym 
należy przewidzieć. 

 
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego wszystkie swoje decyzje musi uzgadniać   

z Zamawiającym. 
3. Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego określa 

art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 17 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U.  
z 2006r. N 156, poz. 1118 z późn. zm.)  

4. Szczegółowy zakres robót budowlanych pn. Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława 
Górna określa dokumentacja projektowa w skład której wchodzą: projekt budowlany 
ostemplowany przez Wojewodę Dolnośląskiego, projekt budowlany ostemplowany 
przez Starostę Powiatowego w Dzierżoniowie, projekt wykonawczy branży sanitarnej, 
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projekt wykonawczy – odtworzenie nawierzchni dróg, projekt tymczasowej 
organizacji ruchu, dokumentacja geotechniczna, Informacja dotycząca planu BIOZ, 
przedmiar robót i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

 
 

§ 3. 
1. Do sprawowania nadzoru Wykonawca wyznacza: 

� inspektora nadzoru robót – ………………………, posiadającego uprawnienia budowlane 
Nr …………….. z dnia ……………….  wydane przez ……………………………. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonywania 
przedmiotu umowy osobom trzecim. 

 
 

§ 4. 
1. Prace związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru na przedmiotowym zadaniu 
inwestycyjnym, będą wykonywane przez Wykonawcę w czasookresie realizacji robót na 
zadaniu pn. „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącego w zakres 
projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzierżoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności., 
tj. w okresie od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych w/w 
zadania do dnia zakończenia i odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.  
 
Przewidywany termin realizacji inwestycji: do 12 miesięcy licząc od dnia przekazania 
terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych w/w zadania. 
 
Przewidywany termin przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych: 
20.09.2010 r. 

 
 

§ 5. 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony 
określają na kwotę:                         

• brutto:                ………………………………… zł. 
(słownie:   ……………………………………………..). 

• podatek VAT  22 %: ……………………………………………..zł. 
• netto:                      ……………..……………………………… zł. 

 
2. Strony przewidują możliwość zapłaty wynagrodzenia za częściowo wykonane czynności 
będące przedmiotem umowy.  
3. Prawo do pierwszej płatności (wystawienia faktury VAT) Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego nabywa po prawidłowym wystawieniu faktury VAT przez Wykonawcę 
robót. 
4. Zamawiający ustala następujący sposób płatności kwoty określonej § 5 ust. 1 za 
realizację przedmiotu zamówienia: 

1) 17% po zrealizowaniu przez wykonawcę robót i po odbiorze odcinka od W166 
do W129; 

2) 17% po zrealizowaniu przez wykonawcę robót i po odbiorze odcinka od W129 
do W92; 

3) 16% po zrealizowaniu przez wykonawcę robót i po odbiorze odcinka od W92 
do W52; 

4) 14% po zrealizowaniu przez wykonawcę robót i po odbiorze odcinka od W52 
do W25; 

5) 36% po zrealizowaniu przez wykonawcę robót i po odbiorze odcinka od W25 
do W1. 
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4. Wystawienie faktury końcowej nastąpi po zakończeniu robót przez Wykonawcę, 
dokonaniu odbioru robót bez usterek i prawidłowym wystawieniu faktury końcowej przez 
Wykonawcę robót.  
5. Zapłata faktury w walucie PLN, wystawionej prawidłowo zgodnie z niniejszą umową, 
nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 
dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Płatność faktur, nastąpi za pomocą przelewu bankowego z konta Zamawiającego  
w B.Z. WBK S.A. O/Dzierżoniów 48 1090 2301 0000 0001 1423 9595 na konto 
Wykonawcy w ……………………………. Nr ...................................................................... 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku przekroczenia czasu 
trwania prac określonego w §4 
 

 

§ 6. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary 
umowne. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie 
Cywilnym. 

3. Niezależnie od wypadków, o których mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić 
od umowy w następujących okolicznościach: 

- Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia, a przerwa trwa dłużej niż  
2 tygodnie licząc od daty wysłania ponaglenia przez Zamawiającego, 

- zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy 
Wykonawcy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 

- za powtarzającą się zwłokę w wykonywaniu czynności objętych umową  
w wysokości 2,0 % łącznego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy 
dzień zwłoki. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
prawa cywilnego (art. 471 Kodeksu Cywilnego), jeżeli poniesiona szkoda przekroczy 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
7. W przypadku odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy z przyczyn, za 
które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 100 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot 
umowy. 
 
 

§ 7. 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy oraz jej rozwiązanie lub uzupełnienie, wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 8. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z 
dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny oraz Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo 
budowlane (z późn. zm). 
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§ 9. 

Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony 
nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 
 
 

§ 10. 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z czego 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
 
                  ZAMAWIAJĄCY:                                                    WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 2:       SIWZ 


