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Nr sprawy: WiK/JRP/17/2017 Dzierżoniów, dnia 29.11.2017 r. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 

 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów 
tel. centr. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 
Konto: BZ WBK S.A. O/Dzierżoniów 52 1090 2301 0000 0005 9000 0079 
NIP : 882-000-31-83 ; REGON 890611183 ; 
http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl 
Kapitał zakładowy: 55.877.000,00 zł. 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław – Fabryczna, KRS: 0000064082. 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  
Zapytanie ofertowe w formie ogłoszenia o wartości nie przekraczającej kwoty 300 tys. zł. 
 
III. PODSTAWA PRAWNA :  
1. „Regulamin udzielania zamówień sektorowych 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 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w Wodociągach 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów zwany 
dalej w treści ogłoszenia „Regulaminem udzielania zamówień”. 
2. Z treścią „Regulaminu udzielania zamówień” można zapoznać się na stronie internetowej 
www.wik.dzierzoniow.pl w folderze „Przetargi”. 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
1. Nazwa zadania:  
Usługa pn.: Usuni ęcie wad w dokumentacji projektowo – kosztorysowej d la zadania: 
„Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowa nie prac ą systemu wodoci ągowego 
w poszczególnych strefach” wchodz ącego w zakres projektu pn. „Uporz ądkowanie gospodarki 
wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzier żoniowskiego – etap II”, współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójno ści .  
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
1) Zakres zadania obejmuje usunięcie wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej 

na zlecenie Zamawiającego przez MWM Sp. z o.o., ul. Grottgera 35; 44-100 Gliwice w ramach 
usługi pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny 
monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzącego 
w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. 

2) Listę wad stwierdzonych w ww. dokumentacji projektowej stanowi Załącznik nr 7 . 
3) Dokumentacja projektowa opracowana przez MWM Sp. z o.o. stanowi Załącznik nr 8 . 
4) W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć poprawioną i uzupełnioną dokumentację 

projektową, uwzględniającą uwagi wskazane w załączniku nr 7, wraz z uzyskaniem wszelkich 
niezbędnych (nieuzyskanych lub takich, które straciły ważność) opinii, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy, wraz z uzyskaniem 
zaświadczeń właściwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu w zakresie zgłoszenia budowy lub 
informacji, że zgłoszenie nie jest wymagane. 

5) Szczegółowe informacje dot. zakresu rzeczowego inwestycji, warunków technicznych do 
projektowania, w tym w zakresie monitoringu i sterowania, wymagania szczegółowe dot. zakresu 
poszczególnych opracowań oraz pozostałe wymagania Zamawiającego i czynności odbioru 
przedmiotu zamówienia wskazano w III części SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla 
usługi pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny 
monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzącego 
w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 
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dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, 
stanowiącego Załącznik nr 9 . 
6) Załącznikiem do  Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla usługi pn.: Opracowanie 
dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą 
systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzącego w zakres projektu pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap 
II”, przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności jest częściowa, wstępna 
Koncepcja opomiarowania i monitorowania przepływów i ciśnień w sieci wodociągowej 
eksploatowanej przez WiK Sp. z o. o. w Dzierżoniowie, stanowiąca Załącznik nr 10 . 

 
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁ NIAJĄCYCH 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
 
VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH  ORAZ MINIMALNE 
WARUNKI, JAKIM MUSZ Ą ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie 
będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową. 
 
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Planowany termin wykonania zamówienia: do 3 miesi ęcy  licząc od dnia podpisania umowy wraz  
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczeń właściwego organu o nie wniesieniu 
sprzeciwu w zakresie zgłoszenia budowy lub informacji, że zgłoszenie nie jest wymagane. 
 
IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą  
odrzuceniu. 
2. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki: 
a) pisemna oferta winna być sporządzona i podpisana zgodnie z punktem XV.7 niniejszego 

ogłoszenia i złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
b) nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 
3. Wykonawca składający ofertę: 
a) musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 
b) musi spełniać warunki zawarte w rozdziale V ust. 5.1 „Regulaminu udzielania zamówień”, 
c) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału V ust. 5.4 i 5.5 
„Regulaminu udzielania zamówień”, 
d) musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem przetargu, 
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje osobą (osobami), które mogą pełnić samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
e) musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować 
pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Wykonawca spełnia warunek jeżeli:  
• w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej: 
1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej strefowanie sieci 
wodociągowej – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w 
poszczególnych strefach i/lub opomiarowanie i centralny monitoring sieci wodociągowej; 

lub 

1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej budowę sieci 
wodociągowej/wodociągowych obejmującej także budowę przynajmniej 1 komory (studni) 
przepływomierza lub wodomierza (wpiętego w system centralnego monitoringu i sterowania), 
przynajmniej 1 komory (studni) reduktora ciśnienia (wpiętego w system centralnego monitoringu 
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i sterowania) i przynajmniej jednej zasuwy odcinającej sterowanej automatycznie oraz 1 usługę 
polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
obejmującej także branżę AKPiA; 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie – w tym celu Wykonawcy 
składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz głównych usług oraz dowody, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie). 

• jeżeli dysponuje/będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia jako:  

i. Projektant bran ży sanitarnej, posiadaj ący: 
− uprawnienia budowlane  do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578, z późn. zm.) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane 
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394, z późn. zm.), 

− doświadczenie jako projektant branży sanitarnej na przynajmniej: 

1 usłudze polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej strefowanie 
sieci wodociągowej – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w 
poszczególnych strefach i/lub opomiarowanie i centralny monitoring sieci wodociągowej; 

lub 

1 usłudze polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej budowę sieci 
wodociągowej/wodociągowych obejmującej także budowę przynajmniej 1 komory (studni) 
przepływomierza lub wodomierza (wpiętego w system centralnego monitoringu i 
sterowania), przynajmniej 1 komory (studni) reduktora ciśnienia (wpiętego w system 
centralnego monitoringu i sterowania) i przynajmniej jednej zasuwy odcinającej sterowanej 
automatycznie; 

ii. Projektant bran ży drogowej, posiadaj ący:  
− uprawnienia budowlane  do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie projektowania o specjalności drogowej, zgodne z przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, 
z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 
kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 
Nr 83, poz. 578, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. 
zm.), 
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− doświadczenie jako projektant branży drogowej na przynajmniej 1 usłudze polegającej na 
wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej budowę/rozbudowę/przebudowę drogi. 

iii. Projektant bran ży elektrycznej, posiadaj ący:  
− uprawnienia budowlane  do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodne z przepisami ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. 
zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 
2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, 
poz. 578, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. 
zm.), 

− doświadczenie jako projektant branży elektrycznej i AKPiA na przynajmniej: 

1 usłudze polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej strefowanie 
sieci wodociągowej – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego 
w poszczególnych strefach i/lub opomiarowanie i centralny monitoring sieci wodociągowej; 

lub 

1 usłudze polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej obejmującej także branżę AKPiA; 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne dysponowanie osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia – w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają 
jeden wspólny wykaz osób). 

Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne 
wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego 
wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom 
niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do 
właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego 
personelu muszą być zawarte w cenie oferty. 

f) musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 
spełnia” na podstawie złożonych przez wykonawcę(ów) oświadczeń o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu i dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. 
 
X. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 
1. Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik Nr 1 ) winny być dołączone następujące  
oświadczenia i dokumenty: 
a) oświadczenie Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie zgodnie 
z rozdziałem V ust. 5.1 i 5.4 „Regulaminu udzielania zamówień” – wg wzoru stanowiącego Załącznik 
Nr 2, 
b) oświadczenie wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie – wg wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 3 , 
c) odpis z właściwego rejestru (sądowego, przedsiębiorstw, handlowego) albo zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,  
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d) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji 
niezbędnych do wykonania zamówienia– wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 ,  
e) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających 
swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz 
zakresu, czasokresu realizacji i miejsca wykonania – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5, wraz z 
opinią/opiniami zamawiających-inwestorów (referencjami) potwierdzających, że ww. usługi zostały 
wykonane należycie,  
f) stosowne pełnomocnictwo(a) dla osoby podpisującej ofertę – w przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
 
3. Wymagane wyżej dokumenty (informacje, oświadczenia, potwierdzenia, zaświadczenia) winny 
odzwierciedlać aktualny stan rzeczy.  
4. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę  
5. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymienione dokumenty 
tj. dokumenty wymienione w pkt. 1a, b, c musi złożyć każdy podmiot. Podmioty występujące wspólnie 
zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów. W przypadku 
składania ofert przez konsorcjum do oferty musi być załączona umowa konsorcyjna, która musi 
zawierać: 
- określenie celu gospodarczego, 
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 
rękojmii, 
- wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 
do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmii, 
- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem 
zawieszającym. 
6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  
 
XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane będą 
pisemnie lub faxem (nr faksu 74/832-37-05) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00. 
Informacje przekazywane faxem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
2) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
4) Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
 
XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami  
w celu udzielania wyjaśnień jest Aneta Nowak – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt 
WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz. 800 do 1400, tel. 74/832-20-53. 
 
XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Wadium nie wymagane. 
 
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni  od upływu terminu składania ofert. 
 
XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
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2. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 
1 do S.I.W.Z., w języku polskim oraz w walucie PLN. 
3. Oferta musi zawierać cenę bez podatku VAT (netto) i z podatkiem VAT (brutto) za wykonanie 
przedmiotowego zadania. 
4. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane S.I.W.Z.  
5. Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być sporządzone w sposób 
czytelny, zawierać datę sporządzenia oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.  
6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. 
7. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej 
następująco: 
 
Wodoci ągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kili ńskiego 25A, 58-200 Dzier żoniów. 
Oferta przetargowa 
„Usługa pn.: Usuni ęcie wad w dokumentacji projektowej dla zadania: „St refowanie sieci – 
centralny monitoring i sterowania sterowanie prac ą systemu wodoci ągowego 
w poszczególnych strefach” wchodz ącego w zakres projektu pn. „Uporz ądkowanie gospodarki 
wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzier żoniowskiego – etap II”, współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójno ści.”.  
Nie otwiera ć przed dniem 08.12.2017 r. godz. 10 30. 
 
8. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot 
oferty złożonej po terminie. 
9. 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 oferty już złożonej 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 zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 
 
XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak w pkt. XV.7. 
zapytania ofertowego zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie 
Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie – Sekretariat na I piętrze w budynku 
administracyjno-biurowym – nie później niż do godz. 10 00 w dniu 08.12.2017 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 przy ul. Kilińskiego 25A  
w Dzierżoniowie w dniu 08.12.2017 r. o godz. 10 30 – Sala posiedzeń na I piętrze w budynku 
administracyjno-biurowym. 
4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. 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 oraz ceny ofertowe. 
6. W toku badania ofert (część niejawna) Zamawiający stwierdzi ich ważność oraz zawartość 
merytoryczną. 
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych przez nich ofert. 
8. Zamawiający zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień” poprawi oczywiste omyłki pisarskie w 
tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie informując o tym wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli oferty. Wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia musi 
wyrazić zgodę na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny pod rygorem odrzucenia oferty. 
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XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
1. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
2. Ostateczna cena oferty ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty, jakie 
Wykonawca stosuje. 
3. Cena oferty będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe i nie będzie podlegać zmianom. 
4. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej. 
5. Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT. 
 
XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE  
1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 

• Cena – 100 %. 
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego 
wagi.  
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę ofertową. 
4. Porównanie będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. 
Ofert odrzuconych lub uznanych za nieważne nie porównuje się. 
 
XIX. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1. O wyborze ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 
udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jego cenę. 
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny. 
 
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego 
dalej „zabezpieczeniem”. 

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia zabezpieczenia w walucie innej niż złoty polski i dotyczy 

to zabezpieczenia składanego w każdej z możliwych form. 
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący 

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 48 1090 2301 0000 0001 1423 9595. 
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w ust. 4. 

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 
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10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać 
następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na 
pierwsze żądanie Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być 
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Żadna zmiana umowy, która zostanie 
wprowadzona zgodnie z umową, nie może zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej 
z gwarancji. Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu 
(gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do Wykonawcy zastrzeżenia lub potwierdzić 
przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny 
dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie 
zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za 
przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

14. 70% warto ści zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni 
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

15. 30% warto ści zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 
(piętnastym) dniu po upływie Okresu Rękojmi. 

 
XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami zostało udostępnione na stronie internetowej 
www.wik.dzierzoniow.pl i pobierane jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne 
modyfikacje, uzupełnienia, wyjaśnienia treści ogłoszenia w toku postępowania umieszczane będą na 
podanej stronie internetowej. 
2. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się ze wszystkimi informacjami 
zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącymi niniejszego postępowania. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają ponadto zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. 
4. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku przetargu wszystkich Wykonawców.  
5. 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. 
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo uniewa żnienia post ępowania, na podstawie decyzji 
Kierownika Zamawiaj ącego, bez podania przyczyn. 
 
Sporządziła Komisja Przetargowa w składzie: 

1. Aneta Nowak …………………………… 

2. Bartłomiej Nęcki …………………………… 

3. Paweł Bednarek …………………………… 

4. Paweł Mizer  …………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZATWIERDZAM: 
 
 

Prezes Zarządu 
WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 
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FORMULARZ OFERTY 
 
Usługa pn.: Usunięcie wad w dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny 
monitoring i sterowania sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” 
wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 
powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WIK/JRP/17/2017 

1. ZAMAWIAJACY: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58-200 Dzierżoniów 
 
2. WYKONAWCA: 
Nazwa i adres Wykonawcy : 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
... 
Tel./fax ………………………… 

NIP………………………..……. 

REGON …………………..…… 

3. Cena oferty: 
a) brutto …………................ .................... ..................................................................... zł. 
(słownie : ……………………………………………………………………………………….) 
b) netto (bez VAT) ............................................................................................................ zł.  
c) podatek VAT ………% …………………..……………….zł. 
4. Wymagany termin wykonania zadania: do 3 miesi ęcy  licząc od dnia podpisania umowy wraz  
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia właściwego organu o nie wniesieniu 
sprzeciwu w zakresie zgłoszenia budowy lub informacji, że zgłoszenie nie jest wymagane. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, zakresem i miejscem realizacji prac 
projektowych, wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń. 
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu.  
7. Częściowy zakres usług objętych zamówieniem zamierzamy /nie zamierzamy* powierzyć 
podwykonawcom.  
8. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada* certyfikowany system zarządzania jakością lub 
system zarządzania środowiskowego. 
9. Załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niżej wymienione dokumenty: 
 1) ……………………… 

 2) ……………………… 

 

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

(data, podpis) 

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

*niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu 

 
Usługa pn.: Usunięcie wad w dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowania 
sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności. 
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Oświadczenie  
 
w trybie ust. 5.1 i 5.4 „Regulaminu 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 
w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25A, 58-200 
Dzierżoniów” 
 

dla zamówienia pn.: 
 

Usługa pn.: Usunięcie wad w dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny 
monitoring i sterowania sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” 
wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 
powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WIK/JRP/17/2017 

 

Nazwa Wykonawcy : ................................................................................................................ 

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

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. 
 

 

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

(data, podpis) 

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 



Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie o postępowaniu zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi 
WiK Sp. z o.o. 

 
Usługa pn.: Usunięcie wad w dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowania 
sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności. 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
Nazwa Wykonawcy : ................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
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 Zapytania ofertowego – Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (należy załączyć dokumenty stwierdzające, że 
w/w osoby posiadają uprawnienia projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych oraz 
aktualne zaświadczenia o przynależności do OIIB) 
 

 
Usługa pn.: Usunięcie wad w dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowania 
sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności. 
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Wykaz osób, które b ędą wykonywa ć zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji  
niezb ędnych do wykonania zamówienia, a tak że zakresu wykonywanych przez nich czynno ści 
(należy załączyć dokumenty stwierdzaj ące, że w/w osoby posiadaj ą uprawnienia projektanta w 
specjalno ści instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń wodoci ągowych oraz aktualne 
zaświadczenia o przynale żności do OIIB) 

dla zamówienia pn.: 
 

Usługa pn.: Usunięcie wad w dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny 
monitoring i sterowania sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” 
wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 
powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WIK/JRP/17/2017 

 
Nazwa Wykonawcy: 
.......................................................................................................................................... 

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

Adres Wykonawcy: 

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

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

Nazwisko i imię Wykształcenie 
Proponowana rola 

w realizacji 
zamówienia 

Lata 
doświadczenia 

Kwalifikacje 

  Projektant branży 
sanitarnej 

  

  Projektant branży 
drogowej 

  

  Projektant branży 
elektrycznej 

  

 

 

 

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

(data, podpis) 

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 



Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat 

 
Usługa pn.: Usunięcie wad w dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowania 
sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności. 
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Wykaz usług wykonanych w ci ągu ostatnich trzech lat  
 

dla zamówienia pn.: 
 

Usługa pn.: Usunięcie wad w dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny 
monitoring i sterowania sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” 
wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 
powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WIK/JRP/17/2017 

 
Nazwa 
Wykonawcy:............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

Adres 
Wykonawcy:............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających 
swoim rodzajem i wartością do usługi stanowiącej przedmiot zamówienia: 

Zamawiający - 
inwestor – nazwa i 

adres 

Zakres zamówienia, 
miejsce wykonania 

Wartość 
zamówienia 

Czasookres 
realizacji 

Osoba do kontaktu 
wraz 

 z numerem telefonu 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument (referencje) potwierdzający należyte 
wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający 
należytego wykonania danej usługi skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej 
usługi. 

Załączniki: 

……… egz. referencji 

 

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

(data, podpis) 

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 



Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Umowa 
Umowa nr WiK/JRP/17/2017 z dnia ………… r. 

 

 
Usługa pn.: Usunięcie wad w dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowania sterowanie 
pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. 
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UMOWA Nr WiK/JRP/17/2017 

 

zawarta dnia ………… r. w Dzierżoniowie pomiędzy: 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 
ul. Kilińskiego 25a; 58-200 Dzierżoniów 

NIP: 882-000-31-83, REGON 890611183 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064082 

reprezentowaną przez: 
1) Andrzeja Bronowickiego − Prezesa Zarządu 
2) Irenę Augustynowicz − Dyrektora ds. Finansowych 

zwaną dalej w niniejszej umowie Zamawiaj ącym ,  

a 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

NIP: …………………, REGON ………………… 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ……………………/działającą na podstawie 
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej1 

reprezentowaną przez: 
1) ……………………… − ………………………… 
2) ……………………… − ………………………… 

zwaną dalej w niniejszej umowie Wykonawc ą,  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 
1) Załącznik Nr 1 – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami; 
2) Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy. 
3) Załącznik Nr 3 – Zintegrowana Polityka Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz 

Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 
2. W przypadku ewentualnej rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów, pierwszeństwo mają 

zapisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 

3. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Usunięcie wad w dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. „Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowa nie prac ą systemu wodoci ągowego 
w poszczególnych strefach”, wchodz ącego w zakres przedsi ęwzięcia pn. „Uporz ądkowanie 
gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzier żoniowskiego – etap II”, 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójno ści . 

4. Zakres przedmiotu umowy szczegółowo opisany został w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

5. Strony ustalają, że majątkowe prawa autorskie do wszelkich opracowań i rozwiązań prawnych oraz 
dokumentów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, stanowią własność Zamawiającego 
i mogą być przez niego wykorzystywane w sposób nieograniczony. 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Umowa 
Umowa nr WiK/JRP/17/2017 z dnia ………… r. 

 

 
Usługa pn.: Usunięcie wad w dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowania sterowanie 
pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. 
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6. Zamawiający oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla 
zadania określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz posiada prawo do korzystania z dokumentacji 
na wszystkich możliwych polach eksploatacji i prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego. 

7. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do użycia dokumentacji projektowej dla zadania określonego 
w ust. 2 niniejszego paragrafu do celów ewentualnej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy inwestycji 
zrealizowanej na podstawie tej dokumentacji lub do innych inwestycji. 

8. Zakres przedmiotu umowy, określony w ust. 4 niniejszego paragrafu, może ulec zmianie w zakresie 
dostosowania przedmiotu umowy do zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych lub ustawy Prawo 
budowlane  oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. 

9. Wynagrodzenie za dostosowanie, o którym mowa w punkcie powyżej, jest ujęte w całkowitym 
wynagrodzeniu Wykonawcy, określonym w § 4 ust. 1. 

§ 2 

Forma kontaktu 

1. Strony dopuszczają możliwość, że wszelkie projekty dokumentów przekazywane będę przy 
wykorzystaniu adresów poczty internetowej: 
Zamawiającego - wik@wik.dzierzoniow.pl 
Wykonawcy - ………………...…………@...................................................... 

2. Projekty dokumentów przekazane na adres poczty elektronicznej, na wniosek otrzymującego, muszą 
być niezwłocznie przekazane w wersji pisemnej. 

§ 3 

Osoby do kontaktu 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli właściwego wykonywania przez Wykonawcę 
usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

2. Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag, wynikających z 
realizacji niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby: 
1) ze strony Zamawiającego –  

Paweł Mizer – Inspektor ds. technicznych Jednostki Realizującej Projekt Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz. 800 do 1400 , tel. (074) 832–20–54, fax (074) 832–37-05.  
 
Aneta Nowak – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Dzierżoniowie w godz. 800 do 1400 , tel. (074) 832–20–53, fax (074) 832–37-05.  

2) ze strony Wykonawcy –     .............................. - ................................................... 
                                                      / imię i nazwisko /             /stanowisko służbowe/ 
                                                    ...................................-  ................................................ 
                                                      / numer telefonu /             /dni i godziny pracy/    

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Całkowite wynagrodzenie (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 
…………………… zł (słownie: ………………………………………………………… zł), zgodnie z Ofertą 
Wykonawcy z dnia ........................, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wypłacone będzie Wykonawcy przez 
Zamawiającego – po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 
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3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi na podstawie 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

4. Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu 
może ulec zmianie wyłącznie  w przypadkach określonych w umowie. 

5. Płatność wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy następować będzie przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. 

6. Każda faktura powinna zawierać: przedmiot płatności, nr i datę zawarcia umowy, pełną nazwę zadania 
oraz przywołanie podstawy wystawienia faktury (podpisany protokół odbioru końcowego). 

7. Zamawiający będzie dokonywać płatności - w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia naliczonych 
Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 8 niniejszej umowy. 

§ 5 

Termin wykonania zamówienia 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do dnia  
.......................................................... 

2. Wykonawca będzie zobowiązany realizować nadzór autorski nad sporządzoną dokumentacją projektową 
w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

3. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie 
leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 (słownie: trzydzieści) 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 6 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
5% całkowitego wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1), tj. ......................... zł (słownie: 
...................................................), w formie ……………. 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
według następujących zasad: 
1) 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru 
końcowego; 

2) 30% wartości zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie Okresu Rękojmi. 

§ 7 

Gwarancja i r ękojmia 

1. Na dokumentację będącą przedmiotem umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat, licząc od 
daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca udzieli gwarancji na piśmie, a odpowiedni dokument gwarancyjny przekaże 
Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego. 
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3. Strony postanawiają, że okres rękojmi za wady opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej, upływa z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu 
rękojmi za wady prac, zrealizowanych na podstawie tej dokumentacji. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od 
Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych robotach 
parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu całości dokumentacji projektowej lub jej części, dla której ustalono 

odrębny termin wykonania – w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 
1, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% 
całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 
20% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. 

3. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

§ 9 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych oraz osobistych i jest 
również uprawniony do dysponowania przedmiotem umowy. Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność z tytułu słusznych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia przez 
Wykonawcę praw autorskich tych osób, zgłoszonych w stosunku do Zamawiającego. 

2. W ramach ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją 
stanowiąca przedmiot umowy, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do 
dokumentacji i upoważnia Zamawiającego do korzystania z dokumentacji na wszystkich możliwych 
polach eksploatacji, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, publikowania, przetwarzania, udostępniania 
wykonawcom, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono 
oraz w zakresie rozpowszechniania w inny sposób. 

3. W ramach ustalonego w § 4 ust 1 całkowitego wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

4. Na podstawie niniejszej umowy, dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy może być użyta przez 
Zamawiającego lub przez inne jednostki do celów ewentualnej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy 
inwestycji, zrealizowanej na podstawie tej dokumentacji lub do innych inwestycji, bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

5. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zlecenie przez 
Zamawiającego kontynuowania prac projektowych z wykorzystaniem wykonanych i rozliczonych części 
dokumentacji – innej jednostce projektowej. 
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§ 10 

Podstawa prawna 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy: ustawy 
Kodeks Cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane wraz z aktami 
wykonawczymi do tych ustaw. 

§ 11 

Zmiany w umowie 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w 
stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie nw. warunków: 
1) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, a mających istotny wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, a w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) zmiany treści umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, 

że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

3) wydłuży się procedura przekazania dokumentacji, dokonania odbiorów lub zatwierdzeń części 
dokumentacji itp. lub wystąpią inne okoliczności, skutkujące przedłużeniem terminu realizacji 
umowy, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający albo nie ponosi odpowiedzialności żadna ze 
stron umowy, 

4) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia w terminie wskazanym 
w ofercie, w tym w szczególności z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk 
atmosferycznych (kataklizmy), 

5) ze względu na zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania techniczne, które nie będą wymagały 
opracowania Projektu Budowlanego i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, 

6) konieczne będzie wprowadzenie zmian dotyczących treści o charakterze informacyjnym lub 
instrukcyjnym, niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zmian dotyczących 
numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do 
komunikowania się wraz z ich danymi teleadresowymi, przy czym taka zmiana nie wymaga formy 
aneksu. 

2. Wartość przedmiotu Umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

§ 12 

Rozwiązywanie sporów 

Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie, 
a w ostateczności poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym rzeczowo i miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 13 

Zintegrowany system zarz ądzania 

W WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie funkcjonuje zintegrowany system zarządzania. 

W związku z tym zobowiązuje się Wykonawcę do zapoznania wszystkich swoich pracowników z Zasadami 
dotyczącymi BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska, obowiązującymi 
Wykonawców realizujących prace na terenie Spółki WiK w Dzierżoniowie, stanowiącymi Załącznik nr 3 do 
Umowy. 
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§ 14 

Postanowienia ogólne 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego 
i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: 
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Zasady dotycz ące BHP, bezpiecze ństwa przeciwpo żarowego oraz ochrony środowiska, 
obowi ązujące Wykonawców realizuj ących prace na terenie Spółki WiK w Dzier żoniowie 

 
1. Wprowadzenie 

W Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie funkcjonuje zintegrowany 
system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu 
o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001. W związku z tym zobowiązani jesteśmy do 
podejmowania szczególnych działań w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 

2. Zintegrowana Polityka Zarz ądzania  
Najważniejsze założenia naszego systemu określone zostały w Zintegrowanej Polityce 
Zarządzania. Należycie realizując powierzone Państwu zadania przyczyniają się Państwo do 
realizacji zobowiązań zawartych w tej Polityce, jak również w innych dokumentach 
obowiązujących w Spółce, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z Polityką i zapoznanie 
z nią wszystkich Państwa pracowników. 
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3. Zasady ogólne dot. BHP i  p.po ż. 
3.1. Wykonawca prac jest zobowiązany przygotowywać, organizować oraz prowadzić prace w 

sposób zapobiegający: 
- wypadkom przy pracy, 
- zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, 
- chorobom zawodowym, 
- pożarom, wybuchom i eksplozjom, 
- uszkodzeniom urządzeń, instalacji oraz narzędzi, 
- pogorszeniu środowiska pracy, 
- degradacji środowiska naturalnego 

3.2. Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do stosowania środków zapobiegawczych i 
ochronnych,  odpowiednich do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń. 

3.3. W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy 
zatrudnieni przez różnych Wykonawców, Wykonawcy ci mają obowiązek współpracować 
ze sobą, poprzez wyznaczenie koordynatora, sprawującego nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników oraz ustalenie zasad 
współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników. 

3.4. Każdy pracownik Wykonawcy (łącznie z kierownictwem), wykonującego prace dla WiK 
Sp. z o.o.w Dzierżoniowie, musi posiadać przeszkolenie w zakresie obowiązujących 
przepisów i wymagań BHP i ppoż. 

3.5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania komórki BHP  
i p.poż. Zamawiającego o wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych  
i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników, które wystąpiły 
podczas wykonywania pracy. 

4. Zagro żenia jakie wyst ępują na terenie Spółki WiK w Dzier żoniowie: 
4.1. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wymagających pisemnego polecenia.   

� Prace w zbiornikach zamkniętych, kanałach ściekowych, studniach, studzienkach 
kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technologicznych i w innych zamkniętych 
przestrzeniach, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich 
rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione. 

� Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych takich jak substancje  
i preparaty chemiczne (trucizny w laboratorium), stwarzające zagrożenie dla zdrowia i 
życia . 

� Prace w pomieszczeniu zagłębionym na terenie oczyszczalni ścieków przy kratach 
służących do zatrzymywania ciał stałych, pływających i wleczonych (skratek). 

� Prace wewnątrz zamkniętych komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków. 
� Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub 

częściowo pod napięciem, za wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach 
o napięciu do 1 kV, bezpieczników i żarówek ( świetlówek ). 

� Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich 
części, znajdujących się pod napięciem. 

� Prace przy wyłączonym spod napięcia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii 
napowietrznej o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli drugi tor linii pozostaje pod napięciem. 

� Prace przy wyłączonych spod napięcia elektroenergetycznych liniach napowietrznych 
, które krzyżują się z liniami znajdującymi się pod napięciem. 

� Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urządzeniach elektroenergetycznych. 
4.2. Powyższe prace wymagają: 

� Bezpośredniego stałego nadzoru . 
� Odpowiednich środków zabezpieczających. 
� Instruktażu przed przystąpieniem do tych prac pracowników – obejmującego  

w szczególności: 
- imienny podział pracy, 
- kolejność wykonywania zadań, 
- wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach. 

5. Zabezpieczenie prac po żarowo niebezpiecznych. 
5.1. Całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie prowadzonych prac pod względem 

pożarowym ponosi Wykonawca tych prac. 
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5.2. Przez prace pożarowo niebezpieczne należy rozumieć przede wszystkim prace 
wykonywane przy użyciu ognia otwartego oraz w wysokich temperaturach (spawanie 
gazowe i elektryczne, cięcie, lutowanie, zgrzewanie itp.). Prace niebezpieczne pożarowo 
jak prace remontowo budowlane, związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone 
wewnątrz budynku lub na przyległym do niego terenie, należy prowadzić w sposób 
uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu. 

5.3. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo wykonawca jest zobowiązany: 
� uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych (na 

formularzu F-3/PB-4.4.7), 
� ocenić zagrożenie pożarowe miejsca, w którym te prace będą wykonywane, 
� ustalić rodzaj przedsięwzięć, mających na celu nie dopuszczenie do powstania 

 i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu, 
� wskazać osobę odpowiedzialną za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za 

przebieg i zabezpieczenie miejsca po zakończonych pracach; dokonywać sprawdzeń 
co godzinę w  tych miejscach (kontrolowanie powinno odbywać się przez osiem 
godzin od chwili zakończenia prac). 

� zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w 
rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu 
niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu. 

5.4. Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pożarowo może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu 
przez Wykonawcę pisemnego zezwolenia na ich przeprowadzenie.  

5.5. Przygotowanie budynku i pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych  pożarowo 
polega na: 
� oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc gdzie będą wykonywane prace  

z wszelkich palnych materiałów i zanieczyszczeń, 
� prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w  pomieszczeniach 

zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano 
inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie 
wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu 
wykonywania prac nie przekracza 10%  ich dolnej granicy wybuchowości, 

� odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich 
przedmiotów palnych, 

� zabezpieczeniu przed działaniem rozprysków spawalniczych, wszelkich materiałów i 
urządzeń palnych, których usunięcie na bezpieczną odległość nie  jest możliwe, przez 
osłonięcie ich arkuszami blachy, płytami gipsowymi, kocem gaśniczym, 

� sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub 
przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego, lub rozprysków 
spawalniczych, nie wymagają zastosowania lokalnych  zabezpieczeń, 

� uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych, 
kablowych, wentylacyjnych znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzonych prac,
   

� zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi 
przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palną izolacją o ile 
znajdują się w zasięgu zagrożenia spowodowanego pracami pożarowo 
niebezpiecznymi, 

� w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo powinien znajdować się 
sprzęt gaśniczy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru. Po zakończeniu 
prac niebezpiecznych pożarowo należy poddać kontroli miejsca, w którym prace były 
wykonywane oraz rejony przyległe. 

5.6. Prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego 
uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

5.7. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo należy zapoznać osoby, które będą 
prowadziły te prace, z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie ich 
wykonywania, oraz rodzajem przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do 
powstania wybuchu lub pożaru. 

5.8. Sprzęt używany do wykonywania przez wykonawcę prac niebezpiecznych pożarowo 
powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru. 
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6. Zasady ogólne dot. ochrony środowiska 
W trakcie wykonywania prac dla WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Wykonawca zobowiązany 
jest do przestrzegania poniższych zasad, co przyniesie korzyści dla środowiska 
naturalnego i pozwoli na ograniczanie niekorzystnych wpływów na to środowisko : 

6.1. przestrzeganie przepisów prawnych i zasad ochrony środowiska obowiązujących w tym 
zakresie w Spółce, które dotyczą rodzaju wykonywanych usług / robót budowlanych, 

6.2. odpowiednie postępowanie z odpadami i opakowaniami, zgodnie z Ustawą o odpadach, w 
tym zwłaszcza: 
- segregowanie odpadów, 
- gromadzenie odpadów w sposób najmniej szkodliwy dla środowiska, 
- przekazywanie odpadów niebezpiecznych (przepracowane oleje, baterie, rtęć, itp.) do 

utylizacji uprawnionym do tego firmom, 
-  zagospodarowywanie lub utylizacja jak największej ilości odpadów i ograniczenie ich 

składowania,    
6.3. racjonalna gospodarka energią, zasobami naturalnymi i paliwami, w tym m.in.: 

- ograniczanie zużycia zasobów naturalnych, takich jak woda i węgiel, 
- ograniczanie ilości paliw zużywanych przez sprzęt i środki transportu, 
- racjonalna gospodarka energią cieplną i  elektryczną, 

6.4. ograniczanie emisji zanieczyszczeń do środowiska, w tym: 
- ograniczanie ilości ścieków odprowadzanych do środowiska, 
- ograniczanie emisji spalin do powietrza (kotły grzewcze, sprzęt i środki transportu), 
- zapobieganie przedostawaniu się do środowiska olejów i smarów, poprzez stosowanie  
sprawnych maszyn, urządzeń, sprzętu i środków transportu, 
- stosowanie sorbentów w przypadku wycieku substancji szkodliwych dla środowiska, 
- zapobieganie awariom, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko. 

7. Postanowienia ko ńcowe 
7.1. Wykonawca zobowiązany jest informować kierownika działu odpowiedzialnego za obiekt, 

na terenie którego wykonywane są prace oraz komórkę BHP i p.poż. Spółki w zakresie 
wszelkich spraw związanych z bhp, p.poż. i ochroną środowiska. 

7.2. Pracownicy Spółki WiK będą dokonywali okresowych kontroli przestrzegania stosowanych 
przepisów i wymagań  przez Wykonawców. 

7.3. W przypadku powstałych szkód z tytułu nieprzestrzegania powyższych zapisów, podjęte 
zostaną w stosunku do Wykonawców następujące środki: 

- kara umowna, 
- obciążenie za powstałe szkody, 
- rozwiązanie umowy. 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:      WYKONAWCA:  
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Wykaz wad stwierdzonych w dokumentacji projektowo-k osztorysowej opracowanej w ramach 
usługi pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „ Strefowanie sieci – centralny 

monitoring i sterowanie prac ą systemu wodoci ągowego w poszczególnych strefach” 
wchodz ącego w zakres projektu pn. „Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie 

gmin powiatu dzier żoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójno ści 

 
1. Przekazana dokumentacja nie uwzględnia zmian wprowadzonych w mapie załączonej do 

Koncepcji opomiarowania i monitorowania przepływów i ciśnień w sieci wodociągowej 
eksploatowanej przez WiK Sp. z o. o. w Dzierżoniowie, wprowadzonych przez Zamawiającego, 
m.in. podział na 9 stref pomiarowych, zamiast 7. 

2. Wykonanie komór K1, K2 i K3 jednoetapowo z betonu wylewanego w deskowaniu na budowie 
jest ze względów technicznych niemożliwe. 

3. Beton C20/25 wydaje się za niskiej klasy. Standardowo do produkcji podobnych komór w 
prefabrykacji stosuje się beton C35/40. 

4. Brak w projekcie podania parametrów betonu: 
• nasiąkliwość, 
• wodoszczelność W, 
• mrozoodporność F. 

5. Zbrojenie prętami Ø10 wydaje się za słabe. Sugerujemy ujednolicenie zbrojenia prętami Ø12 dla 
wszystkich komór ze względu na ich lokalizację w pasach drogowych (pomimo lokalizacji obecnie 
w pasie zieleni, może dojść do najechania ciężkim sprzętem lub do innego zagospodarowania 
powierzchni terenu w przyszłości np. parking, zatoka itp.). 

6. Braki w rozrysowaniu poszczególnych prętów zbrojenia na rysunkach konstrukcyjnych. 
7. Figury prętów zbrojeniowych niewłaściwie zaprojektowane, uniemożliwiają prawidłowe 

powiązanie zbrojenia. 
8. Brak podania otuliny dla płyty fundamentowej, ścian i płyty stropowej. 
9. Czy zaprojektowane grubości, szczególnie płyt stropowych i fundamentowych są właściwe 

zważywszy na możliwość wystąpienia okresowo obciążeń dynamicznych i zmiennych 
pochodzących od pojazdów i sprzętu o znacznej masie (ok. 50 ton)? 

10. Dlaczego tylko dla komory K2 zaprojektowano podsypkę piaskową gr. 200 mm, a dla pozostałych 
2-ch komór jedynie warstwy chudego betonu gr. 100 mm wylane bezpośrednio na grunt? 

11. „Komora K1 [jest] zlokalizowana na obrzeżu pasa drogowego porosłego trawą” więc po co 
wykonywać na stropie gładź cementową w spadku min. 2% (jakiej grubości) oraz podsypkę 
piaskową (nie wiadomo jakiej grubości) i kostkę brukową (nie wiadomo jaką granit, beton i jakiej 
grubości)? 

12. Stopnie złazowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub żeliwa powlekanego PCV. 
13. Dlaczego jedynie komora K1 ma zaprojektowaną izolację termiczną płytami „styrodur” 

(prawidłowa nazwa – polistyren ekstrudowany XPS) do poziomu odsadzki? 
14. Jakimi bitumicznymi masami uszczelniającymi wykonać izolację typu średniego (jedna warstwa 

czy kilka)? 
15. Czy w komorach nie powinien być wylany beton spadkowy umożliwiający odprowadzenie wody w 

kierunku rząpia? 
16. Co oznacza uwaga „Armaturę podeprzeć podpórkami wg indywidualnego domiaru”? Naszym 

zdaniem sposób podparcia rurociągu w komorach powinien obejmować projekt. 
17. Czy lokalizacja komory K3 jest prawidłowa (dwa wodociągi DN200 obok siebie)? 
18. Lokalizacja komory K3 koliduje z gazociągiem gA180 oraz z kanałem deszczowym kd 400 

ułożonym na głębokości ok. 1,00 m od poziomu terenu oraz z przebiegiem tuż przy dłuższej 
ścianie komory w odległości ok. 0,30-0,50m od niej gazociągiem gA200 (przy wykonywaniu 
wykopu gazociąg byłby odkryty w wykopie). 
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19. Czy odległości 2,6 i 7,1 cm łączników rurowo-kołnierzowych DN200 od ścian komory K3 jest 
wystarczająca do ich montażu i ew. demontażu? Uważamy, że są to odległości utrudniające, a 
właściwie uniemożliwiające, ich montaż zważywszy na przyjęcie przez projektanta do 
wymiarowania katalogowych długości armatury bez uwzględnienia uszczelek do połączeń 
kołnierzowych (12 szt.). 

20. Brak opisu elementu (armatury, kształtki) pomiędzy zaworem redukcyjnym 8 a zasuwą 5 w 
komorze K3. 

21. Ponieważ beton nie łączy się z PVC nie stosuje się rur z tego materiału jako tuleje do przejść 
rurociągami przez ściany betonowe. Pomiędzy ścianą zewnętrzną rury a betonem prędzej czy 
później występują przecieki ze względu na niemożliwość zapewnienie szczelności połączenia. 

22. Obsadzenie tulei powinno znaleźć się w branży konstrukcyjnej za względu na technologię 
wykonania. 

23. Czemu mają służyć opaski zaciskowe na rury przy przejściach przez ściany komór? 
24. Przejścia szczelne powinny być opisane (jakie). 
25. Błędna lokalizacja komory pomiarowej PPO 2-2 SUW LUBACHÓW ISTNIEJĄCY na projekcie 

zagospodarowania. 
26. Zestaw pomiarowy w PPO 2-2 SUW LUBACHÓW jest zaprojektowany dłuższy o ponad 2,0 m od 

długości istniejącej komory pomiarowej PPO 2-2, w której ma być zamontowany. 
27. Dlaczego projektant zaprojektował zasuwy a nie przepustnice w komorze PPO 2-2? Dla sieci 

wodociągowych o średnicy pow. DN200 jako armatura odcinająca powinny być stosowane 
przepustnice.  

28. Schemat ideowy systemu monitoringu z zasilaniem bateryjnym - rys. ST 3 1/1: 
• dla każdego obiektu należy sporządzić oddzielną dokumentację projektową, 
• brak przewodu uziemiającego PE rury przepływomierza, 
• brak opisu dla obciążnika pływaka, 
• należy uzupełnić tabelkę – podpisy, data. 

29. Schemat ideowy systemu monitoringu z zasilaniem sieciowym – rys. ST 2 1/1: 
• dla każdego obiektu należy sporządzić oddzielną dokumentację projektową z uwzględnieniem 

specyfiki instalacji w każdej komorze, w tym projektowaną opcję czujnika ciśnienia, 
• brak przewodu uziemiającego PE rury przepływomierza, 
• brak wymagania prostego odcinka pięciu średnic od przepływomierza w obie strony – 

przepływ dwukierunkowy lub odniesienia się do ograniczeń w tym zakresie, 
• brak opisu dla zastosowanego obciążnika pływaka i typu krańcówki klapy, 
• należy uzupełnić tabelkę – podpisy, data. 

30. Schemat ideowy systemu monitoringu – rys. ST 1 1/1: 
• brak opisu miejsca zainstalowania serwera danych i modemu/routera GSM, 
• brak opisu aplikacji systemu w istniejącym w WiK winCC 7.3 wraz z upgrade do najnowszej 

wersji SCADA, 
• brak opisu jak zbierać dane ze studni wodomierzowych – brak szczegółowego opisu wymiany 

danych i sposobu przesyłania danych do SCADA winCC 7.3, 
• brak opisu połączeń i konfiguracji urządzeń – brak sieci komunikacyjnej, 
• zapisać że wykonawca ponosi wszystkie koszty kart sim w 3 letnim okresie gwarancji 
• Wykonawca zapewni stały przesył danych wraz z wymianami kart w przypadku ich 

uszkodzenia, 
• brak opisu raportów, jakie powinny być wykonywane, 
• brak webnavigatora na 10 stanowisk dla 2 komputerów. 
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31. Opis AKPiA: 
• pkt 3 str. 4 – wszystkie wymagania parametrów muszą być podane jako graniczne, 

z określeniem minimum lub maksimum, tak aby opis nie wskazywał zastosowania 
konkretnego urządzenia, niedopuszczalne także jest stosowanie nazw własnych, 

• należy wyjaśnić na jakiej podstawie wyłączono z projektu projekty przyłączy energetycznych, 
w tym wymagane pozwolenia, mapy i uzgodnienia, oraz w jaki sposób zapewniona jest ich 
realizacja, 

• należy wpisać wymóg – dla każdej komory osobny rysunek wykonawczy, 
• uszczegółowić w opisie wyposażenia szafy czego dotyczy oświetlenie, 
• w opisach używać jedynie pełną numerację rysunków np. rys ST3 1/1 zamiast rys. 3, 
• wartości mierzone powinny mieć alarmy z rozdzielonymi poziomami na strefę nocną i dzienną, 
• przepływomierze: 

o pkt 5 str. 7 – przepływomierze muszą być legalizowane, 
o wyjścia impulsowe przepływomierzy muszą być dopasowane do przepływów minimalnych, 
o uzupełnić warunek dopuszczenia do zastosowań dla wody pitnej o potwierdzenie 

wymaganym certyfikatem, 
o określić wymagania w parametrów przepływomierzy, w tym stopień szczelności IP jako 

minimalne, 
o długości przewodów fabrycznych przepływomierzy należy dobrać indywidualnie do 

wszystkich komór, 
o wyświetlacz przetwornika w wersji PL , ile linii, wygaszany, z ikonami błędów, 
o wyjście A przetwornika określone dla wersji 50Hz i 100Hz, bez wyjaśnień i opisu 

zastosowań, 
o w specyfikacji baterii zewnętrznej wstawiona opcja – ujednoznacznić rozwiązanie, 
o rejestrator danych – wskazać wersję z Modbusem, 

• czujnik ciśnienia: 
o str. 8 – wszystkie wymagania parametrów muszą być podane jako graniczne, 

z określeniem minimum lub maksimum, tak aby opis nie wskazywał zastosowania 
konkretnego urządzenia, niedopuszczalne także jest stosowanie nazw własnych,  

o brak wymagań atestu czujnika ciśnienia do zastosowań do wody pitnej 
o wymagania błędu czujnika opisane także dla wersji hydroforowej – brak informacji w jakim 

celu, 
o brak specyfikacji dla przyłącza elektrycznego czujnika, zastosowanych złączy i ich 

hermetyczności, 
• rejestratory parametrów sieci – standaryzowane dla wszystkich komór 

o należy uzupełnić opis wejść analogowych rejestratora o „obsługujących zakres 4-20mA”, 
o należy uwzględnić wyświetlacz rejestratora z wygaszanym ekranem, 
o należy uzupełnić specyfikację rejestratora o zapisy: zdalne wywołanie i żądanie danych, 

rejestrator z komunikacją Modbus, wyposażony w wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego, 
• brak opisu pozostałych elementów systemu:  

o szafa 
o zasilacz 
o baterie 
o lampa 
o ogrzewanie 
o termostaty 
o puszki hermetyczne 
o kable 
o aroty 
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o pływaki 
o sondy konduktometryczne 
o krańcówki 
o manometry kurki, zawory manometryczne 

• wytyczne programowania systemu monitoringu – str. 10 pkt 6: 
tworzymy wizualizację SCADA w istniejącym WinCC 7.3, brak opisu odwołującego się do 
szczegółów adaptacji do istniejących baz danych, brak informacji jak zbierać dane z komór, 
jak to wszystko ma być połączone, brak projektu sieci komunikacyjnej, zapisać że wykonawca 
ponosi wszystkie koszt kart sim i komunikacji on line przez 3 lata dla wszystkich obiektów - w 
okresie gwarancji, brak wymagania by wykonawca zapewnił stały przesył danych, wraz z 
wymianą uszkodzonych kart, brak opisu raportów jakie należy zrobić, brak webnavigatora na 
10 stanowisk dla 2 PC 

• brak kosztorysu AKPIA z rozbiciem na każdą komorę, 
• brak zestawienia materiałowego z opisem wszystkich elementów dla każdej komory, 
• brak schematów AKPIA - dla każdej komory osobny schemat, 
• w każdej komorze musza być zamontowane manometry, 
• wszędzie musza być krany do poboru prób wody, 
• zawory z możliwością spuszczenia wody z czujnika ciśnienia – zawór manometryczny, 
• brak ST dla branży AKPIA, 
• gdzie wszystkie szafki zasilające 
• brak warunków na energię elektryczną dla wszystkich komór zasilanych z TAURON, 
• brak mapek każdego obiektu z trasami kablowymi, szafkami, 
• brak opisu jak wszystkie prace wykonać, jak zamontować każdy element w każdej komorze z 

osobna, opisy musza być bardzo szczegółowe z opisem montażu każdego elementu, aby 
Wykonawca nie miał wątpliwości jak prace wykonać, 

• brak kompletnego opisu jak ma działać komunikacja, jak mają być zbierana dane, jak dane z 
komór wyświetlić w istniejącej wizualizacji SCADA WinCC 7.3 która jest uruchomiona w 
Dyspozytorni WiK Dzierżoniów na której są wyświetlane wszystkie dane z SUW-ów i 
przepompowni wody, 

• W SCADA każda dana rejestrowana musi być z takim samym znacznikiem czasowych jak w 
rejestratorach w komorach, 

• wszystkie elementy montażowe w studniach muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej 
(1.4401, AISI 316) – kołki, uchwyty, łańcuchy, śruby, haki, itp., 

• brak opisu WebNavigatora do zdalnego podglądu danych w WinCC SCADA, 
• brak zapasowych rejestratorów, 
• brak laptopa do obsługi systemu i rejestratorów z odpowiednimi licencjami, 
• brak szkoleń w opisie, 
• brak zapisu o kodach źródłowych i prawach autorskich, 
• określić wygląd SCADA wraz ze zrzutami ekranu, 
• brak zapisu o etykietach adresowych kabli. 

32. Schematy: 
• należy sporządzić schematy wykonawcze osobno dla każdego obiektu 
• Schemat 3 – brak kontroli napięcia, brak symbolu łącznika oświetlenia, wskazano w tabelce 

niewłaściwe napięcie pracy układu (400 zamiast 230V), w opisie zastosowano niezrozumiały 
skrót „ZR”, 

• Schemat 4 – brak zabezpieczenia obwodu zasilania zasilacza, brak specyfikacji mocy 
zasilacza, brak opisu mocowania baterii, brak wyprowadzenia styku informującego o braku 
zasilania zasilacza, rozrysować wszystkie zaciski zasilacza, uzupełnić niepełne adresy 
schematowe, usunąć zbędne opisy obwodów, 
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• Schemat 5 – wstawić zdjęcie rejestratora „no name”, opisać wszystkie złącza (elementy) 
pokazane na rysunku rejestratora z wyszczególnieniem zasilania, we/wy analogowych i 
cyfrowych, usunąć nazwy własne, 

• Schemat 6 – opisać blok, wyszczególnić i opisać wszystkie używane i nie używane zaciski, 
• brak schematu o nr 7, 
• Schemat 8 – opisać blok, opisać złącza hermetyczne, kable firmowe, wymaganą histerezę 

krańcówek, 
• Schemat 9 – opisać bloki, opisać złącza hermetyczne, kable firmowe, połączyć 

przepływomierz po MODBUS z celboxem, opisać wymagania dla średnicy przepływomierza, 
• Schemat 10 – opisać bloki, podać wymiary oraz min. IP dla puszek, zaprojektować ochronę 

przepięciową przed wejściem do szafy, wskazać kable firmowe, podać parametry wyjść i 
zakres czujnika (standaryzować dla wszystkich komór), 

• Schemat 15 – brak wykazu elementów, poprawić błędy literowe w wierszu nagłówkowym, 
• należy uzupełnić: widok zewnętrzny i wewnętrzny szafy, wymiary szafy, rozmieszczenie 

elementów, opisy kabli z pełną adresacją (skąd/dokąd). 
33. Informację dot. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), zawartą w Opisie technicznym do 

zgłoszenia robót budowlanych, należy wydzielić i przekazać w formie odrębnego opracowania. 

34. Należy uzupełnić liczbę przekazanych poszczególnych opracowań, tak aby była zgodna z ilością 
wymaganą, wskazaną w OPZ. 

35. Przedmiot zamówienia należy rozdzielić, tak aby zachować zgodność z podziałem dokumentacji 
projektowej na obszary aglomeracji Dzierżoniów i Bielawa i pozostałe obszary działalności WiK 
Sp. z o.o. 

36. Sporządzone projekty wykonawcze wyposażenia komór pomiarowych należy uzupełnić 
o wyposażenie instalacyjne pozostałych punktów pomiarowych – jeżeli dotyczy (w przeciwnym 
wypadku prosimy o taką informację). Złożone projekty uwzględniają łącznie 14 punktów 
pomiarowych (Obszar nr 1 – 7; Obszar nr 2 – 7, w tym 6 uwzględniono na załączonych 
rysunkach). 

37. Sporządzone przedmiary robót i kosztorysy należy uzupełnić o pozostałe wymagane branże: 
rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, roboty elektryczne i AKPiA – jeżeli dotyczy (w przeciwnym 
wypadku prosimy o taką informację). 

38. Sporządzone przedmiary i kosztorysy inwestorskie w branży instalacyjnej należy uzupełnić 
o pozostałe punkty pomiarowe – jeżeli dotyczy (w przeciwnym wypadku prosimy o taką 
informację). 

39. Przedmiary robót nie mogą zawierać odniesień do katalogów nakładów. Zakres robót 
uwzględniony w poszczególnych pozycjach przedmiarowych musi być szczegółowo rozpisany 
w STWiORB. Pozycje kosztorysowe muszą być maksymalnie scalone. 

40. Zawarta na poszczególnych rysunkach adnotacja: „Właścicielem Praw do niniejszego rysunku 
jest przedsiębiorstwo „MWM” SP. z o.o. w Gliwicach. Publikowanie, powielanie i wprowadzanie 
zmian bez pisemnej zgody jest zabronione” jest niezgodna z zawartą Umową (§ 1, ust. 5). 
Prosimy o skorygowanie. 

41. Przekazane wykazy środków trwałych nie odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia w sprawie 
wykazów środków trwałych – nie zawierają nr KŚT, opisu poszczególnych środków.  

42. Dokumentacja projektowa nie może zawierać nazw własnych materiałów i urządzeń, a także ich 
producentów. 


