Dzierżoniów, dnia 02.03.2018 r.
Nr sprawy: WiK/JRP/8/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów
tel. centr. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05
Konto: BZ WBK S.A. O/Dzierżoniów 48 1090 2301 0000 0001 1423 9595
NIP : 882-000-31-83; REGON 890611183;
http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl
Kapitał zakładowy: 44 423 500,00 zł.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław – Fabryczna, KRS: 0000064082.
II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe w formie ogłoszenia.
III. PODSTAWA PRAWNA
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 (tj. 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.

2.

Z treścią „Regulaminu udzielania zamówień” można zapoznać się na stronie
internetowej http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi.php.

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zadania:
Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji „Budowa
SUW w Niemczy”
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje roboty budowlane i instalacyjne, naprawcze w czynnej Stacji
Uzdatniania Wody w Niemczy.
2. Zakres zadania obejmuje:
1.
•
•
•
•

Usunięcie zastoju wody w studzience
wypompowanie wody
oczyszczenie powierzchni betonu dna i ściany na wys. ok. 0,5m (piaskowanie)
wykonanie fasety (wyoblenia) na styku dna ze ścianą z zaprawy systemowej
wykonanie uszczelnienia dna i ściany na wys. j/w w systemie mineralnym odpornym
na parcie ujemne
2. Poprawa opierzenia na zbiorniku wody czystej, usunięcie korozji i zabezpieczenia
opierzenia, usunięcie zastoin wody na pokryciu zbiornika wody czystej
• rozbiórka pokrycia z papy
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•
•
•
•
•
•

rozbiórka opierzenia
rozbiórka rynien
usunięcie skorodowanych fragmentów tynku elewacyjnego w pasach pod
oczyszczenie powierzchni betonu (piaskowanie)
wykonanie warstwy sczepnej
wykonanie nowej nadlewki ze spadkiem 5% o grubości min. 1cm (z zaprawy
systemowej)
• montaż obróbek blacharskich (dopuszcza się wykorzystanie nieuszkodzonych
elementów istniejących).
• wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (gruntowanie podłoża, warstwa
podkładowa, warstwa wierzchnia z papy termozgrzewalnej)
• uzupełnienie warstwy tynku elewacyjnego
• ponowny montaż rynien
3. Usunięcie korozji i zabezpieczenie elementów wsporczych układów pomiarowych
• zastosowanie odrdzewiacza np. Innshine570
4. naprawa okapu wyłazu
• oczyszczenie powierzchni betonu (piaskowanie)
• naniesienie warstwy czepnej (materiał systemowy)
• naniesienie warstwy reprofilującej (materiał systemowy typu PCC)
5. naprawa opaski wokół zbiornika
• rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami
• ponowny montaż obrzeży na ławie betonowej
• wyrównanie i zagęszczenie podsypki piaskowej
• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
7. naprawa cokołu wokół zbiornika
8. wymiana zaworu bezpieczeństwa sprężarki
Szczegółowy zakres robót do wykonania przedstawia Przedmiar robót – Załącznik nr 5
do niniejszego Ogłoszenia. Przedmiar robót stanowi jedynie formę pomocniczą do
wyceny robót. Oferent przed złożeniem oferty winien zapoznać się z obiektem i
warunkami wykonania oraz ująć w ofercie wszystkie niezbędne koszty związane z
usunięciem wad.
3. Wszystkie materiały wykorzystane podczas realizacji
wymagania określone w odpowiednich Polskich Normach.

zadania

muszą

spełniać

4. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
• wykonanie wszystkich niezbędnych robót, w tym robót rozbiórkowych, ziemnych,
instalacyjnych i odtworzeniowych z własnych materiałów;
• uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i pozwoleń oraz pokrycie związanych z tym
kosztów.
5. Opis przedmiotu zamówienia według terminologii wspólnego słownika zamówień
(kod CPV): 45230000-8.
6. Przed dokonaniem wyceny robót budowlanych Zamawiający zaleca dokonanie wizji
lokalnej na terenie realizacji robót budowlanych.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca musi wykonać wszystkie roboty budowlane do 4 miesięcy od dnia podpisania
umowy.
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VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ORAZ

SPOSOBU

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie
podlegającą odrzuceniu.
2. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki:
a) Pisemna, pod rygorem nieważności, oferta winna być sporządzona i podpisana
zgodnie z punktem XI.7 niniejszego zapytania i złożona w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego. 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 dotyczące posiadania uprawnień do wykonania określonej
działalności lub czynności, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz
dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia;
c) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1) niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego
postępowania.
VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 dot. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub
czynności, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania
potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdować
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2,
b) 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,
c) Tabela ceny, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
2. Wymagane wyżej dokumenty winny odzwierciedlać aktualny stan rzeczy.
3. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być złożone w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane
będą pisemnie lub faxem (nr faksu (074) 832-37-05) w godzinach pracy
Zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00. Informacje przekazywane faxem uważa się za
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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.
IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami
w celu udzielania wyjaśnień są następujące osoby:
• Aneta Nowak – Kierownik Działu JRP WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz. 700 do 1500,
tel. (74) 832-20-53,
• Marek Boczula – Specjalista ds. technicznych JRP WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w
godz. 700 do 1500, tel. (74) 832-20-54,
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XI. 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 zapytania ofertowego (wraz z załącznikami), w języku polskim
oraz w walucie PLN.
3. Oferta musi zawierać łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, określoną
na podstawie Tabeli ceny (Załącznik nr 3). Należy zastosować stawkę podatku VAT
obowiązującą na dzień składania ofert.
4. Do oferty muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty.
5. Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być sporządzone
w sposób czytelny, zawierać datę sporządzenia oraz podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku podpisania oferty przez inne osoby do
oferty musi być dołączone upoważnienie osoby(ób) uprawnionej(ych ).
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:
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów.
Oferta przetargowa - Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu
wad inwestycji „Budowa SUW w Niemczy”
Nie otwierać przed dniem 09.03.2018 r., godz. 1000
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.
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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”.
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak
w pkt. XI.7. ogłoszenia o zamówieniu 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. 930 w dniu 9.03.2018 r.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną bez
otwierania zwrócone Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie przy ul. Kilińskiego 25A
w Dzierżoniowie w dniu 9.03.2018 r. o godz. 1000 – Sala narad 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 poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, zamawiający odrzuci jego ofertę.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania,
a niezbędne do wykonania zadania.
2. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.
3. Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT.
XIV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Wykonawcy składają oferty wraz z ceną, a zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną
brutto.

Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji „Budowa SUW w Niemczy”
5/25

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz jej 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.
4. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia.
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami zostało udostępnione na
stronie internetowej www.wik.dzierzoniow.pl i pobierane jest samodzielnie przez
Wykonawców. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia, wyjaśnienia treści
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 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.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na podstawie
decyzji Kierownika Zamawiającego, bez podania przyczyn.
Dzierżoniów, dnia 02.03.2018 r.

ZATWIERDZAM:
Prezes Zarządu
WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Zamówieniu

FORMULARZ OFERTY
Oferta na zadanie pn.
Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji „Budowa
SUW w Niemczy”.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów
tel. (74) 832-37-01 do 04, fax (74) 832-37-05
e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl, http://www.wik.dzierzoniow.pl
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
L.p.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego
3) zobowiązuję się do wykonania całości zamówienia w terminie określonym przez
Zamawiającego,
4) wartość mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
wartość: ..............................................zł netto
(słownie……………………………..… zł netto)
podatek VAT ….. % …………….…….zł
(słownie………………………………. zł)
Cena ……………………………………zł brutto
(słownie ……………………………….zł brutto)

…………………………………..
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej oferty w imieniu
wykonawcy(ów)
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Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o Zamówieniu

OŚWIADCZENIE
Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji „Budowa
SUW w Niemczy”
nr sprawy: WiK/JRP/8./2018
ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25A
58-200 Dzierżoniów
WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

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

........................................................................
(data, podpis)
/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/
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TABELA CENY
Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji „Budowa
SUW w Niemczy”
nr sprawy: WiK/JRP/8/2018
ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25A
58-200 Dzierżoniów
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
L.p.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Tabela Ceny:
L.p.

Cena
PLN

Element przedmiotu zamówienia

a)

Usunięcie zastoju wody w studzience

b)

Poprawa opierzenia na zbiorniku wody czystej, usunięcie korozji i
zabezpieczenia opierzenia, usunięcie zastoin wody na pokryciu zbiornika
wody czystej
Usunięcie korozji i zabezpieczenie elementów wsporczych układów
pomiarowych

c)

d)

Naprawa okapu wyłazu

e)

Naprawa opaski wokół zbiornika

f)

Naprawa cokołu wokół zbiornika

g)

Wymiana zaworu bezpieczeństwa sprężarki
RAZEM NETTO
PODATEK VAT …%
RAZEM BRUTTO

______________, dnia ____________ r.
_______________________________
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
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Umowa nr WiK/JRP/…./2018

Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji „Budowa
SUW w Niemczy”
zawarta w dniu ………………… w Dzierżoniowie pomiędzy:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
adres: 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 – Dyrektor ds. Finansowych
zwaną dalej w niniejszej umowie Zamawiającym,
a
.................................................................................................................................................,
działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/zarejestrowaną
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem …………………… ,
NIP ....................................., REGON .............................., reprezentowaną przez:
............................................................................................................................
zwaną dalej w niniejszej umowie Wykonawcą.
Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu przez
Zamawiającego postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na
podstawie 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 (tj. 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, zwanego dalej też Regulaminem;
§ 1.
Dokumenty
Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część
niniejszej umowy według następującego pierwszeństwa:
1.
2.
3.
4.

Niniejsza umowa na roboty budowlane;
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.03.2018 r.
Oferta Wykonawcy;
Zasady dotyczące BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska,
obowiązujące Wykonawców realizujących prace na terenie spółki WiK w Dzierżoniowie
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wraz z oświadczeniem o ich przestrzeganiu, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej
Umowy.
§ 2.
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
wymienione w Ogłoszeniu o zamówieniu wraz ze wszystkimi koniecznymi pracami
towarzyszącymi (rozumianymi jako prace niezbędne do wykonania robot podstawowych,
nie zaliczane do robot tymczasowych) i robotami tymczasowymi (rozumianymi jako
roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu
robot podstawowych).
2. Opis przedmiotu zamówienia został wskazany w Ogłoszeniu o zamówieniu.
3. Należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany zrealizować
w oparciu o dokumenty wymienione w § 1.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot.
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania przedmiotu umowy podwykonawcom.
6. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania
w budownictwie, muszą być nowe (chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu wskazano
inaczej), w stanie kompletnym i nieuszkodzonym.
§ 3.
Termin realizacji
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień …………… r.
3. W terminie 3 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży propozycję
harmonogramu realizacji robót, w celu jego uzgodnienia z Zamawiającym.
4. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości do odbioru. Odbiór będzie dokonany najpóźniej w ciągu 14 dni.
§ 4.
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za należyte wykonanie i wydanie przedmiotu umowy
zgodnie z Umową, ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami i normami,
zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
2. Wykonawca wyposaży swój personel w obuwie ochronne, kamizelki z logo firmy i kaski,
z których należy korzystać na Terenie Budowy;
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa, bezpieczeństwo,
ochronę środowiska oraz za wytworzone odpady podczas realizacji zadania.
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których
może potrzebować do wykonania Robót oraz przeprowadzenia prób objętych umową, na
własny koszt, w tym także w przypadku korzystania z mediów Zamawiającego.
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5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy
znajdujące się na placu budowy oraz wybudowane mienie w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 5.
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający będzie współpracować z Wykonawcą, tak aby nie przedłużać koniecznych
procedur dotyczących uzgodnienia wyłączeń, przełączeń, uruchomień, zatwierdzania,
przekazania i odbioru, itp.;
§ 6.
Wynagrodzenie, zapłata i termin płatności
1. W związku z realizacją przez Wykonawcę robót wskazanych w § 2., Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ………………………zł (słownie:
……………………………………..) w tym:
• wartość bez podatku od towarów i usług……………………………………………..….zł
(słownie: ……………………………………..),
• należny podatek od towarów i usług w wysokości:…………………………………..….zł
(słownie: ……………………………………..).
2. Wartość zamówienia objętego niniejszą umową ustalono w oparciu o ofertę Wykonawcy
z dnia ……………….. Wartość poszczególnych robót została wskazana w Tabeli ceny
załączonej do Oferty.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty (w tym koszty dojazdów),
związane z wykonaniem robót budowlanych w wymaganym zakresie.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie po podpisaniu przez osoby
odpowiedzialne za wykonanie umowy, o których mowa w § 10, ze strony Zamawiającego
i Wykonawcy, Protokołu odbioru końcowego robót, który stanowi podstawę do zapłaty
wynagrodzenia. Protokół odbioru końcowego robót będzie stanowił załącznik do faktury
Wykonawcy.
5. Termin płatności wynosi do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury Wykonawcy.
6. Zapłata będzie dokonana w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
7. Za dokonanie zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
należną Wykonawcy kwotą.
§ 7.
Odbiór:
1. Ustala się jednorazowy odbiór Robót określonych w § 2.
2. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do
odbioru, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie robót, w tym
w szczególności protokołami odbioru zanikowych i nawierzchni, protokołami badań i
sprawdzeń, oświadczeniami o doprowadzeniu terenu do należytego stanu, szkicami
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3.

4.
5.
6.
7.

geodezyjnymi i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą oraz dokumentami
potwierdzającymi jakość wykorzystanych materiałów.
Odbiór Robót zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę
zakończenia Robót, przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego wskazanych
w § 10.
Za datę zakończenia przedmiotu umowy uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości do odbioru.
W przypadku wad w wykonanych robotach Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin
na ich usunięcie.
Ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w chwili zatwierdzenia przez
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową.
Nieodebranie przedmiotu umowy skutkuje niewykonaniem umowy do czasu ustania
przyczyn nie dokonania odbioru. Brak odbioru musi mieć pisemne szczegółowe
uzasadnienie.
§ 8.

Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) niewykonania przedmiotu umowy w terminie umownym w wysokości 0,25 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6. umowy, za każdy dzień zwłoki
następujący po upływie terminu wyznaczonego w umowie na wykonanie przedmiotu
umowy;
2) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6. umowy
3) nieusunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub
ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 6. umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;
4) nieusunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rękojmi w terminie dodatkowym. Wysokość kary zostaje ustalona na
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6. umowy, za każdy dzień
zwłoki liczony od upływu terminu dodatkowego uzgodnionego na usunięcie wad lub
usterek.
2. Strony ustalają, że będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia
umowy w terminie 14 dni licząc od dnia wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem
zapłaty.
4. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 3 kary będą przez
Zamawiającego potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej
umowy, innych należności Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych
z Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę.
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§ 9.
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności w przypadku
zwłoki w rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy skutkującego
niemożnością jego wykonania w terminie umownym.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Z tytułu odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu
wykonania części umowy. Zakres tych prac zostanie ustalony protokolarnie przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych w § 10.
4. Z chwilą otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy,
Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie robót oraz zabezpieczyć to, co do tej pory
zdołał wykonać.

§ 10.
Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy
Ze strony Zamawiającego:
1. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt: Aneta Nowak, tel.: 74 853 20 53,
2. Specjalista ds. technicznych Jednostki Realizującej Projekt: Marek
tel.: 74 853 20 54,
3. Kierownik Działu Uzdatniania Wody: Zbigniew Wiącek, tel.: 74 853 20 62
4. Mistrz Działu Uzdatniania Wody: Bartłomiej Osiewała, tel.: 74 853 20 62
Ze strony Wykonawcy:
5. Przedstawiciel Wykonawcy, ……………, tel.: ……………

Boczula,

§ 11.
Gwarancja
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji oraz
rękojmi za wady w wykonanych robotach budowalnych, od dnia podpisania Protokołu
odbioru końcowego.
2. Gwarancja obejmuje w szczególności wady materiałowe oraz wady w robotach
budowlanych.
3. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając
w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady
uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować
zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do
usunięcia wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej
w najwcześniej możliwym terminie, przy czym usunięcie wady może nastąpić również
poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.
4. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady,
które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami
usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia lub nie usunie wad
w terminie ustalonym zgodnie z § 11. ust. 3.
6. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający
może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi. Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od
Wykonawcy/Gwaranta naprawienia szkody wynikłej ze zwłok w przystąpieniu do
usuwania wad.
§ 12.
Postanowienia końcowe
1. Zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy, nie wymaga zmiany umowy, lecz
pisemnego uzgodnienia między stronami.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Spory wynikłe z niniejszej umowy, a nierozstrzygnięte na drodze negocjacji, będą
rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim,
dwa egzemplarze dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

……………………

……………………
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ZASADY DOTYCZĄCE BHP, BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ORAZ
OCHRONY ŚRODOWISKA, OBOWIĄZUJĄCE WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH
PRACE NA TERENIE SPÓŁKI WIK W DZIERŻONIOWIE WRAZ Z OŚWIADCZENIEM
O ICH PRZESTRZEGANIU

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 Zarządzania
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 ppoż.

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
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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 ppoż.
Zamawiającego o wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych i zdarzeniach
potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników, które wystąpiły podczas
wykonywania pracy.
4.

Zagrożenia jakie występują na terenie Spółki WiK w Dzierżoniowie:

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 nieosłoniętych 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 pożarowo niebezpiecznych.

5.1. Całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie prowadzonych prac pod względem
pożarowym ponosi Wykonawca tych prac.
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.

Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji „Budowa SUW w Niemczy”
18/25

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Zamówieniu
Załącznik nr 1 do Umowy nr WiK/JRP/…./2018 z dnia ………………………

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.
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5.8. Sprzęt używany do wykonywania przez wykonawcę prac niebezpiecznych pożarowo
powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania
pożaru.
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 końcowe

7.1. Wykonawca zobowiązany jest informować kierownika działu odpowiedzialnego
za obiekt, na terenie którego wykonywane są prace oraz komórkę BHP i ppoż. Spółki w
zakresie wszelkich spraw związanych z BHP, ppoż. 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.

WYKONAWCA

……………………

ZAMAWIAJĄCY

……………………
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OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy:
...................................................................................................................................................,
działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ………………………………………………. ,
NIP ....................................., REGON .............................., reprezentowana przez:
..................................................................................................................................................

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 ppoż.,
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)
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PRZEDMIAR ROBÓT
STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : NIM-001-001 KOBRA wer. 9.4
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa : Budowa SUW w Niemczy
Obiekt : Usunięcie wad inwestycji " Budowa SUW w Niemczy"
Adres : Niemcza, ul. Sienkiewicza
Usunięcie wad inwestycji "Budowa SUW w Niemczy
Inwestor : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Dzierżoniów; ul. Kilińskiego 25 a
Opracował : mgr inż. Joanna Siergiej Data : 2018-01-22
Sprawdził : ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c. A. Baczmański B.
Baczmańska
SPIS DZIAŁOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : NIM-001-001 KOBRA wer. 9.4
Usunięcie wad inwestycji "Budowa SUW w Niemczy
Budowa : Budowa SUW w Niemczy
Obiekt : Usunięcie wad inwestycji " Budowa SUW w Niemczy"
Adres : Niemcza, ul. Sienkiewicza
SPIS DZIAŁOW PRZEDMIARU
Data : 2018-02-21 str: 1
Lp. Kod CPV Opis działu
1 Roboty budowlane - usuwanie wad
1.1 Zbiornik wody czystej
1.2 Studzienka z zaworem spustowym
1.3 Opaska
1.4 Instalacje technologiczne
1.5 Zabezpieczenie antykorozyjne
PRZEDMIAR ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : NIM-001-001 KOBRA wer. 9.4
Usunięcie wad inwestycji "Budowa SUW w Niemczy
Budowa : Budowa SUW w Niemczy
Obiekt : Usunięcie wad inwestycji " Budowa SUW w Niemczy"
Adres : Niemcza, ul. Sienkiewicza
Data : 2018-02-21 str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość jedn. miary
1

Roboty budowlane - usuwanie wad

1.1 Zbiornik wody czystej:
1 ICRRB - KNR 404-0509-03-00 IGM Warszawa,
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie: - na zakład wraz z elementami
kolidującymi w wykonaniu warstwy spadkowej z późniejszym montażem zdemontowanych
elementów – 59,420 m2
2 KNR 007-0102-04-00 ATHENASOFT Warszawa,[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]
Gruntowanie powierzchni podłoża - z betonu - 0,590/100 m2
3 KNR 202-1101-04-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r. z uwzgl.BI
do 9/96 ]
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Nadlewka na pokryciu zbiornika z zaprawy systemowej dla uzyskania spadku w wys.5 % ;
grub. min. 2 cm. - 4,660 m3
4 CSRB1 - KNNR 003-0503-03-00 MRRiB
Wykonanie pokryć dachowych, przez dwuwarstwowe pokrycie papą perforowaną oraz papą
nawierzchniową termozgrzewalną - 59,420 m2
5 ICRRB - KNR 404-0506-02-00 IGM Warszawa
Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nadającej się do użytku : - rynny - 27,318 m
6 KNR 202-0509-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI
do 9/96 ]
Rynny dachowe półokrągłe, z blachy - (rynny z rozbiórki) - 27,320 m
7 ICRRB - KNR 404-0506-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nadającej się do użytku : - rury- -8,000 m
8 KNR 202-0510-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r. z uwzgl.BI
do 9/96 ]
Rury spustowe okrągłe z blachy - rury z rozbiórki - 8,000 m
9 KNR 404-0506-01-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1994 r. z uwzg.BI do 9/96 ]
Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy : - opierzenie- -15,030 m2
10 KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r. z uwzgl.BI
do 9/96 ]
Obróbki z blachy tytanowo - cynkowej, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm - 15,030 m2
11 KNP 007-4201-01-10 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.III 1999,IV-97,V98 ]
Czyszczenie przez piaskowanie powierzchni betonu - ściany zbiornika - 13,610 m2
12 KNR 401-0722-03-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Usunięcie i przecieranie fragmentów istniejących tynków zewnętrznych na ścianach,
oczyszczenie powierzchni - 13,610 m2
13 ICRRB - KNR 401-0723-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe półszlachetne i szlachetne na
ścianach, z betonów żwirowych przy pow. uzupełnianych podkładów w jednym miejscu: do
1,0 m2 - 13,610 m2
14 ICRRB - KNR 401-0731-07-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Uzupełnienie tynków szlachetnych cyklin. z suchych mieszanek tynkarskich na ścianach
cylindrycznych, przy pow. uzupełnianych tynków: do 1,0 m2 - 13,610 m2
15 Pozycja
Naprawa okapu włazu o wym. 0,80x0,80 m - oczyszczenie powierzchni betonu przez
piaskowanie, naniesienie warstwy sczepnej oraz reprofilującej - 2,000 kpl.
16 KNR 404-0505-02-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1994 r. z uwzg.BI do 9/96 ]
Rozebranie oblicowania cokołów z płytek klinkierowych - 13,030 m2
17 ZAŁ.1 - KNNR 002-1002-02-00 MRRiB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Licowanie ścian i elementów zewnętrznych płytkami klinkierowymi 25x12 cm z
zabezpieczeniem górnej krawędzi cokołu przed wodami opadowymi - 13,030 m2
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : NIM-001-001 KOBRA wer. 9.4
Usunięcie wad inwestycji "Budowa SUW w Niemczy
1. Roboty budowlane - usuwanie wad
1.2. Studzienka z zaworem spustowym
Data : 2018-02-21 str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość jedn. miary
1.2 Studzienka z zaworem spustowym
18 Pozycja.
Roboty przygotowawcze do robot remontowych : osuszenie studzienki, demontaż
wyposażenia i ponowne zamontowanie urządzeń - 1,000 kpl
19 KNP 007-4201-01-10 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.III 1999,IV-97,V98 ]
Czyszczenie przez piaskowanie powierzchni betonu - 3,010 m2
20 Pozycja
Wykonanie fasety (wyoblenia) z zaprawy systemowej na styku dna ze ścianą studzienki 1,000 kpl
21 Pozycja
Wykonanie uszczelnienia w systemie mineralnym odpornym na parcie ujemne dna i ściany
studzienki do wys. 0,5 m - 1,000 kpl
1.3 Opaska
22 ICRD - KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa
Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach: 8x30
cm - 29,200 m
23 ICRD - KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie ław pod obrzeża, przy ławie: z betonu - 0,580 m3
24 CSRB1 - KNNR 006-0803-06-00 MRRiB
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub.8 cm na podsypce piaskowej, wykonane
ręcznie - 13,820 m2
25 ZAŁ.1 - KNNR 006-0403-03-00 MRRiB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Obrzeża betonowe wraz z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej,
o wymiarach 30x8 cm - (obrzeża z odzysku) - 29,200 m
26 ZAŁ.1 - KNNR 006-0106-03-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Wyrównanie i zagęszczenie istniejącej podsypki piaskowej o grub. po zagęszczeniu 15 cm 13,820 m2
27 ZAŁ.1 - KNNR 006-0502-03-00 MRRiB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Opaska z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na
podsypce cem.- piask. Przy grubości kostki 8 cm - (przyjęto odzysk kostki w wys. 90 %) 13,820 m2
1.4 Instalacje technologiczne
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28 KNR 218-0218-02-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wymiana w rurociągach sieci wodociągowych kompensatorów o średnicy: 200 mm - 1,000
kpl
29 KNR 035-0216-04-00 IGM Warszawa [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]
Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe o średnicy nominalnej: 3/8 " - 1,000 szt
1.5 Zabezpieczenie antykorozyjne
30 KNR 025-0103-03-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji stalowych: szkieletowych - 1,500 m2
31 KNR 025-0104-02-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Czyszczenie i zabezpieczenie ręczne konstrukcji stalowych do stopnia St 2, przy stanie
wyjściowym powierzchni: B, konstrukcji kratowych - 1,500 m2
32 ICRRB - KNR 404-1101-01-00 IGM Warszawa
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km
: - ciągnikiem kołowym z przyczepą - 3,000 m3
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