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Nr sprawy: WiK/JRP/24/2018 Dzierżoniów, dnia 28.11.2018 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:  
Roboty budowlane pn.: Usuni ęcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagór zu 
Śląskim”  oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodz ących w zakres 
projektu pn. „Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzier żoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójno ści .  
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
1) Zakres zadania obejmuje usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu 

Śląskim” oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzących w zakres projektu 
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – 
etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. 

2) Lista wad w zakresie branż konstrukcyjno-budowlanej oraz technologiczno-instalacyjnej 
inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” stanowi Załącznik nr 7  

3) Lista wad w zakresie branż konstrukcyjno-budowlanej oraz technologiczno-instalacyjnej 
inwestycji „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza” stanowi Załącznik nr 8 . 

4) Lista wad w zakresie branż elektrycznej oraz AKPiA inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów 
w Zagórzu Śląskim” stanowi Załącznik nr 9 . 

5) Dokumentacja projektowa, na podstawie której zostały zrealizowane roboty budowlane dot. 
przebudowy SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim, stanowi Załącznik nr 10 .  

6) Dokumentacja projektowa, na podstawie której zostały zrealizowane roboty dot. budowy SUW 
w Niemczy przy ul. Sienkiewicza stanowi Załącznik nr 11 . 

7) Wszystkie materiały wykorzystane podczas realizacji zadania muszą spełniać wymagania 
określone w odpowiednich Polskich Normach.  

8) Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie wszystkich niezbędnych robót, w tym 
robót rozbiórkowych, ziemnych, instalacyjnych i odtworzeniowych z własnych materiałów. 

9) Opis przedmiotu zamówienia według terminologii wspólnego słownika zamówień (kod CPV): 
45230000-8. 

10) Przed dokonaniem wyceny robót budowlanych Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej 
na terenie realizacji robót budowlanych. 
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V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 
Zadanie podzielono na dwie niezależne części.  
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub obydwu części. Maksymalna liczba części 
zamówienia, które mogą zostać udzielone jednemu Wykonawcy: 2 

1. Określenie przedmiotu zamówienia na część I: 

1.1. Usunięcie wad w zakresie w zakresie branż konstrukcyjno-budowlanej oraz technologiczno-
instalacyjnej na SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim zgodnie z Załącznikiem nr 7 : 

1) Zamocowanie rury wentylacyjnej. 
2) Regulacja drzwi wejściowych i progu do kotłowni. 
3) Likwidacja przecieków w rurociągach ze stali nierdzewnej w galerii rurociągów budynku filtrów 

na odcinku od filtrów katalitycznych do zbiornika wody czystej. 
4) Likwidacja przecieków na przejściach szczelnych w galerii rurociągów w budynku filtrów. 
5) Wyczyszczenie lub wymiana skorodowanych elementów wysp zaworowych, 
6) Montaż uchwytów do rur w instalacji centralnego ogrzewania. 

1.2. Usunięcie wad w zakresie w zakresie branż konstrukcyjno-budowlanej oraz technologiczno-
instalacyjnej na SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza zgodnie z Załącznikiem nr 8:  

7) Usunięcie zastoju wody w studzience. 
8) Poprawa opierzenia na zbiorniku wody czystej, usunięcie korozji i zabezpieczenia opierzenia, 

usunięcie zastoin wody na pokryciu zbiornika wody czystej. 
9) Usunięcie korozji i zabezpieczenie elementów wsporczych układów pomiarowych. 
10) Naprawa okapu wyłazu. 
11) Naprawa opaski wokół zbiornika. 
12) Naprawa cokołu wokół zbiornika. 
13) Wymiana zaworu bezpieczeństwa sprężarki. 

2. Określenie przedmiotu zamówienia na część II: 

Usunięcie wad w zakresie branż elektrycznej oraz AKPiA na SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim 
zgodnie z Załącznikiem nr 9:   

1) Dostawa i montaż analizatora Fe, pomiar kolorymetryczny 10-500 µg/l: 
2) Dostawa i montaż analizatora Mn, pomiar kolorymetryczny 1-150 µg/l: 
3) Montaż sond 3 poziomowych do sygnalizacji poziomu wody na każdym z 4 filtrów 

katalitycznym. 
4) Dostosowanie istniejącego przetwornika analizatora 05-QIRC-002 pH z temperaturą. 
5) Doprowadzenie sygnału trybu zdalnego mieszadła polimeru do szafy polimeru. 
6) Doprowadzenie 6 (z 9 zaprojektowanych) brakujących sygnałów ze stacji dozowania 

flokulanta. 
7) Doprowadzenie brakujących sygnałów z analizatora ClO2. 
8) Wymiana śrub mocujących analizatory na śruby nierdzewne. 
9) Regulacja pomiarów mętności (likwidacja problemu dużych wahań pomiarów w czasie. 
10) Przeprowadzenie przez serwis szkolenia pracowników w zakresie obsługi pieca i instalacji c.o. 
11) Uzupełnienie operatu kolaudacyjnego. 

 
VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁ NIAJĄCYCH 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wartości 
zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu wszelkiego rodzaju prac składających się na 
to zamówienie. 



Zapytanie ofertowe 

 
Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim ” oraz „Budowa SUW 
w Niemczy przy ul. Sienkiewicza ”, wchodzących w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.  

3 z 31 

 
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 
1. Planowany termin wykonania zamówienia dla części I: do 3 miesi ęcy  licząc od dnia podpisania 

umowy. 
2. Planowany termin wykonania zamówienia dla części II: do 3 miesi ęcy  licząc od dnia podpisania 

umowy. 
 
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, 
e) musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponować pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Wykonawca części I  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 robotę budowlaną polegającą na 
budowie/przebudowie/rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody lub pompowni wody; 

Wykonawca części II  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 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu prac 
z zakresu AKPiA na obiekcie gospodarki wodno-ściekowej; 

(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 robót budowlanych 
oraz dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie). 

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 , 
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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,  

d) wykaz robót budowlanych 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 robocie budowlanej stanowiącej przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich zakresu, czasokresu realizacji i miejsca wykonania – wg wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 4, wraz z opinią/opiniami zamawiających-inwestorów 
(referencjami) potwierdzających, że ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie,  

e) tabelę ceny – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 ,  
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. 

2. Wymagane wyżej dokumenty (informacje, oświadczenia, potwierdzenia, zaświadczenia) 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. 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. 

5. 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. 700 do 1500, 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 Zapytania ofertowego, 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 do Zapytania ofertowego.  
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 
„Roboty budowlane pn.: Usuni ęcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagór zu 
Śląskim” oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewi cza”, wchodz ących w zakres 
projektu pn. „Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzier żoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójno ści” – cz ęść 
….  
Nie otwiera ć przed dniem 14.12.2018 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 14.12.2018 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 14.12.2018 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. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, określona na podstawie Tabeli ceny, 

stanowiącej Załącznik nr 5. 
4. Wszystkie wartości pośrednie w Tabeli Ceny oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone i 

podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Cena oferty będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe i nie będzie podlegać zmianom. 
6. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej. 
7. 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. 
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9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

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. Zbigniew Wiącek …………………………… 

3. Piotr Nowaczyk  …………………………… 

4. Paweł Mizer   …………………………… 
 

 
 
 
 
 

ZATWIERDZAM: 
 

 
Prezes Zarządu 

WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 
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FORMULARZ OFERTY 
DLA CZĘŚCI I/II* 
 
Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” 
oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzących w zakres projektu 
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – 
etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – część I/II*. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/24/2018 

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. 
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 robót budowlanych 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 lub usunąć 
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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.: 
 

Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” 
oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzących w zakres projektu 
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – 
etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – część I/II*. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/24/2018 

 

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

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

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

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

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie dla części I/II* 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/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie o postępowaniu zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi 
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OŚWIADCZENIE 
 
Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” 
oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzących w zakres projektu 
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – 
etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – część I/II*. 
 
Nazwa Wykonawcy : ................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym dla części I/II* 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/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Wykaz robót budowlanych wykonanych w ci ągu ostatnich trzech lat  
 

dla zamówienia pn.: 
 

Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” 
oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzących w zakres projektu 
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – 
etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – część I/II*. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/24/2018 

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

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

Wykaz robót budowlanych 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 robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia: 

Zamawiający - inwestor 
– nazwa i adres 

Zakres zamówienia, miejsce 
wykonania 

Czasookres 
realizacji 

Osoba do kontaktu wraz 
 z numerem telefonu 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument (referencje) potwierdzający należyte 
wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót budowlanych. Brak dokumentu lub dokument nie 
potwierdzający należytego wykonania danej roboty budowlanej skutkuje nie zaliczeniem przez 
Zamawiającego wykonania tych robót budowlanych. 

Załączniki: 

……… egz. referencji 

 

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

(data, podpis) 

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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TABELA CENY  
 

dla zamówienia pn.: 
 

Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” 
oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzących w zakres projektu 
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – 
etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – część I/II*. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/24/2018 

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

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

Tabela Ceny: 

L.p. Element przedmiotu zamówienia % 
Cena 

PLN 

Część I – Usuni ęcie wad w zakresie w zakresie bran ż konstrukcyjno -budowlanej oraz 
technologiczno-instalacyjnej 

I.1. na SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim: 

1 Zamocowanie rury wentylacyjnej.  

2 Regulacja drzwi wejściowych i progu do kotłowni.  

3 
Likwidacja przecieków w rurociągach ze stali nierdzewnej w galerii rurociągów 
budynku filtrów na odcinku od filtrów katalitycznych do zbiornika wody czystej. 

 

4 
Likwidacja przecieków na przejściach szczelnych w galerii rurociągów w budynku 
filtrów. 

 

5 Wyczyszczenie lub wymiana skorodowanych elementów wysp zaworowych,  

6 Montaż uchwytów do rur w instalacji centralnego ogrzewania.  

RAZEM  netto Usuni ęcie wad w zakresie w zakresi e bran ż konstrukcyjno -
budowlanej oraz technologiczno-instalacyjnej na SUW  Lubachów w Zagórzu 

Śląskim:  
 

I.2. na SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza: 

7 Usunięcie zastoju wody w studzience.  

8 
Poprawa opierzenia na zbiorniku wody czystej, usunięcie korozji i zabezpieczenia 
opierzenia, usunięcie zastoin wody na pokryciu zbiornika wody czystej. 

 

9 Usunięcie korozji i zabezpieczenie elementów wsporczych układów pomiarowych  

10 Naprawa okapu wyłazu.  

11 Naprawa opaski wokół zbiornika.  

12 Naprawa cokołu wokół zbiornika.  

13 Wymiana zaworu bezpieczeństwa sprężarki.  

RAZEM  netto  Usuni ęcie wad w zakresie w zakresie bran ż konstrukcyjno -
budowlanej oraz technologiczno-instalacyjnej na SUW  w Niemczy przy 

ul. Sienkiewicza:  

 

RAZEM  netto  Usuni ęcie wad w zakresi e w zakresie bran ż konstrukcyjno -
budowlanej oraz technologiczno-instalacyjnej  
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L.p. Element przedmiotu zamówienia % 
Cena 

PLN 

Część II – Usuni ęcie wad w zakresie bran ż elektrycznej oraz AKPiA  na SUW Lubachów 
w Zagórzu Śląskim: 

1 Dostawa i montaż analizatora Fe, pomiar kolorymetryczny 10-500 µg/l:  

2 Dostawa i montaż analizatora Mn, pomiar kolorymetryczny 1-150 µg/l:  

3 
Montaż sond 3 poziomowych do sygnalizacji poziomu wody na każdym z 4 filtrów 
katalitycznym. 

 

4 
Dostosowanie istniejącego przetwornika analizatora 05-QIRC-002 pH 
z temperaturą. 

 

5 Doprowadzenie sygnału trybu zdalnego mieszadła polimeru do szafy polimeru.  

6 
Doprowadzenie 6 (z 9 zaprojektowanych) brakujących sygnałów ze stacji 
dozowania flokulanta. 

 

7 Doprowadzenie brakujących sygnałów z analizatora ClO2.  

8 Wymiana śrub mocujących analizatory na śruby nierdzewne.  

9 
Regulacja pomiarów mętności (likwidacja problemu dużych wahań pomiarów 
w czasie. 

 

10 
Przeprowadzenie przez serwis szkolenia pracowników w zakresie obsługi pieca 
i instalacji c.o. 

 

11 Uzupełnienie operatu kolaudacyjnego.  

RAZEM netto  Usuni ęcie wad w zakresie bran ż elektrycznej oraz AKPiA na SUW 
Lubachów w Zagórzu Śląskim:  

 

RAZEM NETTO  

PODATEK VAT …%   

RAZEM BRUTTO  

 

 

 

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

(data, podpis) 

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
% Należy pozostawić wyłącznie elementy zamówienia odnoszące się do wybranej części zamówienie 
– pozostałe elementy należy usunąć lub wykreślić. 
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UMOWA Nr WiK/JRP/24/…/2018 

 

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. 

Dokumenty 

1. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część 
niniejszej umowy według następującego pierwszeństwa: 
1) Niniejsza umowa na roboty budowlane, 
2) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – Załącznik nr 1, 
3) Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2, 
4) Zasady dotyczące BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska, 

obowiązujące Wykonawców realizujących prace na terenie spółki WiK w Dzierżoniowie 
wraz z oświadczeniem o ich przestrzeganiu – Załącznik nr 3. 

2. W przypadku ewentualnej rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów, pierwszeństwo 
mają zapisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 

§ 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 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić lub usunąć 
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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. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

• wykonanie wszystkich niezbędnych robót, w tym robót rozbiórkowych, ziemnych, 
instalacyjnych i odtworzeniowych z własnych materiałów; 

• ewentualne uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i pozwoleń oraz pokrycie związanych 
z tym kosztów – jeżeli dotyczy. 

4. Należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany zrealizować w oparciu 
o dokumenty wymienione w § 1. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot. 
6. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania przedmiotu umowy podwykonawcom. 
7. 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. 

Obowi ązki 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. 

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.  



Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy 
Umowa nr WiK/JRP/24/…/2018 z dnia ………… r. 

 

 
Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim ” oraz „Budowa SUW 
w Niemczy przy ul. Sienkiewicza ”, wchodzących w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.  

17 z 31 

§ 5. 

Obowi ązki Zamawiaj ącego 

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 płatno ści 

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. Faktury muszą być wystawione odrębnie dla każdego z obiektów i/lub dla każdej z części 
zamówienia. 

6. Termin płatności wynosi do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury Wykonawcy.  

7. Zapłata będzie dokonana w PLN na konto bankowe Wykonawcy: …………………………….…... 
8. 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 (np. protokoły odbioru 
robót zanikowych, protokoły badań i sprawdzeń) oraz dokumentami potwierdzającymi jakość 
wykorzystanych materiałów. 

3. Odbiór Robót zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
zakończenia Robót, przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego wskazanych w § 10.  

4. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru. 

5. W przypadku wad w wykonanych robotach Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich 
usunięcie. 
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6. Ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w chwili zatwierdzenia przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową. 

7. 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 za dany element robót określonego na podstawie Tabeli 
Ceny, 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 niezakończonych elementów robót, określonych 
na podstawie Tabeli Ceny. 

3) nieusunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 
w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto 
za dany element robót określonego na podstawie Tabeli Ceny, 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 za dany element robót określonego na podstawie Tabeli 
Ceny, 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, lub innych 
należności Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 9. 

Odst ąpienie 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. 
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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.: 74 832 20 53, 
2. Inspektor ds. technicznych Jednostki Realizującej Projekt: Paweł Mizer, tel.: 74 832 20 54, 
3. Kierownik Działu Uzdatniania Wody: Zbigniew Wiącek, tel.: 74 832 20 62 
4. Mistrz Działu Uzdatniania Wody: Grzegorz Woźny, tel.: 74 832 20 36 
5. Zastępca Kierownika Działu Energetyki i Automatyki: Piotr Nowaczyk, tel.: 74 832 20 79 
6. Mistrz Działu Energetyki i Automatyki: Adam Malinowski, tel.: 74 832 20 81 
Ze strony Wykonawcy:  
7. Przedstawiciel Wykonawcy, ……………, tel.: …………… 

§ 11. 

Gwarancja 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji oraz rękojmi 
za wady w wykonanych robotach budowalnych, licząc 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. 

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 
Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1, tj. ……………… zł 
(słownie: ………………………………………………………………), w formie 
………………………. 
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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. 

§ 13 
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) 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. Jeśli zajdą okoliczności, wskazane w ust. 1 aneks może dotyczyć zmiany terminu realizacji 
umowy, wynagrodzenia Wykonawcy lub zapisów umowy wraz z załącznikami, w zakresie 
których te okoliczności dotyczą. 

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

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

§ 13. 
Postanowienia ko ńcowe 

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. Spory wynikłe z niniejszej umowy, a nierozstrzygnięte na drodze negocjacji, będą 
rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, dwa 
egzemplarze dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

 
 

ZAMAWIAJ ĄCY       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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Lista wad w zakresie bran ż konstrukcyjno-budowlanej oraz technologiczno-insta lacyjnej 
na SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim  

 
1. Zamocowanie rury wentylacyjnej (spiro). 

Należy zamocować następujące rury wentylacyjne w następujących pomieszczeniach: 

• Budynek Chemiczny: pomieszczenie dozowania sody kalcynowanej, rura DN300 – 2 
mocowania; 

• Budynek Chemiczny: pomieszczenie dozowania flokulanta, rura DN250 – 3 mocowania; 
• Budynek filtrów: galeria rurociągów (2 rury), rury DN300 – po 3 mocowania; 
• Budynek odwadniania osadu i pompowni wody surowej: magazyn polielektrolitu, rura DN100 – 

1 mocowanie. 

Wszystkie mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. 

2. Regulacja drzwi wejściowych i progu do kotłowni. 

Należy przewidzieć demontaż drzwi i ościeżnicy oraz ich ponowne osadzenie, drzwi  
dwuskrzydłowe, stalowe, izolowane, H=202cm, D=97+61cm 

3. Likwidacja przecieków w rurociągach ze stali nierdzewnej w galerii rurociągów budynku filtrów 
na odcinku od filtrów katalitycznych do zbiornika wody czystej. 

Należy zlikwidować przecieki na spawach na następujących rurociągach (wykonanych ze stali 
nierdzewnej): 
• Woda do płukania – DN500 – 2 szt., 
• Popłuczyny i przelew – DN 500 – 8 szt., 
• Woda po filtrach samopłuczących – DN 150 – 4 szt. 

4. Likwidacja przecieków na przejściach szczelnych w galerii rurociągów w budynku filtrów. 

Należy zlikwidować przecieki na łańcuchowych przejściach szczelnych na następujących 
rurociągach: 
• Spust – DN400 – 3 szt., 
• Przelew – DN400 – 3 szt., 
• Woda do płukania – DN400 – 2 szt. 

5. Wyczyszczenie lub wymiana skorodowanych elementów wysp zaworowych, 

Należy przewidzieć wyczyszczenie lub wymianę kątowników mocujących na wykonane 
(2 kątowniki 40x40x4mm, L=77cm) oraz dolnych części obudów na (77x19cm) 4 wysp zaworowych 
– łącznie 8 kątowników ze stali nierdzewnej i 4 dolne części obudów wykonane ze stali malowanej. 

6. Montaż uchwytów do rur w instalacji centralnego ogrzewania. 

Należy przewidzieć montaż uchwytów z tworzywa sztucznego do rur PEX 26x3 i 32x33, po ok. 
30 szt. 
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Lista wad w zakresie bran ż konstrukcyjno-budowlanej oraz technologiczno-insta lacyjnej 
na SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza  

 
7. 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. 

8. Poprawa opierzenia na zbiorniku wody czystej, usunięcie korozji i zabezpieczenia opierzenia, 
usunięcie zastoin wody na pokryciu zbiornika wody czystej: 
• rozbiórka pokrycia z papy, 
• rozbiórka opierzenia, 
• rozbiórka rynien, 
• usunięcie skorodowanych fragmentów tynku elewacyjnego w pasach pod oczyszczenie 

powierzchni betonu (piaskowanie), 
• wykonanie warstwy szczepnej, 
• 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. 

 
 
9. Usunięcie korozji i zabezpieczenie elementów wsporczych układów pomiarowych: 

• zastosowanie odrdzewiacza np. Innshine570. 

10. Naprawa okapu wyłazu: 
• oczyszczenie powierzchni betonu (piaskowanie), 
• naniesienie warstwy czepnej (materiał systemowy), 
• naniesienie warstwy reprofilującej  (materiał systemowy typu PCC). 

11. 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. 

12. Naprawa cokołu wokół zbiornika. 
13. Wymiana zaworu bezpieczeństwa sprężarki. 
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Lista wad w zakresie bran ż elektrycznej oraz AKPiA na SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim  
 
1. Dostawa i montaż analizatora Fe, pomiar kolorymetryczny 10-500 µg/l: 

a) analizator z wyjściem analogowym, 
b) analizator z 2 wyjściami cyfrowymi: 

• 1 wyjście z limitem wartości, 
• 1 wyjście alarm systemowy, 

c) analizator kolorymetryczny, 
d) zasilanie 230V, 
e) pomiar co minimum 15 minut, 
f) jeden punkt pomiarowy z możliwością podłączenia drugiego, 
g) zakres 10 ... 500 µg/l Fe, 
h) do wody uzdatnionej, 
i) przepływ max 5 litrów/ minutę, 
j) wersja kompaktowa, 
k) odczynniki z minimum 3 miesięcznym terminem ważności, 
l) wyposażony w osobny mikro filtr poboru próbek z rurociągów ciśnieniowych, 
m) analizator nie może być na etapie wycofywania z oferty, 
n) Analizator podłączyć do szafy RTCS, 
o) Analizator zamontować na podeście w galerii filtrów. 

2. Dostawa i montaż analizatora Mn, pomiar kolorymetryczny 1-150 µg/l: 
a) analizator z wyjściem analogowym, 
b) analizator z 2 wyjściami cyfrowymi: 

• 1 wyjście z limitem wartości, 
• 1 wyjście alarm systemowy, 

c) analizator kolorymetryczny, 
d) zasilanie 230V, 
e) jeden punkt pomiarowy z możliwością podłączenia drugiego, 
f) pomiar co minimum 15 minut, 
g) ciśnienie procesu < 0,2 bar, 
h) zakres 1 ... 150 µg/l Mn, 
i) do wody uzdatnionej, 
j) przepływ max 5 litrów/ minutę, 
k) wersja kompaktowa, 
l) odczynniki z minimum rocznym terminem ważności, 
m) wyposażony w osobny mikro filtr poboru próbek z rurociągów ciśnieniowych, 
n) analizator nie może być na etapie wycofywania z oferty, 
o) Analizator podłączyć do szafy RTCS, 
p) Analizator zamontować na podeście w galerii filtrów. 

3. Montaż sond 3 poziomowych do sygnalizacji poziomu wody na każdym z 4 filtrów katalitycznym – 
sygnalizacja do sterownika: 
a. Sygnalizacja niskiego poziomu na filtrach katalitycznych, 
b. Sygnalizacja przelewu na filtrach katalitycznych. 

4. Dostosowanie istniejącego przetwornika analizatora 05-QIRC-002 pH z temperaturą – 
umiejscowiony na panelu pomiarowym, aby wyprowadzić z niego temperaturę poprzez analogowy 
sygnał 4-20 mA do sterownika PLC. 

5. Doprowadzenie sygnału trybu zdalnego mieszadła polimeru do szafy polimeru – należy 
doprowadzić sygnał trybu zdalnego mieszadła do sterownika zgodnie z dokumentacją wykonawczą 
(I etap). 
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6. Doprowadzenie 6 (z 9 zaprojektowanych) brakujących sygnałów ze stacji dozowania flokulanta – 
należy doprowadzić brakujące sygnały cyfrowe ze stacji dozowania flokulanta, zgodnie z 
dokumentacją wykonawczą (I etap) oraz poprawić błąd sygnalizacji ze stacji dozowania flokulanta 
awarii i suchobiegu. 

7. Doprowadzenie brakujących sygnałów z analizatora ClO2 – należy doprowadzić brakujące sygnały 
cyfrowe z analizatora ClO2, zgodnie z dokumentacją wykonawczą (I etap) – z analizatora ClO2 
powinny być wyprowadzone 4 sygnały binarne do sterownika PLC, ale został wyprowadzony tylko 
jeden. Należy doprowadzić do sterownika PLC i obsłużyć w SCADA pozostałe brakujące sygnały 
(UWAGA: Analizator nie posiada więcej wyjść binarnych). 

8. Wymiana śrub mocujących analizatory na śruby nierdzewne. 

Należy przewidzieć wymianę śrub M8x10 w 30 analizatorach, po 4 śruby na analizator – łącznie 
120 śrub. 

9. Regulacja pomiarów mętności (likwidacja problemu dużych wahań pomiarów w czasie; należy 
wprowadzić filtry na przetwornikach i/lub zastosować lub zmienić ustawienia) – pomiary mętności 
strasznie poszarpane, tzn. przy prawidłowym pomiarze mętności nagle pomiar wyskakuje poza 
skalę i staje się pomiarem uszkodzonym niedziałającym a po jakimś czasie zaczyna wskazywać 
poprawnie. Czasami to uszkodzenie, niedziałanie pomiaru trwa 15 minut a czasami 2 dni; wada ta 
tyczy się dwóch pomiarów mętności na osadnikach poziomych: 04-QIRC-022 i 04-QIRC-012 
(UWAGA: Powód nieznany zachowania pomiarów, podobno pęcherze powietrza, ale w wodzie 
raczej nie występują. Może przepływające obok sondy duże kłaki powodują nagły wzrost 
mętności). 

10. Przeprowadzenie przez serwis szkolenia pracowników w zakresie obsługi pieca i instalacji c.o. 

11. Uzupełnienie operatu kolaudacyjnego: 
a. Przeprowadzenie audytu i inwentaryzacji, wszystkich szaf sterowniczych i elektrycznych, tras 

kablowych, rozdzielnic, puszek, skrzynek krosowych, 
b. Naniesienie zmian w dokumentacji powykonawczej w stosunku do dokumentacji projektowej w 

kolorze czerwonym, 
c. przekazanie parametryzacji wszystkich urządzeń – należy sporządzić wykaz wszystkich 

urządzeń zamontowanych w I etapie i następie opisać czy urządzenie ma wprowadzane dane 
inne niż fabryczne: 
• Jeśli parametryzacja urządzenia jest fabryczna to sporządzić taki opis, 
• Jeśli parametryzacja urządzenia jest inna niż fabryczne to należy wszystkie zmienione 

parametry wypisać, 
• Dla falowników można przekazać pliki konfiguracyjne, 
• Należy zrobić audyt wszystkich urządzeń elektronicznych/elektrycznych, które mają 

jakiekolwiek możliwości konfiguracyjne, 
• Uwaga tyczy się to też wszystkich urządzeń autonomicznych, np. zgarniaczy, 

d. przekazanie wszystkich DRT i CE urządzeń, 
e. przekazanie instrukcji szkoleniowych, SCADA, paneli, rozdzielni, 
f. przekazanie zgodnych kodów źródłowych ma płytkach, 
g. Przekazanie haseł do analizatorów, 
h. Wykonanie powykonawczych schematów UV, 
i. Dokumentacja powykonawcza musi być w wersji elektronicznej PDF i papierowej. 

 

UWAGI OGÓLNE: 

I. Zakres prac wszystkich wad: 
a) Doprowadzić odpowiednie kable zasilające 
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b) Doprowadzić odpowiednie ekranowane kable sygnałowe – 4-20mA i cyfrowe 
c) Trasy kablowe prowadzić rozdzielnie - zasilające i sygnałowe – kable prowadzić po 

istniejących trasach 
d) Peszle czarne na odcinku od koryt do urządzenia 
e) Zabezpieczyć koryta kablowe wargami 
f) Zamontować nazwy na urządzeniach - grawerka 
g) Wyjście kabli z szafy o do urządzeń przez dławiki 
h) Opisy na wszystkich kablach, żyłach kabli i przewodów, w szafach, na wyjściu z szaf, opisy 

w formie pełnej adresacji skąd-dokąd 
i) Opisy wszystkich elementów szafy na częściach stałych szafy 
j) Dostarczyć odpowiednie moduły do sterowników PLC w celu podłączenia sygnałów 

analogowych, cyfrowych i komunikacyjnych. Podłączyć zasilanie modułów poprzez 
bezpieczniki topikowe 

k) Odprowadzić wodę do kanalizacji z analizatorów 
l) Sporządzić kompletną dokumentacje powykonawczą 
m) Przeprowadzić szkolenia z obsługi każdego urządzenia 
n) Nowe sygnały doprowadzone do sterownika wyświetlić na panelu operatorskim sterownika, 

na wizualizacji SCADA na SUW Lubachów, na wizualizacji SCADA w Dyspozytorni WiK 
Dzierżoniów. Należy zrealizować stacyjki, wykresy, alarmy, zdarzenia w sposób jaki to jest 
aktualnie realizowany. 

o) Zastosować separatory i ochronniki (obustronnie) dla sygnałów analogowych i uziemić je 
p) Zastosować dedykowane bezpieczniki DC lub AC na zasilaniu urządzeń 
q) Sprawdzić czy zasilacz nie jest przeciążony i jeśli tak to wymiana na większy, po instalacji 

nowych elementów 
r) Dostarczyć certyfikaty CE i dokumentacje DTR w języku polskim na wszystkie montowane 

elementy 
s) Zagwarantować serwis urządzeń na 3 lata wraz z wymaganymi w czasie 3 lat częściami, 

odczynnikami, itp. 
t) Montaż analizatorów/urządzeń przez dedykowany serwis producenta 
u) Przeprowadzić test poprawności wskazań analizatorów z certyfikowanym laboratorium 
v) Aktualizacja dokumentacji projektowej – w kolorze czerwonym 
w) Zaktualizować listy bezpieczników w modernizowanych szafach 
x) Sporządzić spis parametrów wszystkich nowo montowanych urządzeń 
y) Sporządzić protokoły z uruchomienia analizatorów/urządzeń 
z) Poprowadzić wodę do analizatorów poprzez wspawanie muf z zaworem odcinającym ze stali 

kwasoodpornej, następnie rurkami PP, kranik do poboru prób 
aa) Zastosować zawory do regulacji przepływu 2l/minutę przed analizatorami 
bb) Zastosować dedykowany mikro filtr poboru próbek z rurociągów ciśnieniowych producenta 

analizatorów montowany przed każdym analizatorem do wychwytywania cząstek stałych 
cc) Zastosować wszystkie montażowe elementów z stali kwasoodpornej 
dd) Zamontować analizatory bez pompki podającej wodę 
ee) Wszystkie montowane elementy muszą być wcześniej zgłoszone poprzez wnioski 

materiałowe 
ff) Nowe moduły sterownika wyprowadzić na złączki szafy 
gg) Przekazać komplet kodów źródłowych wraz z prawami autorskimi 
hh) Wykonać wszystkie pomiary elektryczne nowych kabli, połączeń 
ii) Przeprowadzić testy sygnałów i/o 
jj) Wykonać montaż urządzeń zgodny z DTR urządzeń 

II. Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą oprogramowania, która winna zawierać: 
a) wszystkie kody źródłowe oprogramowania wraz z komentarzami; 
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b) przeniesienie praw autorskich wszystkich elementów zastosowanych w programach i 
bibliotekach–kontrolkach oprogramowania, stworzonych do realizacji zadania; 

c) spis wszystkich parametrów urządzeń oraz hasła dostępu z loginami umożliwiającymi pełną 
rekonfigurację; 

d) całą powykonawczą dokumentacja elektryczną w wersji elektronicznej PDF z możliwością 
wyszukiwania we wszystkich plikach, w wersji nie zablokowanej. 

III. Zamawiający po zakończeniu zadania, musi mieć pełny dostęp do stworzonego oprogramowania 
(kodów źródłowych): 
a) musi mieć możliwość pełnego serwisu i obsługi każdego urządzenia dostarczonego 

w ramach realizacji zadania; 
b) możliwość zmian wszystkich parametrów wszystkich dostarczonych urządzeń; 
c) dostarczenie wymaganych przejściówek z zasilaczami, kabli, wyświetlaczy, pilotów, itp. 

wymaganych do serwisu, dostępu do urządzeń. 

IV. Zamawiający musi mieć pełną kontrolę nad wizualizacją SCADA, wszystkimi sterownikami, 
radiomodemami i przełącznikami przy pomocy posiadanego oprogramowania lub dostarczyć 
oprogramowanie, bądź aktualizacji oprogramowania lub dokupieniu licencji na wymagane 
połączenia komunikacyjne / zmienne procesowe / zmienne archiwalne / itp. 

V. Wykonawca przekaże licencje na oprogramowanie Zamawiającemu, poprzez protokół 
przekazania licencji. 

VI. Wykonawca przekaże oświadczenia o zrzekaniu się praw autorskich odnośnie stworzonego 
oprogramowania na rzecz Zamawiającego. 

VII. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie istniejące elementy systemu, w które ingeruje. 

VIII. Zamawiający będzie serwisował dostarczone przez Wykonawcę urządzenia po zakończeniu 
okresu gwarancji Wykonawcy. 


