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Nr sprawy: WiK/JRP/1/2019 Dzierżoniów, dnia 02.01.2019 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: Santander Bank Polska 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:  
Wykonanie koncepcji wymiany sieci kanalizacji sanit arnej w rejonie ul. Piastowskiej 
w Dzier żoniowie oraz w rejonie ul. Wolno ści i ul. Ceglanej w Bielawie.  
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji wymiany sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie oraz w rejonie ul. Wolności i ul. Ceglanej w Bielawie: 

2) Opracowana koncepcja obejmuje: 
• wykonanie inwentaryzacji technicznej istniejących kanałów; 
• trasę kanalizacji sanitarnej; 
• głębokość posadowienia kanałów (wraz z ewentualnym uwzględnieniem zmiany lokalizacji 

i lub zagłębienia kanałów doprowadzających ścieki do kanałów określonych w ust. 1); 
• materiał z jakiego ma być wykonane kanały; 
• średnicę kanałów; 
• technologię wykonania robót. 

3) Inwentaryzacja techniczna istniejących kanałów będzie przeprowadzona w uzgodnieniu i przy 
udziale Zamawiającego. 
Inwentaryzacja techniczna istniejących kanałów obejmuje: ocenę stanu studni oraz 
bezpośrednio przyległych odcinków kanalizacji oraz porównanie układu (topologii) sieci 
kanalizacyjnej (bez szczegółowego porównywania lokalizacji studni w terenie z lokalizacją na 
mapie). Zakres wyceny nie obejmuje czyszczenia kanalizacji, inspekcji telewizyjnej kanałów nie 
przełazowych i inspekcji naocznej kanałów przełazowych oraz szczegółowej inwentaryzacji 
geodezyjnej tras istniejących kanałów. Czyszczenie studni i kanałów będzie wykonywane przez 
pracowników Zamawiającego. Jeżeli będzie możliwe zatrzymanie przepływu ścieków 
wykonanie inspekcji kanałów (telewizyjnej lub naocznej) będzie wykonane przez pracowników 
Zamawiającego. 

4) Opis przedmiotu zamówienia według terminologii wspólnego słownika zamówień (kod CPV): 
71.32.00.00-7. 

5) Przed dokonaniem wyceny prac Zamawiający zleca dokonanie wizji lokalnej w terenie. 

6) Dokumenty objęte przedmiotem zamówienia należy opracować w języku polskim. 
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7) Wszystkie opracowania tekstowe należy dostarczyć w 3 egzemplarzach w formie pisemnej oraz 
na nośniku CD w formacie umożliwiającym edycję i drukowanie w edytorze tekstu klasy Office 
(np. Microsoft Office, Open Office); 

Opracowania inne niż tekstowe (rysunki, zdjęcia, schematy itp.) należy dostarczyć 
w 3 egzemplarzach w formie pisemnej oraz na nośniku CD lub DVD w formacie umożliwiającym 
edycję i drukowanie w programach do projektowania inżynierskiego typu CAD (dxf/shp 
w obowiązującym układzie 2000) oraz w formacie umożliwiającym drukowanie przy 
wykorzystaniu bezpłatnego oprogramowania możliwego do zainstalowania na komputerze PC 
z zainstalowanym oprogramowaniem Windows. Opisy zawarte na rysunkach technicznych 
i schematach muszą być możliwe do wyszukania jako tekst oraz zapisane jako atrybuty 
przypisane do poszczególnych obiektów wektorowych umożliwiające ich wyszukiwanie oraz 
klasyfikację. 

Koncepcję trasy sieci kanalizacyjnej należy wykonywać w aktualnym układzie współrzędnych – 
PUWG 2000, we właściwej dla lokalizacji zamierzenia strefie. Przebieg lokalizacji w trakcie 
projektowania uzgadniany będzie z WIK Sp. z o.o. po dostarczeniu do Zamawiającego cyfrowej 
wersji projektu w formacie dxf lub shp (wektor + raster) wraz ze współrzędnymi geodezyjnymi 
wszystkich punktów charakterystycznych, zapisanej w aktualnym PUWG-2000. 

Do odbioru Wykonawca dołączy pełną wersję elektroniczną dokumentacji (wektor + raster) wraz 
ze współrzędnymi geodezyjnymi wszystkich punktów charakterystycznych projektowanej sieci 
kanalizacyjnej w formacie dxf lub shp zapisanym w aktualnym PUWG-2000”    

 
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: 

Wykonanie koncepcji wymiany sieci kanalizacji sanit arnej w rejonie ul. Piastowskiej 
w Dzier żoniowie.   

Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji wymiany sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie – od ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Rzeźniczą 
(pomiędzy budynkami nr 35 i 37) z os. Jasnym oraz od skrzyżowania ul. Rzeźniczej 
z ul. Piastowską, wzdłuż ul. Piastowskiej, przez skrzyżowanie z ul. Diorowską 
i ul. Gen. Władysława Sikorskiego (rondo), z zakończeniem na wysokości parku zlokalizowanego 
pomiędzy os. Jasnym a os. Błękitnym, o średnicach od DN200 do DN300 – zgodnie 
z załącznikiem nr 8 ; 

2. Określenie przedmiotu zamówienia na część II: 

Wykonanie koncepcji wymiany sieci kanalizacji sanit arnej w rejonie ul. Wolno ści 
i ul. Ceglanej w Bielawie. 

Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji wymiany sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ul. Wolności i ul. Ceglanej w Bielawie – od ul. Wolności (w rejonie budynków nr 14, 14c, 18, 21), 
przez teren byłych zakładów BIELTEX i ul. Stefana Żeromskiego, wzdłuż ul. Ceglanej, do komory 
na granicy oczyszczalni ścieków, o średnicach od DN500 do DN1200 – zgodnie z załącznikiem 
nr 9 . 

 

VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁ NIAJĄCYCH 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wartości 
zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych usług. 
 
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. 
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VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Planowany termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni  licząc od dnia podpisania umowy (dla każdej 
z części). 
 
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 dysponuje/będzie dysponował następującymi 
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako Projektant bran ży 
sanitarnej, posiadający doświadczenie jako projektant branży sanitarnej na przynajmniej: 
1 usłudze polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej 
budowę/rozbudowę/przebudowę sieci kanalizacji grawitacyjnej o średnicy min DN300. 

Wykonawca części II  spełnia warunek jeżeli dysponuje/będzie dysponował następującymi 
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako Projektant bran ży 
sanitarnej, posiadający doświadczenie jako projektant branży sanitarnej na przynajmniej: 
1 usłudze polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej 
budowę/rozbudowę/przebudowę sieci kanalizacji grawitacyjnej o średnicy min DN1000. 

(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 wykonanych usług 
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 , 

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 osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji 
niezbędnych do wykonania zamówienia – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 ,  
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e) Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych, – 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. 1 lit. a, b, c i f 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. 
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 zgodnie z Ogłoszeniem 

o zamówieniu sektorowym.  
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. 
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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 
„ Wykonanie koncepcji wymiany sieci kanalizacji sanit arnej w rejonie ul. Piastowskiej 
w Dzier żoniowie oraz w rejonie ul. Wolno ści i ul. Ceglanej w Bielawie – cz ęść …” 
Nie otwiera ć przed dniem 08.01.2019 r. godz. 10 30. 

 
8. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot 

oferty złożonej po terminie. 
9. Wykonawca może, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, zmienić lub wycofać 

złożoną przez siebie ofertę.  
a) Zmiana złożonej oferty. 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej 
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR ....”. 
b) Wycofanie złożonej oferty. 
Wycofanie oferty już złożonej następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

 
XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak w pkt. XV.7. 

zapytania ofertowego zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć 
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie – Sekretariat na I piętrze 
w budynku administracyjno-biurowym – nie później niż do godz. 10 00 w dniu 08.01.2019 r.  

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną bez otwierania 
zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie przy ul. Kilińskiego 25A 
w Dzierżoniowie w dniu 08.01.2019 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. 

 
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. 
4. Ostateczna cena oferty musi być liczona i podawana 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. 
 



Zapytanie ofertowe 
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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 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
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. 
7. Informacja dla oferentów, dot. danych osobowych, stanowi Załącznik nr 6 . 

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

1. Aneta Nowak  …………………………… 

2. Bartłomiej Nęcki  …………………………… 

3. Stanisław Korczyński …………………………… 

4. Paweł Bednarek  …………………………… 

5. Paweł Mizer   …………………………… 
 

 
 
 
 
 

ZATWIERDZAM: 
 

 
Prezes Zarządu 

WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty 
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FORMULARZ OFERTY 
 
Wykonanie koncepcji wymiany sieci kanalizacji sanit arnej w rejonie ul. Piastowskiej 
w Dzier żoniowie oraz w rejonie ul. Wolno ści i ul. Ceglanej w Bielawie  – część I/II*. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/1/2019 

 

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

NIP………………………..……. 

REGON …………………..…… 

2. Cena oferty: 
a) brutto …………................ .................... ..................................................................... zł. 
(słownie : ……………………………………………………………………………………….) 
b) netto (bez VAT) ............................................................................................................ zł.  
c) podatek VAT ………% …………………..……………….zł. 

3. Wymagany termin wykonania zadania: do 6 tygodni  licząc od dnia podpisania umowy. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, zakresem i miejscem realizacji prac 

projektowych, wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń. 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu.  
6. Częściowy zakres prac objętych zamówieniem zamierzamy /nie zamierzamy* powierzyć 

podwykonawcom.  
7. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada* certyfikowany system zarządzania jakością lub 

system zarządzania środowiskowego. 
8. Załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niżej wymienione dokumenty: 
 1) ……………………… 

 2) ……………………… 

 … 

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

(data, podpis) 

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić lub usunąć 



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

Wykonanie koncepcji wymiany sieci kanalizacji sanit arnej w rejonie ul. Piastowskiej 
w Dzier żoniowie oraz w rejonie ul. Wolno ści i ul. Ceglanej w Bielawie – część I/II*. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/1/2019 

 

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

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

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

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

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie oświadczam, że: 

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

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

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

(data, podpis) 

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić lub usunąć 



Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie o postępowaniu zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi 
WiK Sp. z o.o. 
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OŚWIADCZENIE 
 
Wykonanie koncepcji wymiany sieci kanalizacji sanit arnej w rejonie ul. Piastowskiej 
w Dzier żoniowie oraz w rejonie ul. Wolno ści i ul. Ceglanej w Bielawie – część I/II*. 
 
Nazwa Wykonawcy : ................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym oświadczam, że: 

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

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

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

 
 

 

 

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

(data, podpis) 

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić lub usunąć 



Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wykaz osób 
 

 
Wykonanie koncepcji wymiany sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie oraz w rejonie ul. Wolności 
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Wykaz osób, które b ędą wykonywa ć zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji  
niezb ędnych do wykonania zamówienia, a tak że zakresu wykonywanych przez nich czynno ści  
 

dla zamówienia pn.: 
 

Wykonanie koncepcji wymiany sieci kanalizacji sanit arnej w rejonie ul. Piastowskiej 
w Dzier żoniowie oraz w rejonie ul. Wolno ści i ul. Ceglanej w Bielawie – część I/II*. 
 

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

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

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

Nazwisko i imię Wykształcenie 
Proponowana rola 

w realizacji 
zamówienia 

Lata 
doświadczenia 

Kwalifikacje 

  Projektant branży 
sanitarnej 

  

 

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

(data, podpis) 

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić lub usunąć 



Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wzór Oświadczenia Wykonawcy dot. ochrony danych osobowych 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wykonanie koncepcji wymiany sieci kanalizacji sanit arnej w rejonie ul. Piastowskiej 
w Dzier żoniowie oraz w rejonie ul. Wolno ści i ul. Ceglanej w Bielawie – część I/II*. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/1/2019 

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

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

 

� Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw. zgodnie z ustawą o 
Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 roku 

� Zostałem/am poinformowany/a, że podanie tych danych jest dobrowolne, a dane są niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw. 

 
 
 
…………………………………………………….……   …………….………………….…………  
 Miejscowość, data        podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 
 
 

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWI ĄZKÓW INFORMACYJNYCH 
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO  

 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 
 
 
 
…………………………………………………….……   …………….………………….…………  
 Miejscowość, data        podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 
 
 
 
 

______________________________ 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić lub usunąć 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO 
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KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. dotyczącym ochrony danych osobowych zwanym dalej „RODO”, Spółka WiK informuję, że:  

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą 
w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A; 

• Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się: tel. 74 832-20-69; adres e-mail: 
iod@wik.dzierzoniow.pl; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 
Wykonanie koncepcji wymiany sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie oraz 
w rejonie ul. Wolności i ul. Ceglanej w Bielawie. 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko osoby lub podmioty, które zostały wyznaczone 
przez Spółkę do podejmowania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy lub będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, dotyczących bezpośrednio Pani/Pana  jest 
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
• nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

 

 

______________________ 
* Wyjaśnienie:  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 



Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy 
Umowa nr WiK/JRP/1/…/2019 z dnia ………… r. 

 

 
Wykonanie koncepcji wymiany sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie oraz w rejonie ul. Wolności i ul. 
Ceglanej w Bielawie* 
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UMOWA Nr WiK/JRP/1/…/2019 

 

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

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

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

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064082 

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

zwaną dalej w niniejszej umowie Zamawiaj ącym ,  

a 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

NIP: …………………, REGON ………………… 

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

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

zwaną dalej w niniejszej umowie Wykonawc ą,  

§ 1 

Przedmiot umowy 

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

Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 

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

3. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie koncepcji wymiany sieci kanalizacji sanitarnej 
w rejonie ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie oraz w rejonie ul. Wolności i ul. Ceglanej w Bielawie1. 

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

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

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

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

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić lub usunąć 
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§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tygodni  od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 
.................................. 

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

§ 3 

Odbiór 

1. Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu wraz z dokumentacją protokół odbioru końcowego 
dla całego przedmiotu zamówienia lub odrębnie dla każdej z koncepcji. 

2. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu odbioru końcowego, zatwierdzi jego 
przyjęcie lub wniesie uwagi. W przypadku wniesienia uwag, Zamawiający wyznaczy termin ich 
wyjaśnienia lub usunięcia wad.  

3. Ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w chwili zatwierdzenia przez Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego.  

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

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

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wypłacone będzie Wykonawcy przez 
Zamawiającego – po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, rozliczane będzie na 
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu za wykonanie kompletnej 
koncepcji. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty (w tym koszty dojazdów), związane 
z wykonaniem usługi w wymaganym zakresie. 

5. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi na podstawie 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

6. Zapłata będzie dokonana w PLN na konto bankowe Wykonawcy: …………………………….…... 
7. Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu 

może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach określonych w umowie. 
8. Płatność wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy następować będzie przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy: …………………………….…... 
9. Za dokonanie zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną 

Wykonawcy kwotą. 
10. Każda faktura powinna zawierać: przedmiot płatności, nr i datę zawarcia umowy, pełną nazwę zadania 

oraz przywołanie podstawy wystawienia faktury (podpisany protokół odbioru końcowego). 
11. Zamawiający będzie dokonywać płatności – w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
12. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia naliczonych 

Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 8 niniejszej umowy. 



Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy 
Umowa nr WiK/JRP/1/…/2019 z dnia ………… r. 

 

 
Wykonanie koncepcji wymiany sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie oraz w rejonie ul. Wolności i ul. 
Ceglanej w Bielawie* 

15 z 22 

§ 5 

Forma kontaktu 

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

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

§ 6 

Osoby do kontaktu 

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

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

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

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

§ 7 

Gwarancja i r ękojmia 

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

2. Wykonawca udzieli gwarancji na piśmie, a odpowiedni dokument gwarancyjny przekaże 
Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego. 

3. Strony postanawiają, że okres rękojmi za wady opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej, upływa z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu 
rękojmi za wady prac, zrealizowanych na podstawie tej dokumentacji. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu całości lub części dokumentacji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia następujący po upływie terminu wyznaczonego w 
umowie na wykonanie przedmiotu umowy, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 
20% wynagrodzenia umownego brutto. 
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2. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. 

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

§ 9 

Prawa autorskie 

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

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

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

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

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

§ 10. 
Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. dotyczącym ochrony danych osobowych zwanym dalej „RODO”, Spółka WiK informuje, 
że:  
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą 

w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A; 
• z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się: tel. 74 832-20-69; adres e-mail: 

iod@wik.dzierzoniow.pl; 
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 
Wykonanie koncepcji wymiany sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie 
oraz w rejonie ul. Wolności i ul. Ceglanej w Bielawie1. 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko osoby lub podmioty, które zostały wyznaczone 
przez Spółkę do podejmowania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy lub będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, dotyczących bezpośrednio Pani/Pana jest 
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  
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• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

2. Wykonawca oświadcza, że  
• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy zgodnie z 

ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 

• został poinformowany, że podanie tych danych jest dobrowolne, a dane są niezbędne do realizacji 
Umowy, 

• wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu realizacji Umowy. 

§ 11 

Podstawa prawna 

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

§ 12 

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: 
2) 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, 
3) 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, 

4) 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, 
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5) 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), 

6) zmiany nr konta bankowego, 
7) konieczne będzie wprowadzenie zmian dotyczących treści o charakterze informacyjnym lub 

instrukcyjnym, niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 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. 2 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 

Rozwiązywanie sporów 

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

§ 14 

Zintegrowany system zarz ądzania 

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

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

§ 15 

Postanowienia ogólne 

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

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

 
1. Wprowadzenie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- kara umowna, 
- obciążenie za powstałe szkody, 
- rozwiązanie umowy. 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:      WYKONAWCA:  

 


