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„Modernizacja mieszadła osadu w WKFz na Oczyszczalni ścieków w Bielawie” 

 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25 a, 58-200 Dzierżoniów 

faks +48 74 832 37 05 
e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl 
www.wik.dzierzoniow.pl 

 

 

 

UMOWA Nr JRP/7/2019 

 

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 − Dyrektor ds. Finansowych, Główną Księgową 

zwaną dalej w niniejszej umowie Zamawiającym,  

a 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

NIP: …………………, REGON ………………… 

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

1
 

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

zwaną dalej w niniejszej umowie Wykonawcą,  

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, którym jest usługa 

pn. „Modernizacja mieszadła osadu w WKFz na Oczyszczalni ścieków w Bielawie” 

tj. modernizacji mieszadła osadu wraz z osiągnięciem zakładanych efektów i zapewnienia jego 

bezawaryjnej pracy w okresie gwarancji. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia (OPZ). 

3. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 
1) Załącznik Nr 1 – Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); 

2) Załącznik Nr 2 – Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawcy (IDW); 

3) Załącznik Nr 3 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………… r. wraz z załącznikami; 

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić lub usunąć 
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4) Załącznik Nr 4 – Zasady dotyczące BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony 

środowiska, obowiązujące Wykonawców realizujących prace na terenie Spółki WiK 

w Dzierżoniowie wraz ze zobowiązaniem do ich przestrzegania. 

5) Załącznik nr 5 – Karta Gwarancyjna. 

6) Załącznik nr 6 – Informacja dla kontrahentów. 

4. W przypadku ewentualnej rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów, pierwszeństwo 

mają zapisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 

5. Wykonawca oświadcza, iż zmodernizowane mieszadło stanowiące przedmiot umowy jest wolne 

od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem 

żadnego postępowania, w tym egzekucyjnego oraz zabezpieczającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac niezbędnych do osiągnięcia rezultatu 

określonego w ust. 1-3, nawet jeśli nie zostały wyszczególnione w OPZ, a są konieczne 

do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

7. Wykonawca zobowiązany jest udzielać pisemnych informacji Zamawiającemu dotyczących 

postępu w realizacji przedmiotu umowy, w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania żądania 

od Zamawiającego. 

§ 2. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wykonawcy przysługuje, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……………… r., następujące 

wynagrodzenie:  

Cena (brutto) ………………….. PLN  

(słownie: ………………………………………………………………………………………), 

w tym: 

wartość netto …………………..PLN 

(słownie: ………………………………………………………………………………………), 

podatek VAT ……% w kwocie …………………………… PLN 

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

2. W cenie, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawarte są wszystkie koszty, opłaty 

i podatki związane z realizacją przedmiotu umowy, w sposób i na warunkach szczegółowo 

opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

3. Zapłata należności w zakresie modernizacji mieszadła (poz. 1-29 Tabeli ceny, stanowiącej 

Załącznik do Oferty Wykonawcy) nastąpi po przekazaniu i odbiorze zmodernizowanego 

mieszadła, potwierdzonym i podpisanym przez obie strony protokołem odbioru końcowego, 

o którym mowa w § 4. ust. 3, z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 4-8 umowy, który jest podstawą 

do wystawienia faktury. 

4. W przypadku uzgodnienia, na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę (zgodnie z OPZ) 

dokumentacji technicznej, odstąpienia od wykonania wybranych prac modernizacyjnych, 

wynagrodzenie Wykonawcy zostaje pomniejszone o wartość odstąpionych prac, określoną 

w Tabeli ceny. 

5. Zapłata należności w zakresie serwisu w okresie gwarancyjnym (poz. 30-31) Tabeli ceny, 

stanowiącej Załącznik do Oferty Wykonawcy) będzie następowała w … równych rocznych ratach 

na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę co 1 rok od daty odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia, wraz z protokołami serwisu i dokumentami potwierdzającymi 

przekazanie materiałów eksploatacyjnych. Zapłata ostatniej z rat może nastąpić dopiero 

po wygaśnięciu okresu gwarancji. 

6. Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie, zgodnie z podziałem wskazanym w ust. 3 

i 5. 
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7. W przypadku czynności wykonywanych przez zatwierdzonego przez Zamawiającego 

Podwykonawcę (lub dalszego Podwykonawcę) Wykonawca wraz z fakturą dodatkowo przedkłada 

Zamawiającemu: 

1) kopię wszystkich faktur wystawianych przez Podwykonawcę dla Wykonawcy (wraz 

z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) za wykonane przez 

Podwykonawcę roboty, 

2) kopię wszystkich przelewów bankowych lub inny dowód zapłaty całości wynagrodzenia na 

konto Podwykonawcy (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem), 

3) oryginał oświadczenia Podwykonawcy (lub notarialnie poświadczoną kopię) o otrzymaniu 

od Wykonawcy całości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo. 

8. Zapłata należności będzie następowała przelewem na konto Wykonawcy 

nr ………………………………………………………………………………….., w terminie 30 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury (w tym wraz 

z ewentualnymi załącznikami). 

9. Wykonawca oświadcza, iż wskazane konto bankowe zgłoszone zostało do rozliczeń z Urzędem 

Skarbowym. 

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

zadania oraz (jeżeli dotyczy) przywołanie podstawy wystawienia faktury (datę podpisania 

protokołu). 

11. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego 

polecenia do banku. 

12. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. Okres 

płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

13. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe wystarczające na pełne i terminowe 

pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy. 

14. Wykonawca nie może scedować na osobę trzecią całości ani żadnej części Umowy, ani żadnych 

korzyści z Umowy, ani zysku z niego, ani swojego prawa do płatności należnych lub mających 

stać się należne z tytułu Umowy. Odstępstwo od powyższego jest możliwe jedynie 

w wyjątkowych okolicznościach – za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego – na rzecz: 

1) banku lub instytucji finansującej wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę, 

2) dostawców urządzeń, materiałów i usług – wykorzystanych przy realizacji niniejszej Umowy, 

3) wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawcy w ramach wykonania Umowy. 

§ 3. 

Termin realizacji umowy 

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 

….….…… r. 

§ 4. 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonawca gwarantuje przekazanie oraz uruchomienie zmodernizowanego mieszadła na terenie 

oczyszczani ścieków w Bielawie przy ul. Ceglanej 2. 

2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy z udziałem Wykonawcy, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia, przez 

wykonawcę, zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego sporządzonego 

w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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4. W przypadku stwierdzenia wad podczas ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego w tym celu terminie. 

5. O usunięciu wad Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego celem wyznaczenia terminu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. Jeżeli stwierdzone podczas odbioru wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

Zamawiający może przerwać czynności związane z odbiorem, do czasu ich usunięcia.  

7. W przypadku opisanym w pkt 6 zastosowanie będą miały ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. 

8. Po stwierdzeniu, podczas odbioru końcowego prawidłowości wykonania przedmiotu umowy 

(usunięcia wad), na protokole, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający 

zamieści zapis potwierdzający odbiór końcowy przedmiotu umowy bez wad, potwierdzony przez 

umocowanych przedstawicieli obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy). 

§ 5. 

Warunki gwarancji i rękojmi  

1. Okres gwarancji i rękojmi wynosi … lata/lat (zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

2. Bieg terminu gwarancji jakości oraz rękojmi rozpocznie się od dnia następnego po dacie odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 3, z uwzględnieniem zapisów § 4 

ust. 4-8 umowy. 

3. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi zostały wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

(OPZ). 

§ 6. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zgodnie z art. 150 ustawy Pzp Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

niniejszej Umowy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy (z podatkiem VAT) 

określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy tj. …………………. (słownie: ……………. ) PLN, 

w formie: …………... 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie należytego wykonania 

przedmiotu umowy: 

1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie zamówienia za należycie 

wykonane nastąpi z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 4. 

ust. 3, z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 4-8 umowy; 

2) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

3. 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. 

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 3 ust. 2 

Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu, 

w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu, lecz nie później niż na 28 dni przed upływem 

ostatniego dnia obowiązywania dotychczasowej gwarancji. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszystkich wad w terminie poprzedzającym o 28 dni datę upływu 

ważności zabezpieczenia należytego wykonania, to Wykonawca przedłuży odpowiednio okres 

ważności Zabezpieczenia Wykonania, wraz z jednoczesnym przedłużeniem okres rękojmi, aż do 

czasu, kiedy Roboty zostaną ukończone i wszystkie wady usunięte. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część II – WZÓR UMOWY 
UMOWA nr JRP/7/2019 z dnia ….….…… r. 
 
 

 

Usługa pn.: „Modernizacja mieszadła osadu w WKFz na Oczyszczalni ścieków w Bielawie”  

7 z 21 

6. Zamawiający może zgłosić żądanie wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

we wszystkich przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym 

w szczególności: 

1) jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia Wykonania lub okresu rękojmi, 

w sytuacji gdy będzie to wymagane zgodnie z ust. 4 lub 5. W tym przypadku Zamawiający 

może zgłosić roszczenie do całej kwoty Zabezpieczenia Wykonania; 

2) jeżeli Wykonawca nie zapłaci Zamawiającemu kwot należnych z jakiegokolwiek tytułu 

dot. przedmiotowej umowy; 

3) nie usunięcia przez Wykonawcę wady w terminie do 42 dni od otrzymania zgłoszenia wady; 

4) konieczności usunięcia wady przez Zamawiającego lub działający na zlecenie Zamawiającego 

podmiot trzeci; 

5) zaistnienia okoliczności, uprawniających Zamawiającego do rozwiązania umowy lub 

odstąpienia od umowy, niezależnie od tego czy oświadczenie woli w tym zakresie dotarło do 

Wykonawcy. 

§ 7. 

Kary umowne 

1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.  

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne w następujących okolicznościach:  

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,15% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi 

i gwarancji – w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z OPZ; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto; 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego zatwierdzonym Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto; 

5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – 1% Kwoty Umowy brutto, 

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,10% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdą nie zmienioną umowę, 

7) za każdy przypadek nie spełnienia wymagań o których mowa w § 12 ust.2 – w wysokości 

½ minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2177, z późn. zm.), 

8) za każdy przypadek niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 4 lub 6 – 

w wysokości ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.). 

3. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu 

określonego w §3. umowy i nastąpi z winy Wykonawcy, po bezskutecznym wezwaniu 

Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 15% ceny 

całkowitej (brutto) przedmiotu umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

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

zastrzeżonych kar umownych.  

5. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty. 

6. W przypadku nie wpłacenia przez Wykonawcę kary umownej, w terminie określonym zgodnie 

z zapisem § 3 pkt 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo do pokrycia należności z innych 
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płatności przysługujących Wykonawcy, w szczególności z należności za serwis w okresie 

gwarancyjnym. 

7. Zamawiający odstąpi od wymierzenia kary, jeśli Wykonawca, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, udowodni, że za wskazaną przez Zamawiającego przyczynę nałożenia kary nie 

ponosi winy. 

8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z dowolnej 

płatności przysługującej Wykonawcy. 

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków. 

§ 8. 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić 

od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Strony mogą rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania przez 

druga Stronę warunków umowy lub od umowy odstąpić w przypadkach przewidzianych 

w kodeksie cywilnym lub ustawie Pzp. 

3. Odstąpienie od Umowy następuje z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Stronę. 

§ 9. 

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że nastąpiła jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług przez dotychczasowego Wykonawcę, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie; 

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

Podwykonawców; 

c) na podstawie innych postanowień umownych, 
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4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne; 

4.1) Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli zmienia ogólny 

charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;  

4.2) Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli nie zmienia 

ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział 

inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 

wynikający z umowy, 

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, 

nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w pkt 3); 

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 

6) konieczne będzie wprowadzenie zmian dotyczących wymaganych przez Zamawiającego 

cech technicznych parametrów przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy powstała możliwość 

dokonania nowszych i/lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych 

i technicznych, niż te istniejące w dacie podpisania umowy, nie prowadzące do zmiany 

przedmiotu zamówienia; 

7) zmiany zakresu zamówienia w związku z wynikami sprawdzenia szczegółowego stan 

technicznego wszystkich części mieszadła; 

8) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

9) w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, 

maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi 

przerwy w świadczeniu usługi. 

Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa 

pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy 

zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonywanie w części lub 

całości jego zobowiązań. 

10) w wyniku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili 

podpisania umowy np. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać 

zamówienia w terminie, w tym w szczególności z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych 

warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy), 

11) 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, 

12) nadzwyczajna zmiana cen materiałów lub paliw; 

13) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom; 

14) zmiana terminów realizacji innych inwestycji powiązanych z realizacją przedmiotowego 

zamówienia; 

15) konieczność zmiany osób, o których mowa w § 11; 

16) zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy; 

17) zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych które zaczęły obowiązywać po 

dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany. 

3. 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. 
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4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 i 3 jest nieważna. Na miejsce 

unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie 

opóźnienia realizacji przedmiotu umowy. 

§ 10 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) 

zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

50 000 zł. 

6. Wraz z kopią umowy należy przekazać Zamawiającemu: 

1) odpisy Podwykonawcy z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla 

danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych 

w umowie do reprezentowania stron Umowy, 

2) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz (w przypadku umów 

o podwykonawstwo obejmujących wykonanie robót budowlanych) oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy – zgodnie z IDW. 

7. Zamawiający, jeżeli wskazany w umowie termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż termin 

wskazany w ust. 4, w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy, informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa do doprowadzenia do zmiany tej umowy. 

8. Każda umowa o podwykonawstwo musi zawierać zobowiązanie się Podwykonawcy do 

przestrzegania Zasad dotyczących BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony 

środowiska, obowiązujących Wykonawców realizujących prace na terenie Spółki WiK 

w Dzierżoniowie. 

9. Procedura zmiany Podwykonawcy, zmiany lub zatwierdzenia dalszego Podwykonawcy, a także 

zmiany umowy o podwykonawstwo wymaga wykonania wszystkich powyższych czynności jak 

przy zatwierdzaniu Podwykonawcy. 

10. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada za 

działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
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§ 11. 

Sposób kontaktu 

1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia i upoważnioną 

do kontaktów jest: ………………………………………………, tel. ……………………………………..  

2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia i upoważnioną 

do kontaktów jest:  

 Aneta Nowak – Kierownik JRP, tel. 74 832 20 53, 

 Kamila Szuba – Inspektor ds. technicznych JRP, tel. 74 832 20 54, 

 Elżbieta Tarka – Kierownik Działu Oczyszczalni Ścieków, tel. 74 833 44 52, 

 Marek Skrzyński – Zastępca Kierownika Działu Oczyszczalni Ścieków, tel. 74 833 44 52, 

 Sławomir Melka – Mistrz Działu Oczyszczalni Ścieków, tel. 74 833 44 52. 

§ 12. 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 prace naprawcze, 

 demontaż, montaż i uruchomienie mieszadła w WKFz. 

3. Zatrudnienie ww. osób przy realizacji zamówienia musi trwać co najmniej przez cały okres 

realizacji poszczególnych czynności wskazanych w ppkt 1. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

Kopia dokumentów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 13. 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody związane z realizacją umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany posiadać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej: 

1) za szkody wynikające ze zniszczeń oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, 

materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego, należącego do Zamawiającego lub osób 

trzecich, oraz środowiska, 

2) za uszkodzenia ciała albo śmierci, oraz wszelkie inne szkody które mogą się wydarzyć 

osobom związanym z realizacją umowy oraz osobom trzecim, związane z wykonywaniem 

przedmiotu umowy. 

3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 winno ubezpieczać każdą ze Stron Umowy oraz 

Podwykonawców. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty zawarcia 

niniejszej Umowy, kopie polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), wraz z dowodem/dowodami zapłaty, 

obejmującymi pełny okres realizacji umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży ww. dokumentów we wskazanych terminach, to Zamawiający 

zawrze odpowiednie ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo 

potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 14. 

Postanowienia końcowe 

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

z tym zobowiązuje się Wykonawcę do zapoznania wszystkich swoich pracowników 

ze Zintegrowaną Polityką Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną 

Pracy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.  
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3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy Strony umowy 

zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W razie braku porozumienia spory rozstrzygane będą 

przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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ZASADY DOTYCZĄCE BHP, BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ORAZ OCHRONY 

ŚRODOWISKA, OBOWIĄZUJĄCE WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH PRACE NA TERENIE 

SPÓŁKI WIK W DZIERŻONIOWIE WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O ICH PRZESTRZEGANIU 

1. Wprowadzenie 

W Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie funkcjonuje zintegrowany 

system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu 

o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001. W związku z tym zobowiązani jesteśmy do 

podejmowania szczególnych działań w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. Zintegrowana Polityka Zarządzania  

Najważniejsze założenia naszego systemu określone zostały w Zintegrowanej Polityce 

Zarządzania. Należycie realizując powierzone Państwu zadania przyczyniają się Państwo do 

realizacji zobowiązań zawartych w tej Polityce, jak również w innych dokumentach 

obowiązujących w Spółce, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z Polityką i zapoznanie 

z nią wszystkich Państwa pracowników. 
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3. Zasady ogólne dot. BHP i p.poż. 

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. Zagrożenia jakie występują na terenie Spółki WiK w Dzierżoniowie: 

4.1. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wymagających pisemnego polecenia. 

 Prace w zbiornikach zamkniętych, kanałach ściekowych, studniach, studzienkach 

kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technologicznych i w innych zamkniętych 

przestrzeniach, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich 

rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione. 

 Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych takich jak substancje i preparaty 

chemiczne (trucizny w laboratorium), stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia . 

 Prace w pomieszczeniu zagłębionym na terenie oczyszczalni ścieków przy kratach 

służących do zatrzymywania ciał stałych, pływających i wleczonych (skratek). 

 Prace wewnątrz zamkniętych komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków. 

 Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub 

częściowo pod napięciem, za wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach 

o napięciu do 1 kV, bezpieczników i żarówek ( świetlówek ). 

 Prace wykonywane w pobliżu 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. 
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 Instruktażu przed przystąpieniem do tych prac pracowników – obejmującego 

w szczególności: 

- imienny podział pracy, 

- kolejność wykonywania zadań, 

- wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach. 

5. Zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych. 

5.1. Całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie prowadzonych prac pod względem 

pożarowym ponosi Wykonawca tych prac. 

5.2. Przez prace pożarowo niebezpieczne należy rozumieć przede wszystkim prace 

wykonywane przy użyciu ognia otwartego oraz w wysokich temperaturach (spawanie 

gazowe i elektryczne, cięcie, lutowanie, zgrzewanie itp.). Prace niebezpieczne pożarowo 

jak prace remontowo budowlane, związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone 

wewnątrz budynku lub na przyległym do niego terenie, należy prowadzić w sposób 

uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu. 

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, 
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 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. 

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. 
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7. Postanowienia końcowe 

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. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

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

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

 

Przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym oświadczam, że: 

1) będę postępował zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi 

WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. zgodnie 

z Ustawą o odpadach, 

2) będę postępował zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi 

WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w zakresie bhp i p.poż., 

3) wszyscy moi pracownicy, którzy będą brać udział w realizacji prac na rzecz WiK Sp. z o.o. 

w Dzierżoniowie, posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do pracy oraz 

okresowe szkolenia z zakresu bhp wymagane przepisami prawa, jak również wszelkie 

uprawnienia niezbędne przy realizacji prac będących przedmiotem postępowania 

przetargowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

(data, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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KARTA GWARANCYJNA 

 

 

Gwarant:  …………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Użytkownik: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 25a,  

58-200 Dzierżoniów 

 

 

Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy. 

 

 

Gwarant udziela Użytkownikowi na okres i na zasadach szczegółowo opisanych w Umowie 

nr JRP/7/2019 z dnia ……………. i załącznikach do tej umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

(data, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Informacja dla kontrahentów 

 

W związku z udostępnieniem w Biuletynie Informacji Publicznej przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej wykazu podatników VAT  wraz z ich 

numerami rachunków rozliczeniowych zgodnie z art. 96 b ustawy z 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm. )  

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka, Wodociągi 

i Kanalizacja sp. z o.o. w Dzierżoniowie informuje, iż w przypadku otrzymania 

faktury ze wskazanym rachunkiem bankowym spoza listy udostępnionej 

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, od dnia 01-01-2020 

roku płatność za faktury będzie realizowana tylko na rachunek bankowy 

ujawniony na ww. liście.  

W związku z powyższym zalecamy weryfikację zgłoszonych przez Państwa Firmę 

rachunków bankowych do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego. 

 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

