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Nr sprawy: WIK/JRP/11/2019                                                           Dzierżoniów, dnia 20.12.2019r. 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 
 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów 
tel. centr. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 
Konto: BZ WBK S.A. O/Dzierżoniów 52 1090 2301 0000 0005 9000 0079 
NIP : 882-000-31-83 ;  REGON 890611183 ; 
http://www.wik.dzierzoniow.pl,  e-mail wik@wik.dzierzoniow.pl 
Kapitał zakładowy 69.533.000,00zł. 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław – Fabryczna, KRS: 0000064082. 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  
Zapytanie ofertowe w formie ogłoszenia.. 
 
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:  
Zapewnienie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa instalacji 
do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, przewidzianego 
do realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP)”. 
 
2. Krótki opis zamówienia. 
Zakres usługi obejmuje doradztwo dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu 
przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP),  
a w szczególności: 
 przeprowadzenie badania (testu) rynku i przygotowanie analiz przedrealizacyjnych, 
 rekomendowanie i uzgodnienie z Zamawiającym szczegółów trybu przeprowadzenia postępowania na 

wybór partnera prywatnego, 
 przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia wyboru partnera prywatnego; 
 udział w procesie wyboru partnera prywatnego (do momentu zamknięcia komercyjnego i finansowego 

Projektu), 
 przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej koniecznej do pozyskania finansowania z funduszy UE.  
 opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego, 
 doradztwo techniczne. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w OPZ- Opis przedmiotu zamówienia dla 
części I i II, stanowiących Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia. 
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V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 
 
Zadanie podzielono na dwie niezależne części. 

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. Maksymalna liczba części zamówienia, które 
mogą zostać udzielone jednemu Wykonawcy: 2. 

 
1. Określenie przedmiotu zamówienia na część I: Zapewnienie doradztwa dla strony publicznej przy 

przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa instalacji do termicznego przekształcenia osadów 
ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, przewidzianego do realizacji w formule 
partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP)- pełnienie funkcji Doradcy PPP. 

 
Zakres usługi obejmuje doradztwo w zakresie prawnym, podatkowym oraz ekonomiczno-finansowym 
(Doradztwo PPP), a w szczególności: 

1) przeprowadzenie badania (testu) rynku i przygotowanie analiz przedrealizacyjnych, 
2) rekomendowanie i uzgodnienie z Zamawiającym szczegółów trybu przeprowadzenia 

postępowania na wybór partnera prywatnego, 
3) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia wyboru partnera prywatnego; 
4) udział w procesie wyboru partnera prywatnego (do momentu zamknięcia komercyjnego i 

finansowego Projektu), 
5) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej koniecznej do pozyskania finansowania  

z funduszy UE.  
  Realizację zamówienia podzielono na etapy: 

 ETAP I-  Analizy przedrealizacyjne 
 ETAP II- Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, wnioski o udział  

w postępowaniu,  
 Etap III – Negocjacje 
 Etap IV –  Oferty 
 Etap V–  Przygotowanie i zawarcie umowy o PPP  
 Etap VI –  Zamknięcie finansowe projektu PPP 
 Etap VII –  Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej koniecznej do pozyskania 

finansowania z funduszy UE  
 

Zamawiający podpisze odrębną umowę z Doradcą technicznym, który to zobowiązany będzie w 
ramach zawartej umowy, udzielać wszelkich niezbędnych informacji z zakresu wiedzy technicznej 
zarówno na etapie wykonania analiz przedrealizacyjnych jak i w całym procesie wyboru Partnera 
Prywatnego. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I przedstawiony jest w OPZ- Opis przedmiotu 
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 
 

2. Określenie przedmiotu zamówienia na część II: Zapewnienie doradztwa technicznego dla 
strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa instalacji do 
termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, 
przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP). 

 
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie doradztwa technicznego dla strony publicznej przy 
przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa instalacji do termicznego przekształcenia osadów 
ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, przewidzianego do realizacji w formule 
partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP). 
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Realizację zamówienia podzielono na etapy: 

 ETAP I-  Analizy przedrealizacyjne 

 ETAP II-   Wybór partnera prywatnego 

Doradca techniczny zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Doradcą PPP, polegającej na 
udostępnianiu opracowanych przez siebie dokumentów, jak również na przekazywaniu posiadanej 
wiedzy, niezbędnej do opracowania analiz przedrealizacyjnych oraz przygotowania całego procesu 
wyboru partnera prywatnego, aż do podpisania umowy PPP. 

 
Przewidywana ilość godzin pracy doradcy technicznego w ramach II etapu zamówienia: 200.  
Rzeczywista ilość godzin może ulec zmianie i zależna będzie od występujących podczas 
realizacji zamówienia potrzeb. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II przedstawiony jest w OPZ- Opis przedmiotu 
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

 

 

VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wartości zamówienia 
podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych usług składających się na to zamówienie. 
 
VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, 
JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie 
brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową. 
 
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy części I i części II: od dnia podpisania umowy, 

2. Termin zakończenia części I i części II: 90 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. 

 
IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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: 

1) musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 
2) musi spełniać warunki zawarte w rozdziale V ust. 5.1 „Regulaminu udzielania zamówień”, 
3) musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem przetargu. 
4) musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować 

pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

a) Wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: 

dla części I: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonuje) należycie przynajmniej  1 usługę polegającą na pełnieniu 
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doradztwa w całym procesie wyboru partnera prywatnego dla projektu przewidzianego 
do realizacji w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Wymagany zakres 
doradztwa dla  ww. usługi powinien obejmować w szczególności: 
 przygotowanie analizy przedrealizacyjnej, 

 przeprowadzenie procedury wyboru Partnera Prywatnego  
 doradztwo finansowo- ekonomiczne, 
 doradztwo prawno- podatkowe, 

 
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniane będą łączne zdolności techniczne lub zawodowe – w tym celu 
Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz usług oraz dowody, 
czy zostały wykonane należycie). 

 
dla części II: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonuje) należycie przynajmniej  1 usługę polegającą na pełnieniu 
doradztwa w całym procesie wyboru partnera prywatnego dla projektu z zakresu 
gospodarki wodno- ściekowej, przewidzianego do realizacji w trybie partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP). Wymagany zakres doradztwa dla  ww. usługi powinien 
obejmować w szczególności: wykonanie Programu- Funkcjonalno- Użytkowego,  

 udział w przygotowaniu analizy przedrealizacyjnej, 
 udział w procedurze wyboru Partnera Prywatnego. 

 
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniane będą łączne zdolności techniczne lub zawodowe – w tym celu 
Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz usług oraz dowody, 
czy zostały wykonane należycie). 

 

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował przynajmniej następującymi osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia: 

dla części I: 

1. Kierownik zespołu posiadający: 
 wykształcenie wyższe, 
 minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe(#),  
 doświadczenie w procesie wyboru partnera prywatnego dla przynajmniej 1 projektu 

przewidzianego do realizacji w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), 
2. Ekspert ds. ekonomiczno- finansowych posiadający: 

 wykształcenie wyższe kierunkowe,  
 minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe(#),  
 doświadczenie w przygotowaniu przynajmniej 1 analizy przedrealizacyjnej,  dla projektu 

przewidzianego do realizacji w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), 
 doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa ekonomiczno- finansowego w procesie 

wyboru partnera prywatnego dla przynajmniej 1 projektu przewidzianego do realizacji w 
trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), 

3. Ekspert ds. prawnych i podatkowych posiadający: 
 wykształcenie wyższe kierunkowe,  
 minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe(#),  
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 doświadczenie w przygotowaniu przynajmniej 1 analizy przedrealizacyjnej dla projektu 
przewidzianego do realizacji w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), 

 doświadczenie w świadczeniu usług prawnych w procesie wyboru partnera prywatnego 
dla przynajmniej 1 projektu przewidzianego do realizacji w trybie partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP), 

 
 dla części II: 

1. Ekspert ds. technicznych posiadający: 
 wykształcenie wyższe kierunkowe,  
 minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe (#),  
 doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa technicznego dla przynajmniej 1 projektu, 

z zakresu gospodarki wodno- ściekowej, przewidzianego do realizacji w trybie 
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w zakresie: 
 wykonanie Programu- Funkcjonalno- Użytkowego,  
 udział w przygotowaniu analizy przedrealizacyjnej, 
 udział w procedurze wyboru Partnera Prywatnego. 

 
 

 (#)  Przez doświadczenie zawodowe (liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych 
uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 
1265 z późn. zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie zatrudnienia, 
wykonywania innej pracy zarobkowej, lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 
co najmniej 6 miesięcy. Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez 
lata pracy zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub 
prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek 
doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w 
trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do 
wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności. 

 
(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). 

 

Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk, tzn. jedna osoba na dwa lub więcej stanowiska. 

5) 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 MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU 
1. Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik Nr 5) winny być dołączone następujące oświadczenia i 

dokumenty: 
a) oświadczenie Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie zgodnie z 

rozdziałem V ust. 5.1 „Regulaminu udzielania zamówień” – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 
6, 
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b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące danych osobowych – wg wzoru stanowiącego  
Załącznik Nr 7, 

c) oświadczenie Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie – wg wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 8, 

d) aktualny odpis z właściwego rejestru (sądowego, przedsiębiorstw, handlowego) albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,  

e) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wg wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 9, 

f) wykaz wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– wg wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 10. 

g) Wzór Tabeli Ceny dla części I- Załącznik nr 11. 
h) Wzór Tabeli Ceny dla części II- Załącznik nr 12..  
i) dokumenty (referencje) potwierdzające, że każda z w/w usług została wykonana należycie, 
j) 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, 

k) umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie. 
2. Wymagane wyżej dokumenty (informacje, oświadczenia, potwierdzenia, zaświadczenia) winny 

odzwierciedlać aktualny stan rzeczy.  
3. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 

za zgodność przez Wykonawcę.  
4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymienione dokumenty tj. 

dokumenty wymienione w pkt. 1a, 1b musi złożyć każdy podmiot. Dokumenty wymienione w pkt. 1e- h 
należy złożyć w oryginale. 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 konsorcjum, 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 SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane będą pisemnie, 

elektronicznie 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. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
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3. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
 
XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ 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 jest 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 5 do 

ogłoszenia o zamówieniu, 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 w ogłoszeniu o zamówieniu.  
5. Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być sporządzone w sposób czytelny, 

zawierać datę sporządzenia oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.  
6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 
7. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej 

następująco: 
 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów. 
Oferta przetargowa – 

Zapewnienie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa 
instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, 

przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP)”- część ……. 
Nie otwierać przed dniem 16.01.2020 r. godz. 1030. 

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.  

10. 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 ....”. 

11. 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 
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Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie – Sekretariat na I piętrze w budynku 
administracyjno-biurowym – nie później niż do godz. 1000 w dniu 16.01.2020 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 16.01.2020 r. o godz. 1030 – 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. Cena oferty będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe i nie będzie podlegać zmianom. 
4. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej. 
5. Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT. 

 
XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE  
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

I. Cena [PLN] – waga 100% 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. 
Oferty oceniane będą punktowo.  

3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. 
4. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać punkty 

według następujących zasad: 
 

KRYTERIUM – cena: 
         Cena oferty najniższej (w zł. brutto)  

Cena = -------------------------------------------------- x 100 x waga 100 % 
                  Cena oferty badanej (w zł. brutto)  
 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
6. Ocena będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. Ofert 

odrzuconych lub uznanych za nieważne nie ocenia się. 
 
 
XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 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. 
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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.  WZÓR UMOWY  
Przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego reguluje umowa.  
Wzór umowy dla części I stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 
Wzór umowy dla części II stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia. 

 
XXI. 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: Zapewnienie doradztwa dla 
strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa instalacji do termicznego 
przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, przewidzianego do 
realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP)”. 

 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 



Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym 

  

 
Zapewnienie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa instalacji do termicznego 
przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa 
publiczno- prywatnego (PPP)”.  
   10 z 22 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego. 

 
  
XXII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
1. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich  interes  

prawny  w  uzyskaniu  zamówienia  doznał  lub  może  doznać  uszczerbku  w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów „Regulaminu udzielania zamówień”.  

2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania 
przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie „Regulaminu udzielania 
zamówień”, można wnieść pisemny protest do Zarządu Spółki. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia 
protestu faksem lub drogą elektroniczną.  

3. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest dotyczący 
postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Protest uważa 
się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego 
treścią.  

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.  
5. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.  
6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,  

a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych  
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.  

7. Wniesienie protestu nie przerywa biegu związania ofertą.  
8. Protest ostatecznie rozstrzyga Kierownik Zamawiającego. Decyzja Kierownika Zamawiającego o 

rozstrzygnięciu protestu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ani skardze. Data decyzji Kierownika 
Zamawiającego w sprawie protestu jest datą rozstrzygnięcia protestu.  

 
XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
4. 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. 

5. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się ze wszystkimi informacjami 
zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącymi niniejszego postępowania. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają ponadto zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. 

7. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku przetargu wszystkich Wykonawców.  
8. 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. 

9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na podstawie decyzji Kierownika 
Zamawiającego, bez podania przyczyn. 
 
Dzierżoniów, dnia …………………..2019r. 
 
Sporządziła Komisja Przetargowa w składzie: 
 

1. Kazimierz Pietkiewicz   ……………………….. 
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2. Elżbieta Tarka   ……………………….. 

 
 

3. Marek Skrzyński   ……………………….. 
 
 

4. Aneta Nowak   ….……………………. 
 
 

5. Natalia Wolska     …………………..…… 

                                                                                              
ZATWIERDZAM: 

 
                                                                                                      Prezes Zarządu  
                                                                                           WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 
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FORMULARZ OFERTY 
 

OFERTA 

Zapewnienie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa instalacji do 
termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, przewidzianego do 

realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP)”- część……… 

nr sprawy: WIK/JRP/11/2019 

ZAMAWIAJĄCY: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58–200 Dzierżoniów 

 
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:   
L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów), fax 
   

 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres mail  
 
 
Ja (my) niżej podpisany(i), składając niniejszą Ofertę, oświadczam(y), że: 

1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią Ogłoszenia i zamówieniu. 

2) Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Ogłoszenia o Zamówieniu i 
wszystkimi załącznikami do Ogłoszenia. 

3) Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia w terminie określonym w Ogłoszeniu. 

4) CENA oferowana za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 
......................... PLN (słownie: ................................... PLN), w tym:  
bez podatku VAT: ......................... PLN (słownie: .................................... PLN)  
stawka podatku VAT: ……% 
podatek VAT: ............................... PLN (słownie: .................................... PLN) 

5) Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:%: ………………………………. 

6) Termin wykonania usługi: do 90 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.  

7) Termin gwarancji i rękojmi: 1 rok  od dnia podpisania Protokołu Odbioru Etapu VII  (dla części I) / 1 rok  od 
dnia podpisania Protokołu Odbioru Etapu II*. 

8) Termin płatności faktur VAT: 30 dni 

9) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, od dnia otwarcia licząc. 

10) Akceptuję(-emy) bez zastrzeżeń wzór umowy 

                                                           
% zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. 
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11) przedstawiony w załączniku do Ogłoszenia o zamówieniu. 

12) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(-emy) się zawrzeć umowę 
w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

13) Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia]*. 

14) Nie uczestniczę(-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego 
zamówienia. 
Wskazuję(-emy) następujące części zamówienia, których wykonanie powierzę(-ymy) Podwykonawcom oraz 
firmy Podwykonawców: 

L.p. Część zamówienia powierzona 
Podwykonawcy 

Firma 

a … … 
b … … 
c … … 
d … … 
… … … 

 
Oświadczenia dot. ochrony danych osobowych: 
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 (RODO). 

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

 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu$. 

 
 
PODPIS(Y): 
 
______________, dnia ____________ r. 
 

_______________________________ 
 podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) 
  do reprezentowania Wykonawcy 

 
Dokumenty załączone do Oferty: 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

                                                           
* Wykonawca skreśla lub usuwa niepotrzebne 
$ 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) 
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OŚWIADCZENIE 
 
w trybie ust. 5.1 „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 nr 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.: 

Zapewnienie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa 
instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, 

przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP)”- część……… 

nr sprawy: WIK/JRP/11/2019 

ZAMAWIAJĄCY: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58–200 Dzierżoniów 

 
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:   
L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów), fax 
   

 
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/ 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH  

dla zamówienia pn.:  

Zapewnienie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa 
instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, 

przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP)”- część……… 

nr sprawy: WIK/JRP/11/2019 

ZAMAWIAJĄCY: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58–200 Dzierżoniów 

 
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:   
L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów), fax 
   

 
 

 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 j.w 

 
 
…………………………………………                   …………….………………….…………  
 (miejscowość, data)               (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
 
 
 

Oświadczenie  
w zakresie wypełnienia obowiązków 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) 
 
 
______________________________ 
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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).  
 
* 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).  
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OŚWIADCZENIE 

  
Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie pn.: 

  
Zapewnienie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa 

instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, 
przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP)”- część……… 

nr sprawy: WIK/JRP/11/2019 

ZAMAWIAJĄCY: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58–200 Dzierżoniów 

 
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:   
L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów), fax 
   

 
 

Przystępując do realizacji zdania jw. 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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WYKAZ USŁUG WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT 
 

dla zamówienia pn.: 

Zapewnienie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa 
instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, 

przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP)”- część……… 

nr sprawy: WIK/JRP/11/2019 

ZAMAWIAJĄCY: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58–200 Dzierżoniów 

 
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:   
L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów), fax 
   

 
 
Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.  
 

L.p. Wykonane usługi Przedmiot 
Data 

wykonania 
(od – do) 

Zamawiający 
(nazwa, adres, 
nr telefonu do 

kontaktu) 

Wykonawca

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 

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

Załączniki: 

……… egz. referencji 

 

 

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

(data, podpis) 

                                                           /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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WYKAZ OSÓB 
 

dla zamówienia pn.: 

Zapewnienie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa 
instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, 

przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP)”- część……… 

nr sprawy: WIK/JRP/11/2019 

ZAMAWIAJĄCY: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58-200 Dzierżoniów 

 
WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
   

 
 

Oświadczam(y), że: 

dysponuję/będę dysponował nw. osobami 

Nazwisko i imię 
Rola w realizacji 

zamówienia 

Wykształcenie/ 
uprawnienia (wg 

wymagania) 
Lata doświadczenia Doświadczenie 

     

     

     

     

     

     

 
Wykonawca na własną odpowiedzialność przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań 
Zapytania ofertowego. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez 
Zamawiającego uprawnienia oraz doświadczenia. 

 

 

 

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

(data, podpis) 

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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*niepotrzebne skreślić lub usunąć
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TABELA CENY 
dla zamówienia pn.: 

Zapewnienie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa 
instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, 

przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP)”- część I. 

nr sprawy: WIK/JRP/11/2019 

ZAMAWIAJĄCY: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58–200 Dzierżoniów 

 
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:   
L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów), fax 
   

 
 

L.p. 
Etapy 

zamówienia 
% maksymalnego 

wynagrodzenia 
Wartość Etapu netto 

PLN 

1) Etap I 10  

2) Etap II 8

3) Etap III 37

4) Etap IV 12

5) Etap V 21

6) Etap VI 6

7) Etap VII 6

RAZEM NETTO

PODATEK VAT …%

RAZEM BRUTTO

 
 
 
 
______________, dnia ____________ r. 
 

_______________________________ 
 podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) 
  do reprezentowania Wykonawcy
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TABELA CENY 

dla zamówienia pn.: 

Zapewnienie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa 
instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, 

przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP)”- część II. 

nr sprawy: WIK/JRP/11/2019 

ZAMAWIAJĄCY: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58–200 Dzierżoniów 

 
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:   
L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów), fax 
   

 
 

L.p. Etapy zamówienia 
Wartość Etapu netto 

PLN 

1.  Etap I  

2.  Etap II-  stawka godzinowa za doradztwo w ramach 
II Etapu zamówienia: …………… zł netto 

stawka godzinowa netto x 200 godzin 

RAZEM NETTO

PODATEK VAT …%

RAZEM BRUTTO

 
UWAGA:  Zamawiający, w celu umożliwienia oceny ofert, przyjmie przewidywaną ilość godzin pracy 

doradcy technicznego w ramach II etapu zamówienia: 200.  
 Rzeczywista ilość godzin może ulec zmianie i zależna będzie od występujących podczas 

realizacji zamówienia potrzeb. 
 
 
______________, dnia ____________ r. 
 

_______________________________ 
 podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) 
  do reprezentowania Wykonawcy 

 

 


