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Zapewnienie doradztwa technicznego dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa instalacji do 
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UMOWA Nr WiK/JRP/…/…/2019 

 

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

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

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

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064082 

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

zwaną dalej w niniejszej umowie Zamawiającym,  

a 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

NIP: …………………, REGON ………………… 

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

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

zwaną dalej w niniejszej umowie Wykonawcą,  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 
1) Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); 
2) Załącznik Nr 2 – Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym; 
3) Załącznik Nr 3 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………… r. wraz z załącznikami; 
4) Załącznik Nr 4 – Zintegrowana Polityka Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz 

Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 

5) Załącznik nr 6 – Informacja dla kontrahentów. 
2. W przypadku ewentualnej rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów, pierwszeństwo mają 

zapisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 

3. Przedmiotem niniejszego 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). 

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

5. Doradztwo w ramach zamówienia prowadzone będzie w podziale na następujące Etapy, zgodnie  
ze szczegółowym Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy: 

 ETAP I-  Analizy przedrealizacyjne 
 ETAP II-   Wybór partnera prywatnego 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić lub usunąć 
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6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie z najwyższą starannością, ze szczególnym 
uwzględnieniem jego przeznaczenia. 

7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi 
zasobami technicznymi oraz osobowymi niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania umowy. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin wykonania zamówienia: 90 tygodni od dnia podpisania umowy. 

Po zakończeniu Etapu I Zamawiający przewiduje czas około 9 tygodni, przewidziany na oczekiwanie na 
wydanie przez Ministerstwo Opinii na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego (certyfikacja).  

2. Terminy wykonania poszczególnych etapów Zamówienia: 

a) Etap I: 9 tygodni od dnia podpisania umowy;  

b) Etap II: 81 tygodni od dnia zakończenia Etapu I.  

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. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na każdym Etapie zamówienia lub czynności 
w ramach Etapu zamówienia, w całości lub w części, jeżeli realizacja Projektu, o którym mowa w §1 ust. 
3, w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego nie będzie uzasadniona lub celowa oraz gdy uzna dalsze 
prowadzenie prac za niecelowe, ze względu na wyniki analiz i wyniki testowania rynku, jak również w 
przypadku istotnej zmiany związanej z sytuacją Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia Wykonawcy doradztwa na każdy Etap zamówienia, lub każdą 
czynność w Etapie. O odstąpieniu od danej części zamówienia Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
pisemnie przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji danej części Zamówienia.  

 
§ 3 

Odbiór 

1. W terminie 14 dni po zakończeniu realizacji I etapu Wykonawca przygotuje i przekaże zamawiającemu 
Protokół Odbioru I Etapu zamówienia. Dokument ten będzie zawierać wyliczenie wszystkich 
dokumentów i usług wytworzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji I Etapu. 

2. Doradztwo w ramach II Etapu rozliczane będzie wg stawki godzinowej wskazanej w ofercie przez 
Wykonawcę. Wykonawca, w terminie 14 dni po zakończeniu każdego pełnego miesiąca przedstawi 
Zamawiającemu dokument zawierający wyliczenie wszystkich dokumentów i usług wytworzonych przez 
Wykonawcę w danym miesiącu, wraz ze wskazaniem liczby godzin, za które wykonawcy należy się 
wynagrodzenie. 

3. W terminie 7 dni od dnia dostarczenia protokołu Zamawiający zgłosi ewentualne zastrzeżenia do 
wykonania Etapu zamówienia, w tym o braku albo o istnieniu wad Etapu zamówienia, jeżeli stwierdzi, 
że Etap zamówienia wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony, wskazanym w 
szczególności w Załączniku nr 1 do umowy. 

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny 
termin, nie krótszy jednak niż 5 dni roboczych w celu usunięcia stwierdzonych protokołem wad Etapu 
zamówienia. W takim wypadku, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

5. W razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od sporządzenia protokołu w terminie określonym 
w ust. 1, Zamawiający może z upływem tego terminu od umowy odstąpić.  

6. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 3, Zamawiający może od 
umowy odstąpić i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 7. 
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§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie Zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………. złotych brutto 
(słownie: … złotych brutto 00/100), zwane dalej „wynagrodzeniem”, na które składają się poniższe 
wynagrodzenia częściowe: 
1) za wykonanie Etapu I- …….…………...zł brutto; 

2) za wykonanie Etapu II - stawka godzinowa za doradztwo - ………………...zł brutto; 

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. 

2. Na wynagrodzenie w ramach Etapu Zamówienia składa się suma poszczególnych czynności  
w ramach danego Etapu, zgodnie z ich wyceną wskazaną w Ofercie Wykonawcy, stanowiącą 
Załącznik nr 3 do umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wypłacone będzie Wykonawcy 
przez Zamawiającego – po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 3 lub 
po wskazaniu czynności zgodnie z §2 ust. 3.   

4. Wynagrodzenie za zrealizowane Etapy Zamówienia zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy  
z tytułu wykonania umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich 
praw majątkowych do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac, 
powstałych w związku z wykonaniem umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy wyłącznie tę część wynagrodzenia, która odpowiada 
prawidłowemu wykonaniu części Zamówienia do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.   

5. Zapłata należności będzie następowała przelewem na konto Wykonawcy nr 
………………………………………………………………………………….., w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (wraz z ewentualnymi 
załącznikami). Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Faktura powinna zawierać: przedmiot płatności, nr i datę zawarcia umowy, pełną nazwę zadania 
oraz przywołanie podstawy wystawienia faktury (Protokół Odbioru Etapu Zamówienia). 

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

8. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego 
odsetek ustawowych. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia naliczonych 
Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 7 niniejszej umowy. 

§ 5 

Forma kontaktu 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 
2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu poczty 
elektronicznej (e-mail). 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
za pośrednictwem faksu lub e-maila, każda ze stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. 

3. Strony dopuszczają możliwość, że wszelkie projekty dokumentów przekazywane będę przy 
wykorzystaniu adresów poczty internetowej: 

Zamawiającego - wolska@wik.dzierzoniow.pl, do wiadomości nowak@wik.dzierzoniow.pl 
 
Wykonawcy - ………………...…………@...................................................... 
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§ 6 

Osoby do kontaktu 

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

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

 
Natalia Wolska – Inspektor ds. technicznych Jednostki Realizującej Projekt Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz. 700 do 1500 , tel. (074) 832–20–54, fax (074) 832–37-
05.  
 
Aneta Nowak – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Dzierżoniowie w godz. 700 do 1500 , tel. (074) 832–20–53, fax (074) 832–37-05.  
 
 

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

§ 7 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania danego Etapu Zamówienia lub czynności w ramach danego Etapu Zamówienia 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia częściowego 
przewidzianego za dany Etap Zamówienia chyba, że zmiana tych czynności została uzgodniona z 
Zamawiającym. 

2. W razie nienależytego wykonania danego Etapu Zamówienia lub czynności w ramach danego Etapu 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia częściowego 
przewidzianego za ten Etap Zamówienia  

3. Za każdy dzień zwłoki w realizacji danego Etapu Zamówienia lub czynności w ramach danego Etapu 
Zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
częściowego przewidzianego za ten Etap Zamówienia  

4. Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego zatwierdzonym Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia;  

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 0,1% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdą nie zmienioną umowę. 

7. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z 
wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci 
Wykonawcy. 

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

§ 8 

Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 
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1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac powstałych  
w związku z wykonaniem umowy; 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań do wyników prac powstałych w związku z 
wykonaniem umowy oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu 
prawa zależnego.  

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:  
1) sukcesywnie, tj. z chwilą zapłaty wynagrodzenia za dany Etap Zamówienia– w odniesieniu do 

wyników prac powstałych w związku z wykonywaniem danego Etapu Zamówienia, oraz  
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 
a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach 

elektronicznych, oraz zwielokrotnianie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką, 
b) użyczenie, najem i sprzedaż egzemplarzy, 
c) publiczne udostępnianie, w szczególności poprzez prezentację na spotkaniach  

z udziałem Zamawiającego i zamieszczanie w sieci Internet. 
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do wyników prac powstałych w związku z 

wykonaniem umowy, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki prac 
powstałych w związku z wykonaniem umowy zostały utrwalone.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.0.1231,, 
z późn. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a wyniki prac przekaże Zamawiającemu w 
stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 
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§ 9. 
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 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 usługi.  

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 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”. 

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. 

§ 10. 
Personel Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie Zamówienia przez osoby wskazane  

w załączniku nr 3 do umowy. 
2. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w Załączniku nr 3 w trakcie wykonywania Zamówienia, musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy wykształcenie i doświadczenie 
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proponowanych osób będą takie same lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia wymaganych przez 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, nie później 
niż w terminie 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do udziału w wykonywaniu Etapu Zamówienia 
lub czynności w ramach Etapu Zamówienia. 

4. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Etapu Zamówienia lub czynności w ramach Etapu zamówienia 
wynikające z braku odpowiedniej osoby będzie traktowane, jako wynikłe z winy Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania Zamówienia lub czynności w ramach Etapu 
Zamówienia. 

5. Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, do wykonania Etapu 
Zamówienia lub czynności w ramach Etapu Zamówienia innych osób, niż wskazane w Załączniku nr 3 
do umowy, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od 
powzięcia przezeń wiedzy o takim skierowaniu.  

6. Niezależnie od skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w 
ust. 5, w przypadku naruszenia ust. 3 Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w 
wysokości 5% wynagrodzenia wykonawcy.  

§ 11. 
Ochrona danych osobowych 

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

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

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 
Zapewnienie doradztwa technicznego dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu 
pn. „Budowa instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków 
w Bielawie” 

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

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

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

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

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

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym przepisami „Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów” oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników; 

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

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

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

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
2. Wykonawca oświadcza, że  

 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy zgodnie z 
ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 

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

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

§ 12. 

Podstawa prawna 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23.04.1964 r. - 
Kodeks Cywilny oraz przepisy „Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów”. 

§ 13. 

Zmiany w umowie 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.  
2. Strony zastrzegają sobie prawo zmiany Umowy w sytuacjach zaistnienia następujących okoliczności: 

1) wprowadzenia zmian w dokumentacji wykonania usługi pociągających za sobą konieczność 
zmiany Umowy, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub 
zmianami z zakresu wiedzy technicznej, lub  

2) wydłuży się procedura przekazania dokumentacji lub zatwierdzeń części dokumentacji itp. lub 
wystąpią inne okoliczności, skutkujące przedłużeniem terminu realizacji umowy, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający albo nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron umowy. 
Zmiana może polegać w szczególności na odpowiednim dostosowaniu terminu realizacji lub 
wynagrodzenia Wykonawcy lub innych aspektów realizacji Umowy, jednak nie może skutkować 
wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, jak również nie może 
spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z Oferty Wykonawcy (z 
wyłączeniem ust.2 pkt. 3)), lub 

3) zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku VAT lub 
4) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia w terminie wskazanym 

w ofercie, w tym w szczególności z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk 
atmosferycznych (kataklizmy), lub 

5) 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, lub 

6) zmiany nr konta bankowego, lub 
7) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, za 

które Strony nie ponoszą winy, a które uniemożliwią w sposób całkowity lub częściowy prawidłowe 
wykonywanie Umowy, lub 

3. konieczne będzie wprowadzenie zmian dotyczących treści o charakterze informacyjnym lub 
instrukcyjnym, niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zmiany osób 
upoważnionych do komunikowania się wraz z ich danymi teleadresowymi. 
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4. 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. 

5. Wartość przedmiotu Umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację. 
6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obydwu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności w postaci aneksu do Umowy. 

§ 14. 

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

§ 15. 

Zintegrowany system zarządzania 
W WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie funkcjonuje zintegrowany system zarządzania. 
W związku z tym zobowiązuje się Wykonawcę do zapoznania wszystkich swoich pracowników z Zasadami 
dotyczącymi BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska, obowiązującymi 
Wykonawców realizujących prace na terenie Spółki WiK w Dzierżoniowie, stanowiącymi Załącznik nr 4 do 
Umowy. 

§ 16. 

Postanowienia ogólne 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 
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 
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 45001. 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. 

 
 

 

WODOCIĄGI  I  KANALIZACJA  Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25 A 
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ZINTEGROWANA POLITYKA ZARZĄDZANIA 
 JAKOŚCIĄ  I  ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 

NASZA MISJA: „Czysta woda w każdym kranie, tylko czyste ścieki do rzeki” 
NASZA WIZJA: „Nasza innowacyjność w działaniu, satysfakcją naszych klientów” 

Głównym celem działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja jest produkcja i dostarczanie wody 
o odpowiednich parametrach (jakość, ilość, ciśnienie) oraz sprawne odbieranie ścieków i 

prawidłowe ich oczyszczanie, 
zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klientów, wspólników – Gmin i innych zainteresowanych 

stron oraz wymaganiami obowiązujących przepisów, mając na uwadze troskę  o BHP oraz 
środowisko naturalne. 

Aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów, poprawiać jakość wyrobów i usług 
oferowanych przez naszą firmę oraz minimalizować niekorzystny wpływ naszej działalności na 

środowisko, ciągle doskonalimy skuteczność wdrożonego Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz  działania w zakresie BHP. 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Spółki na lata 2017-2023, Spółka zobowiązuje się do: 
Utrzymanie długofalowej stabilności finansowej poprzez opracowanie strategii finansowej wraz z 
systemem monitorowania, pozyskiwanie nowych źródeł finansowania oraz optymalizację kosztów 

działania. 
 Usprawnienie przepływu informacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez centralizację Biura Obsługi 

Klienta oraz automatyzację i informatyzację Spółki. 
 Poprawa sytuacji finansowo-gospodarczej Spółki poprzez rozszerzenie zakresu usług wodno-

kanalizacyjnych 
i  laboratoryjnych w tym przez przejęcie od gmin kanalizacji deszczowej oraz udział w realizacji 
inwestycji zewnętrznych. 

 Zapewnienie ciągłego monitoringu zdefiniowanych czynników wewnętrznych i zewnętrznych (kontekst 
organizacji), w tym określenie ryzyk i szans, które mogą mieć wpływ na zdolność Spółki do 
realizowania ustalonych celów oraz do zapewnienia produktów i usług spełniających wymagania 
klienta, wspólników – Gmin i innych zainteresowanych stron. 

 Podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie znaczenia realizacji zadań w ramach 
Planu Bezpieczeństwa Wody. 

 Poprawa warunków płacy i pracy w Spółce poprzez zapewnienie właściwego rozwoju zawodowego 
każdego pracownika oraz doskonalenie wewnętrznego systemu motywacyjnego. 

 Zapobieganie i zmniejszanie strat wody, m.in. poprzez prowadzenie prac modernizacyjnych sieci 
i przyłączy wod.-kan. oraz wdrożenie sytemu strefowana sieci. 

 Doskonalenie procesów realizowanych w Spółce poprzez ustalenie i monitorowanie szczegółowych 
celów dla tych procesów. 
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 Poprawa efektywności energetycznej na obszarze działania Spółki. 
 Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie 

wypadkowym jak również zanieczyszczeniom środowiska oraz zmniejszanie niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko. 

 Prowadzenie przemyślanej i efektywnej gospodarki odpadami oraz ograniczenie emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery.  

 Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, eliminacji zagrożeń i redukcji ryzyk 
zapewniając konsultację z pracownikami oraz ich współudział w działaniach na rzecz bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

 Zapewnienie zrozumienia i spełniania wymagań prawnych, wynikających z ustawodawstwa i 
przepisów prawnych dotyczących środowiska i BHP oraz innych wymagań związanych z działalnością 
Spółki, w tym tych dotyczących zidentyfikowanych aspektów środowiskowych. 

 Ciągłe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz świadomości pracowników w 
zakresie środowiska 
i BHP poprzez odpowiednie szkolenia oraz zapewnienie wiedzy, niezbędnej do utrzymania zgodności 
dostarczanych produktów i usług z wymaganiami. 

Niniejsza Polityka jest wdrażana i utrzymywana w naszej Spółce m.in. poprzez zapewnienie 
odpowiednich zasobów  i środków do jej realizacji. 

Jest zrozumiała i zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu naszej 
organizacji, stosowana oraz dostępna publicznie dla stron zainteresowanych.  

Jest również przeglądana pod względem jej przydatności podczas przeglądów zarządzania.  
ci podczas przeglądów zarządzania.  

 
 
 
Dzierżoniów, 12 grudnia 2019 r.                                                                       

 
 
                                  

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  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. 



Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu sektorowym – WZÓR UMOWY 
Załącznik nr 4 do Umowy- Zasady dotyczące BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska, 
obowiązujące Wykonawców realizujących prace na terenie Spółki WiK w Dzierżoniowie wraz ze zobowiązaniem do ich 
przestrzegania 

 

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). 

 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. 
 Wszystkie prace na czynnych gazociągach i instalacjach gazowych (biogazu) oraz prace 

remontowe tych urządzeń pod bezpośrednim nadzorem osoby do tego wyznaczonej . 
 Prace w obiektach i strefach zagrożenia wybuchem. 
 Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo 

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

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

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

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

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

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

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

5. Zabezpieczenie prac 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.), a także prace renowacyjno-malarskie prowadzone wewnątrz 
obiektu przy użyciu farb i lakierów  łatwo zapalnych w sytuacji niedostatecznej wentylacji. 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, dopiero po sporządzeniu 
protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz po uzyskaniu zezwolenie na 
przeprowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych. 

5.3. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo wykonawca jest zobowiązany: 
 sporządzić protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego F-4/PB-8.1.2, który będzie podstawą 

do wydania zezwolenia na prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych F-5/PZ-8.1.2. 
 uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych (na formularzu F-

5/PB-8.1.2), 
 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, 

 sporządzić Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac. 
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 
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użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub 
gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10%  ich 
dolnej granicy wybuchowości, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 
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- zapobieganie awariom, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko. 
7. Postanowienia końcowe 
7.1. Wykonawca zobowiązany jest informować kierownika działu odpowiedzialnego za obiekt, na 

terenie którego wykonywane są prace oraz komórkę BHP i Komórkę 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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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. 

 


