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1. Zamawiaj ący. 

1) Zamawiający: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 25a, 58–200 Dzierżoniów 
Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–15:00. 

2) Nr telefonu: 74 832 20 01 do 04. 

3) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wik.dzierzoniow.pl. 

4) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
Ogłoszenia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
http://wik.dzierzoniow.pl/index.php/przetarg/?id=1954 .  

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie Ogłoszenia zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie 
zapisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej progów określonych na podstawie 
art. 3 ustawy Pzp, obowiązującego w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w ramach realizacji 
projektów dofinasowanych ze środków Funduszy Unii Europejskiej, zwanego dalej Regulaminem, dostępnego 
pod adresem: https://wik.dzierzoniow.pl/wp-content/uploads/2021/04/RegulaminJRP_3.pdf. 

2) Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania usług. 

3) Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona 
badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4) Jeżeli wobec Wykonawcy, o którym mowa w pkt 3, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia 
warunków udziału w postępowaniu, nie składa dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert 
pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została 
najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5) Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w pkt 4, w odniesieniu 
do ofert Wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Informacje Podstawowe. 

1) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Projektu pn. „Montaż agregatów 
kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności. 

W zakres Projektu wchodzą dwa zadania: 
a. usługa pn. „Modernizacja mieszadła osadu w zamkniętej, Wydzielonej Komorze Fermentacji (WKFz) 

na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, która została już zrealizowana – w zakres przedmiotu 
zamówienia nie wchodzi pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania, 

b. dostawa pn. „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” 
– w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania. Strona 
prowadzonego postępowania przetargowego: http://wik.dzierzoniow.pl/index.php/przetarg/?id=1917. 

2) Przedmiotem zamówienia dla zadania pn. „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni 
Ścieków w Dzierżoniowie” jest dostawa 2 agregatów kogeneracyjnych zasilanych biogazem, na terenie 
oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 144, wraz z ich montażem, zaprojektowaniem 
i wykonaniem koniecznych robót budowlanych (w tym uzyskaniem pozwolenia na budowę) oraz czynna 
pomoc w zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych lub uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia 
na użytkowanie. 

W zakres zamówienia wchodzi w szczególności: 

2.1) Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej, obejmującej projekty budowlane (w tym także 
projekty techniczne) i projekty wykonawcze, m.in. w branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, 
elektrycznej, gazowej, AKPiA wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, opracowanie pozostałej 
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dokumentacji, przeprowadzenie badań pomiarów i uzyskanie technicznych warunków przyłączenia 
do sieci dystrybucyjnej oraz pozwoleń niezbędnych do uruchomienia agregatów (instrukcje 
eksploatacji, instrukcje współpracy ruchowej, itp.), 

2.2) Adaptacja pomieszczenia agregatorowni w istniejącym budynku technicznym w celu zabudowy dwóch 
jednostek kogeneracyjnych. Zakres prac musi być uzgodniony z Zamawiającym i obejmuje m.in. skucie 
istniejącej posadzki i wykonanie nowej posadzki technicznej, wykonanie dodatkowej bramy wjazdowej 
(wraz z budową dojazdu z kostki betonowej do pomieszczenia agregatu kogeneracyjnego – od strony 
dodatkowej bramy wjazdowej), wyprowadzenie przewodów spalinowych, przebudowę układu 
wentylacji pomieszczenia oraz inne prace budowlane i instalacyjne w obrębie pomieszczenia, 

2.3) Budowa rurociągów stalowych izolowanych termicznie w budynku technicznym do wyprowadzenia 
ciepła z układu kogeneracyjnego oraz przebudowa w niezbędnym zakresie istniejącego węzła ciepła 
zlokalizowanego w budynku technicznym (montaż nowych wymienników, rozdzielaczy ciepła, układów 
pompowych, armatury oraz automatyki sterującej węzła, itp.),  

2.4) Przebudowa odcinka przyłącza biogazowego w budynku technicznym i doprowadzenie do jednostek 
kogeneracyjnych, 

2.5) Instalacje elektryczne, w tym dla potrzeb własnych kogeneracji oraz wyprowadzenia mocy poprzez 
nową rozdzielnicę zabudowaną w pomieszczeniu kogeneracji w wykonaniu dwuodpływowym (po 
jednym dla każdego z agregatów kogeneracyjnych) wraz z układem podtrzymania napięcia, 
doprowadzenie kabli do istniejącej rozdzielni głównej oraz wykorzystaniem istniejącego pola w 
rozdzielni, sekcja 1 pole nr 2 wraz z układami w nim zabudowanymi. Niezbędna modernizacja musi 
umożliwiać zarówno przyłączenie danego agregatu jak i blokadę przy pracy wyspowej, 

2.6) Dostawa i montaż dwóch kompletnych zespołów agregatów kogeneracyjnych wraz z niezbędnym 
wyposażeniem, w tym do pracy równoległej z siecią jak i wyspowej (w trybie manualnym). Każda 
jednostka powinna się składać z następujących podzespołów: silnika gazowego spalinowego, prądnicy 
synchronicznej, zestawu wymienników ciepła zabudowanych w obudowie dźwiękochłonnej, rozdzielnic 
elektrycznych indywidualnych dla każdego agregatu kogeneracyjnego, systemu chłodzenia, 

2.7) Systemy kontrolno-pomiarowe i automatyka obejmująca pracę źródła kogeneracyjnego, pracę węzła 
cieplnego, system wizualizacji i sterowania centralnego z pomieszczenia kogeneracji jak również 
zdalnego poprzez nadrzędny system DCS obiektu, układy pomiarowe dla kogeneracji wysokosprawnej 
– dostawa, zabudowa i uruchomienie wraz z telemetrią oraz zakup niezbędnych licencji 
oprogramowania, 

2.8) Rozruch instalacji, szkolenia. 

Przedmiot zamówienia, w tym dokumentację projektową i roboty budowlane należy wykonać zgodnie 
z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, w szczególności z uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane. 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz 
na Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie” został zamieszczony na w dokumentacji przetargowej dostępnej 
na stronie internetowej: http://wik.dzierzoniow.pl/index.php/przetarg/?id=1917. 

3.2. Zakres usługi nadzoru inwestorskiego. 

1) Wykonawca, zwany dalej również Inżynierem, wykonywał będzie obowiązki zgodnie z umową na nadzór 
inwestorki, w tym w szczególności obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynowania czynności 
inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, 
w szczególności ustawy Prawo budowlane.  

2) Usługa nadzoru inwestorskiego powinna zapewnić prawidłowe wykonanie zadania pn. „Montaż agregatów 
kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie” i uzyskanie zaplanowanych efektów 
użytkowych, finansowych, przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska w trakcie budowy 
i eksploatacji. Wykonawca winien zagwarantować efektywną kontrolę wykonania zadania zgodnie z jego 
zakresem, harmonogramami realizacji oraz zasadami obowiązującymi dla projektów współfinansowanych ze 
środków Funduszu Spójności, jak również zapewnić właściwe wydatkowanie środków finansowych oraz 
jakość dostaw i robót. 

Inżynier zapewni obecność: 
• inspektorów nadzoru wymaganych branż, w szczególności: 

o konstrukcyjno-budowlanej, 
o sanitarnej, 
o elektrycznej, 
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w czasie prowadzonych robót w danej branży, stosownie do potrzeb oraz na naradach koordynacyjnych. 

3) Do zakresu obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonywanie wszystkich zadań wynikających 
z warunków zawartej umowy dla ww. zadania, a w szczególności: 

� przeprowadzenie inspekcji terenu realizacji zadania na etapie projektowania w celu wstępnego 
zapoznania się z zaproponowanymi przez Wykonawcę zadania rozwiązaniami; 

� W trakcie realizacji zadań: 
• pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego wymaganych branż, w szczególności 

w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, 
• pełnienie funkcji Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 

ustawy Prawo budowlane – przez inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, 
• zarządzanie finansowe (rozliczenie robót, Protokoły Wykonania Elementów, Protokoły Konieczności 

i Negocjacji, itp.), 
• bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym, uczestniczenie w przeglądach 

i odbiorach, 
• mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zadania, 
• wspieranie działań Zamawiającego podczas realizacji zadań. 

4) Do obowiązków Wykonawcy (w zakresie ogólnym) należy ponadto: 

� Działanie w imieniu własnym, na rzecz Zamawiającego, przy czym Wykonawca nie ma uprawnień do 
wnoszenia poprawek i korygowania umów oraz dysponowania środkami przeznaczonymi przez 
Zamawiającego na finansowanie zadań będących przedmiotem obsługi inwestycyjnej. Nie ma także 
upoważnienia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, do zwolnienia Wykonawców zadania 
z jakichkolwiek ich zobowiązań wynikających z umowy.  

� Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów 
nadzoru inwestorskiego. Nadzór musi być prowadzony przez personel Inżyniera posiadający 
odpowiednie uprawnienia przewidziane ustawą Prawo budowlane. 

� Administrowanie, monitorowanie, rozliczanie i zarządzanie w szczególności pod względem formalnym 
i finansowym Projektu w sposób zgodny z umowami, obowiązującymi przepisami, aktami 
wykonawczymi, oraz zasadami Funduszu Spójności i wytycznymi, w tym także Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

� Współpraca ze wskazanymi pracownikami Zamawiającego i Konsultantami zewnętrznymi w sposób, 
który zapewni sprawne zrealizowanie zadań w założonym czasie i zgodnie z zaplanowanym budżetem. 

� Reprezentowanie Zamawiającego wobec Wykonawcy zadania, wspieranie Zamawiającego przy 
realizacji umów i przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów. 

� Natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach oraz o problemach 
mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach co 
do jakości, zakresu i terminowości realizacji umów), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub 
działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów. 

� Wykonawca usługi będzie na bieżąco sprawdzał uprawnienia i aktualność dokumentów (przynależność 
do izby, ubezpieczenie) Projektantów oraz Kierowników Budowy i Robót wskazanych w umowach.  

� Egzekwowanie w okresie gwarancji i rękojmi usuwania wad i usterek oraz nadzór nad prawidłowym 
wykonywaniem robót. 

� Sprawdzenie terminowości i zgodności, w sposób i na zasadach określonych w umowach: 
ubezpieczenia robót budowlanych, sprzętu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, gwarancji, 
w razie konieczności również zalecenia naprawcze w przypadku opinii negatywnej o przedłożonym 
ubezpieczeniu. 

� Prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji 
umów ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawców 
zadania, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawców, katastrof 
budowlanych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i innych. itp., przy czym 
językiem korespondencji jest język polski. 

� Wykonawca będzie na polecenie Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym 
przygotowywał, udostępniał i kompletował wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zadania, niezbędne 
dla wszelkich kontroli, jakim będzie podlegał Zamawiający. 

� Przechowywanie otrzymanej od Zamawiającego kopii umów z Wykonawcą zadania (Inżynier otrzyma 
kopie umów po ich podpisaniu z Wykonawcami zadania). Inżynier otrzyma także najszybciej jak to 
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będzie możliwe od Zamawiającego jedną kopię każdego aneksu do umów z Wykonawcami zadania 
(w razie podpisania takiego aneksu). 

� Dostarczanie, na wezwanie Zamawiającego, dokumentów oraz informacji dotyczących kwestii 
technicznych zadań, niezbędnych do sporządzania harmonogramów rzeczowo-finansowych 
i harmonogramów realizacji robót, a także wszystkich innych dokumentów wymaganych przez 
Zamawiającego. 

� Bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach oraz polubowne rozstrzyganie wszelkich 
sporów powstałych pomiędzy stronami umów.  

� Weryfikacja, sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawców 
zadania (projekty budowlane, techniczne i wykonawcze), po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

� Weryfikacja składanych przez Wykonawcę zadania projektów umów/umów o podwykonawstwo, w 
terminie 7/3 dni (szczegółowo określonym w umowie na dostawę) od dnia ich otrzymania. 

� Weryfikacja projektów polis ubezpieczeniowych składanych przez Wykonawcę zadania. 

Dodatkowo, Inżynier będzie zobowiązany w ramach swoich działań uzyskiwać pisemną zgodę 
Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków i czynności, w szczególności w zakresie: 

− zatwierdzania/ zmiany podwykonawców,  

− zatwierdzania materiałów, urządzeń, sposobu wykonywania robót,  

− przedłużenia terminu realizacji robót,  

− odbioru robót,  

− wyceny robót dodatkowych, zamiennych etc.,  

− zmian do dokumentacji projektowej,  

− postępowania w zakresie następstw ryzyk i zdarzeń nadzwyczajnych. 

5) Do obowiązków Wykonawcy (w zakresie wykonawstwa) należy ponadto: 

� Zapewnienie, przy realizacji umowy na dostawę, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia własnego personelu, zgodnie z przepisami prawa i odpowiednimi normami ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa, oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku nieprzestrzegania 
tych zasad. 

� Organizowanie pracy personelu w taki sposób, aby umowy były nadzorowane i wykonywane zgodnie z 
ich postanowieniami oraz w terminach w nich określonych. 

� Opiniowanie dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, w terminie 10 dni od dnia ich otrzymania. 

� Sprawdzanie zgodności wykonywanych robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i projektem 
oraz pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych lub budowy, przepisami prawa i 
zasadami wiedzy technicznej. 

� Monitorowanie postępu robót, regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz wszystkich innych 
działań Wykonawcy zadania w aspekcie jego zobowiązań wynikających z umów.  

� Rekomendowanie, po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym, wszystkich zmian w planach 
i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie 
wykonywania robót.  

� Opiniowanie zmian i korekt, zgodnie z umowami oraz obowiązującymi przepisami. 

� Wydawanie poleceń Zmian – w zgodzie z obowiązującymi przepisami – jeśli będzie to konieczne lub 
właściwe do wykonania i ukończenia robót, każdorazowo po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

� Przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia, projektów protokołów konieczności 
oraz protokołów negocjacji cen robót uzupełniających, zamiennych i innych zgodnie z umową na 
dostawę, wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót, a także opiniowanie ich zasadności oraz 
dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji. 

� Przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu realizacji zadania, organizowanie cyklicznych narad 
koordynacyjnych (co najmniej raz na dwa tygodnie, a jeśli zajdzie potrzeba częściej).  

� Sprawdzanie wniosków materiałowych przedłożonych przez Wykonawcę zadania, w celu uniknięcia 
użycia materiałów uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów, w terminie 7 dni roboczych 
od dnia ich otrzymania. 
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� Sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów. 

� Zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw przewidzianych przez 
Wykonawcę zadania do wbudowania oraz sprawdzanie autentyczności, kompletności, prawidłowości i 
formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, ocen, 
deklaracji, gwarancji, praw własności itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów 
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania. 

� Sprawdzanie jakości oraz zgodności materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw z 
umowami, organizowanie dodatkowych testów jakości, jeśli będzie to konieczne, polegających na 
zleceniu dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne, przy czym 
dodatkowe testy, jeśli będą wymagane, wykonywane będą na koszt Wykonawcy robót. 

� Sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie Robót ulegających zakryciu lub zanikających; 

� Wydawanie, zgodnie z warunkami umów, Wykonawcom robót, kierownikom budowy lub kierownikom 
robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy. 

� Wykonywanie dokumentacji fotograficznej Placu Budowy, poszczególnych elementów robót 
budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie cyfrowej. 

� Uczestnictwo w próbach, odbiorach częściowych i końcowych, rozruchach technologicznych. 

� Egzekwowanie opracowania i dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej (w tym 
m.in. instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń) oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości 
egzemplarzy do Zamawiającego.  

� Sprawdzenie, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym.  

� Opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania terminów 
wykonania zadań w ramach umów z winy Wykonawcy zadania, stanowiące podstawę dla 
Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia 
(na zasadach ogólnych ustawy KC) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia zostanie dostarczona 
Zamawiającemu najpóźniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia ww. okoliczności. 

� Współpraca z Zamawiającym przy zgłaszaniu zakończenia robót/uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.  

� Dostarczanie, w porozumieniu z Zamawiającym, właściwym organom, wszystkich żądanych informacji, 
dotyczących realizacji zadania.  

� W razie konieczności – sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 7 dni od złożenia przez stronę wniosku do 
Inżyniera) w zakresie formalnym i merytorycznym, dotyczącej zmiany Kierownika Budowy, lub Robót 
wskazanych w ofercie Wykonawcę zadania, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron umowy, 

� Innych czynności koniecznych do prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, realizacji Umowy na 
usługę oraz umów, zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań Projektu oraz zgodnie 
z obowiązującym w Polsce prawem. 

6) Do obowiązków Wykonawcy usługi (w zakresie finansowym) należy ponadto: 

� Akceptowanie rozliczeń Wykonawców. Odpowiednie rozliczenie oraz faktura Wykonawców musi mieć 
wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Zamawiający przekaże 
dyspozycje dotyczące kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń. Forma 
rozliczenia i wszelkie inne dodatkowe materiały muszą być zgodne z wymogami i wskaźnikami podanymi 
przez Zamawiającego, w tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz tak przygotowane, aby 
umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Instytucji Finansującej.  

� Prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umów, zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń 
oraz stosowanymi regulacjami dla projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności; 

� Przygotowanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich dokumentów niezbędnych do 
rozliczenia Projektu.  

� Kontrolowanie rozliczenia finansowego z podwykonawcami, ochrona Zamawiającego przed podwójną 
płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisach Prawa 
Zamówień Publicznych lub Kodeksu Cywilnego. 
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Inżynier jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu opinię o dokumentach otrzymanych od 
Wykonawców robót, mających potwierdzać dokonanie płatności dla Podwykonawców, w terminie 7 dni 
od dnia ich otrzymania. 

7) Po zakończeniu realizacji zadania, podczas Okresu gwarancji i rękojmi, uczestniczenie w nadzorowaniu 
inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów, a w szczególności:  

� Egzekwowanie usuwania ewentualnych wad i usterek przez Wykonawcę zadania.  

� Rozliczenie umów, również w przypadku ich przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na 
zasadach określonych przez Zamawiającego. 

8) Pełniący usługę nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał swoje obowiązki niezwłocznie, jednak nie 
później niż we wskazanych terminach. 

9) Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.  

10) Wykonawca jest zobowiązany: 

� zapewnić należycie wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie doświadczenie i uprawnienia 
wymagane polskim prawem; 

� zapewnić, na czas wykonywania przedmiotu zamówienia, odpowiednie wsparcia logistyczne, 
administracyjne i informacyjne Personelu, pozwalające na osiągnięcie celów określonych w Umowie; 

� zachować poufność informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową, według wytycznych 
Zamawiającego lub obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa; 

� występować o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, kiedy podejmowane decyzje będą 
wymagały takiej aprobaty zgodnie z umową lub będą mogły spowodować zwiększenie wydatkowanych 
środków Zamawiającego, i/lub przedłużenie terminu wykonywania tych umów i/lub zasadnicze zmiany 
techniczne i/lub technologiczne, lub kiedy decyzje takie będą istotne; 

� monitorować i stosować się do wszelkich zmian dotyczących przepisów, zasad, wytycznych 
i dokumentów związanych z realizacją umów i z realizacją Projektu oraz bezzwłocznie pisemne 
przekazywać Zamawiającemu niezbędnych informacji, opinii i dokumentów dotyczących tych zmian, a 
także wprowadzanie na bieżąco stosownych zmian do przygotowywanych dokumentów; 

� na bieżąco informować Zamawiającego o problemach, jakie napotkanych w trakcie wykonywania 
niniejszej usługi; 

� przekazywać całość korespondencji z Wykonawcą zadania do wiadomości Zamawiającego. 

11) Do obowiązków Wykonawcy należeć będą również wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione 
w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umów 
(zgodnie z wymaganiami Instytucji Finansującej) oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego. 

12) Wykonawca usługi nie będzie miał prawa do:  

o Wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych umów. 
o Zwolnienia Wykonawcy zadania z jakichkolwiek jego zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych  

w podpisanych umowach. 
o Wyrażania zgody na ograniczenie zakresu zamówienia na dostawę lub przekazanie jego przedmiotu 

Wykonawcy innemu niż ten, który został wskazany w podpisanych umowach. 

3.3. Wymagania odno śnie personelu  

1) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko wykwalifikowany personel oraz 
przedstawić Zamawiającemu pełny wykaz personelu proponowanego do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonawca i jego personel muszą przestrzegać przepisów prawa polskiego. Wykonawca winien zapewnić 
zespół wysoko kwalifikowanych specjalistów, inżynierów branżowych, posiadających stosowne kwalifikacje, 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie, oraz zdolność do wykonywania ww. zadań i spełniających wymagania 
określone przez Zamawiającego. 

3) Inżynier musi zapewnić swojemu personelowi, (inspektorom nadzoru) niezbędne wsparcie i pomoc 
techniczną innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni dla poprawnej realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz umów na realizację zadania. 

4) Koszty zatrudnienia innych specjalistów i personelu wspierającego będą uważane za włączone 
w wynagrodzenie Wykonawcy. 
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5) Wszystkie osoby będące personelem Wykonawcy muszą biegle posługiwać się językiem polskim. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje osobami biegle posługującymi się językiem polskim, dla 
prawidłowego wypełnienia warunków Umowy musi zapewnić odpowiednie usługi tłumacza w celu efektywnej 
realizacji Umowy.  

6) Podczas nieobecności jakiegokolwiek inspektora nadzoru, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, 
Wykonawcy ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy inspektora dla 
uniknięcia opóźnień w realizacji zamówienia na dostawę. Takie zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione 
i zaaprobowane na piśmie przez Zamawiającego. 

7)  W okresie trwania umów Wykonawca zagwarantuje zakwaterowanie dla swojego personelu oraz pokryje 
koszty związane z zakwaterowaniem, dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, 
transportem lokalnym, diety, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem oraz inne 
świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie. 

8) Wykaz Personelu Wykonawcy 

8.1) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Ekspert nr 1 

8.2) Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej- Ekspert nr 2 

8.3) Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej i AKPiA – Ekspert nr 3 

Powyższy wykaz personelu Wykonawcy może nie być wyczerpujący i może zostać uzupełniony przez 
Inżyniera. Wykaz ten winien być uważany jako wymagania minimalne Zamawiającego dla rzetelnego 
wypełnienia obowiązków Wykonawcy usługi. 

3.4. Logistyka 

1) Wykonawca winien dysponować sprzętem, niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w 
tym w szczególności. 
• sprzętem komputerowym, który zagwarantuje sprawną obsługę przetwarzania wszystkich dokumentów 

papierowych na elektroniczne oraz zapewni bieżącą bezpieczną archiwizację dokumentów i wszelkich 
treści w postaci elektronicznej; 

• licencjonowanym oprogramowaniem, które zapewni: wykonywanie czynności Wykonawcy oraz 
współpracę ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział w Projekcie. 
Oprogramowanie musi być na bieżąco aktualizowane do obowiązujących potrzeb przy realizacji umów, 
musi posiadać funkcje i możliwości tworzenia, zapisu, odtwarzania, modyfikowania, przechowywania 
i archiwizowania dokumentów tekstowych, finansowych i plików multimedialnych. 

2) Wykonawca winien dysponować środkami transportu niezbędnymi dla prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

3) Zamawiający nie narzuca Wykonawcy obowiązku dysponowania biurem na określonym terenie. Jeżeli 
Wykonawca usługi nie będzie dysponował biurem na terenie Dzierżoniowa, to jest zobowiązany 
odbierać/przekazywać korespondencję pisemną w siedzibie Zamawiającego minimum 1 raz w tygodniu. 

3.5. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspóln ego Słownika Zamówie ń (CPV). 

Opis Słownik główny 

Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 71310000-4 

Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 79110000-8 

4. Termin wykonania zamówienia. 

1) Termin rozpoczęcia realizacji umowy: od dnia podpisania umowy. 

2) Termin zakończenia: do 13 miesi ęcy licząc od dnia podpisania umowy dla zadania pn. „Montaż agregatów 
kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie”, przewidywanego na czerwiec 2021 r. 

5. Informacje uzupełniaj ące. 

5.1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupe łniaj ących. 

Zamawiający przewiduje udzielanie (w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 7 Regulaminu) – 
wybranemu w niniejszym postępowaniu wykonawcy zamówienia podstawowego – zamówienia na dodatkowe 
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usługi, o wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu 
podobnych usług. 

5.2. Informacje dotycz ące przeprowadzenia przez Wykonawc ę wizji lokalnej. 

1) Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie 
i sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu 
u Zamawiającego. 

2) Zamawiający, w ramach dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie internetowej: 
http://wik.dzierzoniow.pl/index.php/przetarg/?id=1917 zamieścił wyciąg z dokumentacji projektowej 
oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie. Całość posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
dostępna jest na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie. 

5.3. Szczególne instrumenty i procedury. 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Wspólne ubieganie si ę Wykonawców o udzielenie zamówienia. 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

3) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4) Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być 
udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5) Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

6) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 
będzie żądał przed zawarciem umowy kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka musi 
być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, a stosowne upoważnienia 
muszą wynikać z odpowiednich dokumentów. 

7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

8) Spółkę cywilną traktuje się jak Wykonawców składających ofertę wspólną. 

9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

7. Podstawy wykluczenia z post ępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy 
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub który naruszył 
obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba 
że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej 
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. 

2. Zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, 
w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo 
sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5, 7, jeżeli udowodni 
Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych 
regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte 
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przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

6. Wykluczenie wykonawcy następuje:  

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się 
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony 
inny okres wykluczenia;  

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne;  

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 7, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia;  

4) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało 
zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

8. Warunki udziału w post ępowaniu. 

8.1. Wiedza i do świadczenia. 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej 2 usługi 
obejmujące nadzór inwestorski nad zadaniem, w zakresie którego weszła dostawa agregatu 
kogeneracyjnego wraz z montażem. 

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. 

8.2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia. 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia następujące osoby, 
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: 

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej:  
• doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej na przynajmniej 2 robotach budowlanych, polegających 
na budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej w ciągu 
ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres od daty uzyskania 
stosownych uprawnień do daty składania ofert jest krótszy – w tym okresie, 

• uprawnienia budowlane(*) do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej:  
• doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności 

instalacyjnej na przynajmniej 2 robotach budowlanych, polegających na 
budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej w ciągu ostatnich 
siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres od daty uzyskania stosownych 
uprawnień do daty składania ofert jest krótszy – w tym okresie,  

• uprawnienia budowlane(*) do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

c) Inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej:  
• doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru inwestorskiego zakresie specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w zakresie AKPiA 
na przynajmniej 2 robotach budowlanych, polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu 
z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej w ciągu ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert jest 
krótszy – w tym okresie,  

• uprawnienia budowlane(*) do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 
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 (*) Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych lub innych odpowiadających im 
uprawnień wydanych na podstawie obowiązujących przepisów w określonej specjalności, na podstawie 
aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane , rozumie przez to również 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących 
przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania 
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane 
na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

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 osób. 

2. Wymieniony w ust. 1 skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania 
Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków 
Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych 
specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty 
operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty. 

9. Lista wymaganych dokumentów/o świadcze ń 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami; 

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, 
zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia. 

5. Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne 
lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie, chyba że: 

1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

6. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów lub oświadczeń 
składanych w postępowaniu. 

7. Jeżeli złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się 
bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny 
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spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, 
o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

8. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do Jego reprezentowania nie wynika 
z dokumentów, załączonych do Oferty ani z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać z bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

9. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. 

10. Komunikacja w post ępowaniu. 

1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 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) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Aneta Nowak – Kierownik Jednostki 
Realizującej Projekt WiK Sp. z o.o., w godz. 700-1500, e-mail: przetargi@wik.dzierzoniow.pl. 

4) Oferty, a także dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, składa się, pod rygorem nieważności, 
w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ww. dokumentów w postaci elektronicznej. 

5) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione z dniem, 
gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. W przypadku 
przesłania wszelkich zawiadomień, oświadczeń, wniosków oraz informacji po godzinach pracy Zamawiającego, 
spowoduje iż zostaną zarejestrowane u Zamawiającego w następnym dniu roboczym. W przypadku przesłania 
dokumentu w dniu wolnym od pracy zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego, jako złożony w pierwszym 
następującym dniu roboczym. 

6) Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 700–1500. Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego 
kierując korespondencję na adres: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58–200 Dzierżoniów, 
fax: 74 832 37 05, e-mail: przetargi@wik.dzierzoniow.pl. 

7) W przypadku korzystania z poczty e-mail, Zamawiający wysyła wiadomości na adres e-mail wskazany 
w formularzu oferty, a Wykonawca na adres e-mail przetargi@wik.dzierzoniow.pl. 

8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

9) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy wskazują 
informację pozwalające zidentyfikować postępowanie, którego dotyczy, np.: nr ogłoszenia, nr sprawy lub nazwa 
postępowania). 

11. Termin składania i otwarcia ofert. 

1) Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  13.05.2021 r. do godz.  1000 

2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) 
zaleca się opisać następująco: 

Oferta przetargowa na:  
Usługę pn.: Nadzór inwestorski dla projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni 

ścieków w Dzierżoniowie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

Nie otwierać przed dniem 13.05.2021 r., godz. 1100 

3) Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. prosimy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4) W związku z tym, że Wykonawcy mają możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie Oczyszczalni ścieków 
w Dzierżoniowie oraz sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, dostępnych na miejscu 
u Zamawiającego, Zamawiający wyznaczył termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 
do zapoznania się przez Wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty. 
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5) Termin otwarcia ofert. 

w dniu  13.05.2021 r. o godz.  1100 

6) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach zawartych 
w ofertach. 

12. Termin zwi ązania ofert ą. 

1) Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia 13.05.2021 r. do dnia 11.07.2021 r. 

3) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym 
mowa w pkt 2, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez siebie okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

4) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

13. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

1) Podstawą opracowania oferty jest Ogłoszenie o zamówieniu. 

2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3) Oferta musi być przygotowana w języku polskim. 

4) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. 

5) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje 
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7) Do formularza Oferty należy dołączyć w szczególności: 

a) Tabelę ceny – będącą treścią Oferty; 

b) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu; 

c) Pełnomocnictwo – jeżeli prawo do reprezentowania Wykonawcy (podpisania oferty) nie wynika z dokumentów 
złożonych wraz z ofertą lub innych dokumentów dotyczących tego Wykonawcy, będących w posiadaniu 
Zamawiającego lub innych dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

d) Pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
pełnomocnikowi do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – w przypadku oferty złożonej przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

e) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku oferty 
złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

f) Oświadczenie dotyczące informacji zawartych w ofercie, wskazanych jako stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy – wykazujące, że są spełnione kryteria wskazane w art. 11 ust. 2 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu ustalenia podstaw i zasadności 
dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa; 

Oświadczenie musi dotyczyć każdego elementu zastrzeżonego, w szczególności Wykonawca musi wykazać 
co najmniej: 
− jaki charakter mają zastrzeżone informacje, w szczególności określenie, czy są to informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą dla 
Wykonawcy w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

− jakie działania Wykonawca podjął celem zachowania w poufności informacji, które zostały zastrzeżone, 
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− jaką wartość przedstawiają dla Wykonawcy informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa; 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, udostępnianych przez Zamawiającego w informacji z otwarcia ofert. 

14. Sposób obliczenia ceny. 

1) Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji, uwzględniając 
wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, 
upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów treści Ogłoszenia o 
zamówieniu wraz z załącznikami, oraz przy uwzględnieniu posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia 
zawodowego. 

2) Cena, o której mowa w pkt 1, podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty jest ceną ryczałtową za realizację 
przedmiotu zamówienia, tzn. jest stała, jednoznaczna i ostateczna, zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny. 

3) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia), określona na podstawie 
wypełnionej Tabeli ceny (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia). 

4) Wszystkie wartości pośrednie w Tabeli Ceny oraz ostateczna cena oferty (łącznie z podatkiem VAT) muszą być 
liczone i podawane w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5) Cena oferty obejmuje przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu w zakresie dokonywania zmian 
w projekcie w obszarze twórczych przeróbek projektu. 

6) Dla potrzeb oceny i porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć podatek VAT, zgodnie z przepisami prawa 
polskiego dotyczącymi stawek VAT na dzień składania ofert. 

7) Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny 
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. 

8) Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN. 

9) Nie przewiduje się zmiany ceny, tzn. że wskazana cena ryczałtowa będzie wartością stałą w okresie realizacji 
przedmiotu zamówienia za całość przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem zmian wskazanych w umowie. 

10) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, szczegółowo określone zostały we wzorze 
umowy. 

15. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

Cena [zł] – Pi (C) – waga 100% 

2) Punkty – maksymalnie 100 pkt – zostaną obliczone w następujący sposób: 

Pi = Pi (C) = 
C of, min 

x 100 
C of, bad 

gdzie: 
Pi ilość punktów jakie otrzyma oferta "i"; 
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”; 
C of, min najniższa cena (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 
C of, bad cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT). 

3) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie ww. kryteriów oceny ofert – Zamawiający udzieli 
niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza (uzyska 
największą ilość punktów). 

4) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką sama 
cenę, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

5) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio 
złożonych przez nich ofertach. 
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16. Informacje o formalno ściach, jakie musz ą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy. 

1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem 
podpisania umowy. 

W przypadku utrzymania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego podpisanie umowy będzie mogło 
odbyć się korespondencyjnie. 

2) Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, dostarczy: 
a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania 

w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis 
z rejestru, zaświadczenie), jeżeli nie wynika to z treści oferty lub dokumentów, które Zamawiający może 
uzyskać z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych; 

b) kopię uprawnień budowlanych Inspektorów nadzoru inwestorskiego; 

c) zaświadczenia (z określonym w nim terminem ważności) wydane przez właściwą izbę samorządu 
zawodowego, potwierdzające wpis Inspektorów nadzoru inwestorskiego na listę członków właściwej izby, 
zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane; 

3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych 
w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
przed podpisaniem umowy, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców. Umowa taka musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli każdego 
z Wykonawców. 

5) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy są zawarte w 
Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

17. Ochrona danych osobowych. 

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”, Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą 
w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A informują, że: 

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

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

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia: Usługa pn.: Nadzór inwestorski dla projektu pn.: „Montaż agregatów 
kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawarciem Umowy; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami zawartych przez Zamawiającego umów lub 
będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń; 

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

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

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; 
Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
tego postępowania oraz nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 

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

9) 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.  

10) ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO; 

18. Wykaz zał ączników do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. 

Załącznikami1 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu są: 

− Załącznik nr 1 – Wzór Formularza oferty 

− Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do 
umowy  

− Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 

− Załącznik nr 4.1 – Wzór Wykazu dostaw 

− Załącznik nr 4.2 – Wzór Wykazu osób 

− Załącznik nr 5 – Wzór Tabeli Ceny. 

 

                                                           
1 Są to przykładowe wzory. Zamawiający dopuszcza inne wzory. Winny one zawierać wszystkie istotne postanowienia Ogłoszenia o 
zamówieniu. 
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OFERTA 

Usługa pn.: Nadzór inwestorski dla projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz 
na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/5/2021 

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) 
  

 
 

 

 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Konto ePUAP  
Adres e-mail  
 
Ja (my) niżej podpisany(i), składając niniejszą Ofertę w postępowaniu przetargowym, oświadczam(y), że: 

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

2) Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: Ogłoszenia o zamówieniu, 
wyjaśnień do Ogłoszenia o zamówieniu oraz jego zmian. 

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

4) CENA (łącznie z podatkiem VAT) oferowana za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

............................................. zł (słownie: ................................................................................................ zł), 

i wynika z Tabeli Ceny, w tym:  
bez podatku VAT: ......................... PLN (słownie: .................................... PLN)  
stawka podatku VAT: ……% 
podatek VAT: ............................... PLN (słownie: .................................... PLN). 

5) Termin wykonania usługi: do 13 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy dla zadania pn.: „Montaż agregatów 
kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”.  

6) Termin gwarancji i rękojmi: 4 lata od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego dla zadania pn.: „Montaż 
agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”. 

7) Termin płatności faktur VAT: 30 dni. 

8) Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, od dnia otwarcia licząc. 

9) Akceptuję(-emy) bez zastrzeżeń projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną 
wprowadzone do umowy. 

10) Zapoznałem(-aliśmy) się z terenem realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokumentami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia. 
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11) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(-emy) się zawrzeć umowę 
w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

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

13) Jesteśmy mikro/małym/średnim/dużym* Przedsiębiorcą. 

14) Nie uczestniczę(-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego 
zamówienia. 

15) Oświadczenia dot. ochrony danych osobowych: 

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

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

c) 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 w niniejszym postępowaniu1. 

 
 
______________, dnia ____________ r. 
 

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

 
Dokumenty załączone do Oferty: 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
* Wykonawca skreśla lub usuwa niepotrzebne 
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) 



Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone 
do umowy  
Umowa nr JRP/5/2021 z dnia …………………… r.  
 

 
Usługa pn.: Nadzór inwestorski dla projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków 
w Dzierżoniowie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

21 z 48 

 

Projekt pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, 
przewidziany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 

Wodoci ągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25 a, 58-200 Dzierżoniów 

tel. +48 74 832 37 01 do 04 
faks +48 74 832 37 05 
e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl 
www.wik.dzierzoniow.pl 

Umowa nr JRP/5/2021 

na Usług ę pn.: Nadzór inwestorski dla projektu pn.: „Monta ż agregatów kogeneracyjnych na biogaz 
na Oczyszczalni ścieków w Dzier żoniowie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójno ści 

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

Wodoci ągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
adres: 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, Główną Księgową 

zwaną dalej w niniejszej umowie Zamawiaj ącym ,  

a  

…………………………………………………………… 
adres: …………………………………………………… 

NIP: ………………, REGON ……………… 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ………………/wpisaną do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej3,  

reprezentowaną przez: 
1) …………………………………. – …………… 
2) …………………………………. – …………… 

zwaną dalej w niniejszej umowie Wykonawc ą lub In żynierem .  

Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego 
postępowania o udzielenia zamówienia w trybie Ogłoszenia zgodnie z zasadą konkurencyjności 
na podstawie zapisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej progów określonych 
na podstawie art. 3 ustawy Pzp, obowiązujący w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 
w ramach realizacji projektów dofinasowanych ze środków Funduszy Unii Europejskiej. 

                                                           
3 Niepotrzebne usunąć 
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§ 1 
Załączniki do Umowy 

1. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część niniejszej 
Umowy według następującego pierwszeństwa: 
1) Ogłoszenie o zamówieniu (Załącznik nr 1); 
2) Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 2); 
3) Zasady dotyczące BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska, obowiązujące 

Wykonawców realizujących prace na terenie spółki WiK w Dzierżoniowie wraz z oświadczeniem o ich 
przestrzeganiu (Załącznik nr 3); 

4) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 4). 

2. W przypadku gdy poszczególne dokumenty zawierają różne, ale nie wykluczające się zapisy, wszystkie 
zapisy należy odczytywać łącznie. 

3. Każdą rozbieżność (rozumianą m.in. jako sprzeczne zapisy) należy zgłosić do Zamawiającego. 
Ostateczna treść zapisu zostanie wskazana przez Zamawiającego, po ewentualnym zasięgnięciu opinii 
Wykonawcy. 

§ 2 
Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego dla Projektu pn.: „Montaż 
agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie: 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi określone w niniejszej Umowie. 
Wykonawca będzie wykonywał usługi z najwyższą starannością, w ścisłej współpracy z Zamawiającym, 
stosując się do jego zaleceń, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz wytycznych 
obowiązujących przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa Ogłoszenie o Zamówieniu, stanowiące integralną 
część niniejszej Umowy. 

§ 3 
Obowi ązki Zamawiaj ącego i Wykonawcy  

1. Po podpisaniu niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze wszelkimi warunkami 
technicznymi i prawnymi związanymi z realizacją zadania.  

2. Zamawiający niezwłocznie po rozpoczęciu wykonywania niniejszej Umowy, dostarczy Inżynierowi 
wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty (Programy funkcjonalno- użytkowe, 
dokumentacje projektowe, Umowy z Wykonawcami, itp.), w formie elektronicznej lub papierowej, jakie 
mogą być niezbędne dla wykonania niniejszej Umowy. Inżynier zwróci dokumenty w wersji papierowej 
Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania niniejszej Umowy. Przekazanie i przejęcie 
dokumentów zostanie udokumentowane. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać Zamawiającemu 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy. Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez 
Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą sposobu wykonywania Umowy oraz 
sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po jej wykonaniu. 

4. Wykonawca sporządzi także każdy inny dokument (lub go uzgodni, zatwierdzi, zaopiniuje bądź podejmie 
inne niezbędne czynności z tym związane), którego obowiązek sporządzenia wynikać będzie 
z dokumentów wymienionych w § 1 i § 2 lub z zapisów umowy dla zadania pn.: „Montaż agregatów 
kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności. 

5. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego nie będą, 
za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania Umowy, 
publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
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6. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanych przez siebie 
i przekazanych Zamawiającemu dokumentów powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. 
Wszystkie Raporty, dokumenty, dane i informacje pozyskane lub sporządzone przez Wykonawcę 
w trakcie wykonywania Umowy będą poufne i będą stanowić własność Zamawiającego. Wszelkie 
majątkowe prawa autorskie przechodzą na Zamawiającego w ramach całkowitego wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. 

§ 4 
Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania 
przedmiotu niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się do jego wykonania z należytą starannością. 

2. Do świadczenia usług w ramach niniejszej Umowy Wykonawca wyznacza Personel, w skład którego 
wchodzą:  

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej: ………………………………, 

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej: ………………………………, 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej: ………………………………. 

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą działali w granicach umocowania określonego w ustawie PB.  

4. Wymieniony w ust. 2 skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania 
Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia 
obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze 
strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. 
Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu są zawarte w wynagrodzeniu Wykonawcy 
wskazanym w § 5 ust. 2. 

5. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę Personelu wymienionego w ust. 2 (na 
podstawie Oferty Wykonawcy). Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni przedstawić 
Zamawiającemu do zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastąpienia Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

6. Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę Inspektora nadzoru inwestorskiego 
w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

2) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy;  

3) jeżeli jego zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
(np. rezygnacji, itp.). 

7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli uzna, że 
nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki wynikające z Umowy. 

8. Wykonawca obowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, zmienić Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. 

9. W przypadku zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego, osoba zaproponowana przez Wykonawcę musi 
spełniać wymagania określone dla tego personelu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  

10. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
na następujących warunkach: 

1) terminy urlopów trwających dłużej niż 5 dni roboczych zostaną uprzednio uzgodnione i zatwierdzone 
przez Zamawiającego;  

2) Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem wskazać terminy urlopów personelu trwające dłużej 
niż 5 dni roboczych oraz zaproponować osoby ich zastępujące;  

3) wszystkie osoby zastępujące, w okresie urlopu personelu, muszą być zatwierdzone przez 
Zamawiającego, m.in. na podstawie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje. 

11. Do osób zastępujących Inspektora nadzoru inwestorskiego znajduje odpowiednie zastosowanie treść 
ust. 5 i ust. 7 niniejszego paragrafu. 
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12. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do prowadzenia nadzoru inwestorskiego innych osób niż 
wskazane w ust. 2 może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

§ 5 
Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie  

1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest Cena zaproponowana w Ofercie Wykonawcy. Jest to 
wynagrodzenie ryczałtowe, z zastrzeżeniem § 5 ust. 20 oraz § 11. 

2. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
Kwota brutto ………… zł  
(słownie: ……………………………………………………………………… zł) w tym:  
• wartość bez podatku od towarów i usług ………… zł  

(słownie: ……………………………… …………………………………… zł),  
• należny podatek od towarów i usług w wysokości: …………… zł  

(słownie: ………………………… zł) 

3. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 

4. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji niniejszej 
Umowy, po podpisaniu przez strony Aneksu do umowy, do faktur wystawianych przez Wykonawcę 
zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w chwili wystawienia faktury 
zgodnie z niniejszą Umową.  

5. Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie realizowana w częściach, w następującej wysokości: 
1) 25% po 4 miesiącach realizacji Umowy; 
2) 25% po 7 miesiącach realizacji Umowy; 
3) 25% po 10 miesiącach realizacji Umowy; 
4) 25% po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego dla zadania pn.: „Montaż agregatów 

kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wystawiać odrębne faktury dla wydatków kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych – zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. 

7. Faktury z niniejszej Umowy wystawiane będą przez Wykonawcę na Zamawiającego w walucie PLN. 

8. Zapłata należności będzie następowała przelewem na konto Wykonawcy 
nr ………………………………………………………………………………….., w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury.. 

9. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nastąpi w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.  

10. Wykonawca oświadcza, iż wskazane w ust. 8 konto bankowe zgłoszone zostało do rozliczeń z Urzędem 
Skarbowym. 

11. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. Okres płatności 
rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz ze 
wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

12. 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. 96b 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-
vat-wyszukiwarka, Zamawiający informuje, iż w przypadku otrzymania faktury ze wskazanym rachunkiem 
bankowym spoza listy udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, płatność 
za faktury będzie realizowana tylko na rachunek bankowy ujawniony na ww. liście. 

13. Wykonawca zobowiązany jest zamieszczać na fakturze wszystkie wymagane przez Zamawiającego 
informacje. 

14. Każda faktura powinna zawierać: przedmiot płatności, nr i datę zawarcia Umowy oraz pełną nazwę 
zadania. 
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15. Na fakturze jest obowiązek wpisania kodu identyfikującego na niektóre towary i usługi, zgodnie z § 10 
ust. 3 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji 
w zakresie podatku od towarów i usług. 

16. Zapłata za fakturę następowała będzie przy zastosowaniu podzielonej płatności (split payment). 

17. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi stanowi kwota wskazana w Ofercie 
Wykonawcy. 

18. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

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

20. W przypadku przerwania Umowy na realizację zadania pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych 
na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia 
ryczałtowego w pełnej wysokości. Wówczas całkowite wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczone 
na podstawie procentowego wykonania finansowego zadania i będzie stanowiło taki procent kwoty brutto 
podanej w ofercie Wykonawcy, jaki procent zakresu finansowego robót rzeczywiście wykonany został 
w ramach zadania jw. Wynagrodzenie to zostanie jednak wypłacone dopiero po wykonaniu szczegółowej 
inwentaryzacji wykonanych prac i po ostatecznym rozliczeniu zadania. 

21. Wykonawca nie może scedować na osobę trzecią całości ani żadnej części Umowy, ani żadnych korzyści 
z Umowy, ani zysku z niego, ani swojego prawa do płatności należnych lub mających stać się należne 
z tytułu Umowy. Odstępstwo od powyższego jest możliwe jedynie w wyjątkowych okolicznościach – 
za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego – na rzecz:  

1) banku lub instytucji finansującej wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę,  
2) dostawców urządzeń, materiałów i usług – wykorzystanych przy realizacji niniejszej Umowy.  

§ 6 
Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia realizacji Umowy: od dnia podpisania Umowy. 

2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 13 miesi ęcy  od dnia podpisania umowy dla zadania pn.: 
„Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” ”, 
przewidywanego na czerwiec 2021 r.  

§ 7 
Sposób kontaktu 

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie stron Umowy będzie 
dokonywane w formie pisemnej, z uwzględnieniem zapisów ust. 5 niniejszego paragrafu. 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz nadzorowania wykonywania 
Umowy w imieniu Wykonawcy jest: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon  

Fax  

e-mail  

3. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego są: 

Imię i nazwisko 
Paweł Mizer 

Starszy inspektor ds. technicznych 
Aneta Nowak 
Kierownik JRP 

Adres ul. Kilińskiego 25a,  
58-200 Dzierżoniów 

ul. Kilińskiego 25a,  
58-200 Dzierżoniów 

Telefon 074 832 20 53 074 832 20 53 

Fax 074 832 37 05 074 832 37 05 
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e-mail mizer@wik.dzierzoniow.pl  nowak@wik.dzierzoniow.pl  

4. Korespondencja w ramach Umowy pomiędzy stronami niniejszej Umowy będzie sporządzana w formie 
pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być 
każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przesyłką wysłaną za pośrednictwem publicznego 
operatora, firmy kurierskiej lub doręczoną osobiście na adresy wymienione poniżej: 

Dla Wykonawcy: 

Nazwa  

Adres  

Telefon  

Fax  

e-mail  

Dla Zamawiającego: 

Nazwa Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

Adres ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów 

Telefon 
074 832 37 01 do 04 

074 832 20 53 
074 832 20 54 

Fax 074 832 37 05 

e-mail wik@wik.dzierzoniow.pl  

5. Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od momentu jego 
przekazania i winno zostać potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 3 dni od jego przekazania.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. W przypadku, kiedy 
Wykonawca stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres 
przedmiotu Umowy, w terminie 3 dni od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym 
Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko. 

7. Zamawiający przekaże swoją decyzję pisemnie Wykonawcy w terminie 3 dni od daty otrzymania 
powiadomienia. 

8. Komunikacja pomiędzy stronami niniejszej Umowy odbywać się będzie w języku polskim.  

9. Wszystkie dokumenty powstałe lub przekazywane w ramach Umowy będą przekazywane w języku 
polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. Personel Wykonawcy powinien biegle władać językiem polskim w mowie i w piśmie. W przeciwnym razie 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy dla swojego 
personelu. 

§ 8 
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych Zamawiającemu w następujących przypadkach  
i wysokościach:  

1) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca lub jego personel, nie realizuje 
obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, równocześnie 
wzywając go do prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu. 
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,15% Kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy, za każdy kolejny dzień zwłoki, 

2) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę jakichkolwiek terminów realizacji Umowy lub 
poszczególnych jej elementów, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,15% Kwoty brutto, 
o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki,  
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3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% Kwoty 
brutto, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy; 

3. Zamawiający odstąpi od wymierzenia kary jeśli Wykonawca, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego udowodni, że za wskazaną przez Zamawiającego przyczynę nałożenia kary nie ponosi 
żadnej winy. 

4. Jeżeli w wyniku błędnych działań lub zaniechania jakichkolwiek działań Wykonawcy, Zamawiający będzie 
zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy zadania pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz 
na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, jakiejkolwiek dodatkowej kwoty, wówczas Wykonawca, 
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu ww. kwotę w całości. 

5. Za opóźnienie w przedstawieniu Zamawiającemu umowy kontynuującej ubezpieczenie wraz z dowodem 
opłacenia składek na to ubezpieczenie w terminie określonym w § 10 ust. 3 w wysokości 200 zł za każdy 
dzień zwłoki.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rachunek Zamawiającego wskazany 
w wezwaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, obejmującego zarówno poniesione 
straty, jak i utracone korzyści, których doznał Zamawiający na skutek błędnych działań lub zaniechania 
jakichkolwiek działań Inżyniera. 

8. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wyniosą więcej niż 25% Kwoty 
brutto, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić 
od umowy z jego winy bądź zażądać stosownego obniżenia jego wynagrodzenia. 

9. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych i innych należności wynikających z Umowy – 
bezpośrednio dowolnej należności (w ramach dowolnej umowy) przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego, po bezskutecznym upływie terminu na zapłatę dobrowolną, przewidzianą w ust. 7.  

10. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy (zgodnie z ust. 9) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu zamówienia 
lub jakichkolwiek innych obowiązków. 

11. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa 
cywilnego (art. 471 Kodeksu Cywilnego), jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych 
kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

§ 9  
Gwarancja i r ękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres 4 lat od dnia podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego dla zadania pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz 
na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej 
gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 
gwarancji. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

3. Gwarancja i rękojmia dotyczą wszystkich dokumentów i czynności wykonanych przez Wykonawcę. 

§ 10 
Ubezpieczenie 

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

2. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Inżynier zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie (polisę) 
od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę, co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). 
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3. Umowy kontynuujące ubezpieczenie wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Inżynier 
będzie przedkładał Zamawiającemu w terminie 7 dni przed datą wygaśnięcia poprzedniej Umowy 
ubezpieczenia.  

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej musi 
umożliwić pokrycie roszczeń Zamawiającego powstałych podczas realizacji inwestycji (łącznie z tytułu 
odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej) jak i szkód powstałych po upływie tego okresu w kolejnych 
4 latach (okres gwarancji i rękojmi).  

5. Inżynier ponosi również odpowiedzialność względem Zamawiającego za ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej pracowników sprawujących samodzielne funkcje techniczne.  

6. Polisa, o której mowa w ust. 1. będzie zawierała postanowienia dotyczące szkód zgłoszonych w okresie 
obowiązywania Umowy jak i szkód powstałych po upływie tego okresu w kolejnych 4 latach (okres 
gwarancji i rękojmi). 

§ 11 
Zmiany w umowie 

1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: 
a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego, 

c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
Umowie; 

2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a. konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając 

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; 

3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
a. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian Umowy, 

b. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć Umowę 
z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem 
dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac; 

4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi 
unijne w rozumieniu art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

5) nałożenia przez Instytucje Pośredniczące lub Instytucje Zarządzające zmian w Umowie 
o dofinansowanie, mających wpływ na realizację Umowy; 

6) zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych, które zostały ogłoszone po dacie 
składania ofert, wywołujących potrzebę zmiany Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 
zmiany; 

7) zmiany terminu wykonania Umowy i wartości wynagrodzenia pod warunkiem, że zaszły okoliczności 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności gdy:  
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a. realizowane jest zamówienie dodatkowe lub zamienne,  
b. podpisany został z wykonawcą dostawy pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na 

Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania, 
c. w przypadku wystąpienia zdarzenia nadzwyczajnego, czyli zdarzenia lub okoliczności, przeciwko 

którym nie można było rozsądnie się zabezpieczyć przed podpisaniem Umowy, maksymalny 
okres przesunięcia terminu zakończenia Umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu 
usługi; 

d. zmiany zakresu zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1. Wówczas całkowite wynagrodzenie 
Wykonawcy będzie wyliczone na podstawie procentowego wykonania finansowego umowy na 
zadanie pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w 
Dzierżoniowie”, potwierdzonego przyjętymi dokumentami i wystawionymi zgodnie z umową i 
będzie stanowiło taki procent Kwoty brutto podanej w ofercie Wykonawcy, jaki procent zakresu 
finansowego robót rzeczywiście wykonał Wykonawca zadania pn. pn.: „Montaż agregatów 
kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”. 

e. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 

8) zmiany składu zespołu Wykonawcy. Zmiana taka może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy uzasadniony okolicznościami obiektywnie uniemożliwiającymi prowadzenie prac bez 
zmiany zespołu, takimi jak: śmierć, choroba, zakończenie zatrudnienia członka zespołu lub 
nienależyte wykonywanie usług przez członka zespołu;  

9) zmiany Osób reprezentujących Strony w przypadku zaistnienia takiej okoliczności; 

10) zmian teleadresowych Stron Umowy; 

11) konieczności zmiany osób wskazanych w Umowie; 

12) zmiany kwalifikowalności wydatków. 

2. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy 
w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności:  

1) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto 
by oferty innej treści,  

2) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,  

3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy, 

4) zmiana polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4). 

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

4. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem zapisów ust. 1 ÷ 3 niniejszego paragrafu jest nieważna. Na 
miejsce unieważnionych postanowień Umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 
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5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do 
Umowy, pod rygorem nieważności. 

6. Zmiana Umowy dot. zmiany terminów realizacji Umowy i/lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 
może być uzależniona od uzyskania zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. 

7. Wykonawcy, z tytułu przedłużenia okresu realizacji Umowy, za które Zamawiający nie ponosi winy, 
nie przysługuje roszczenie finansowe, w szczególności z tytułu zwrotu kosztów wydłużenia polis 
ubezpieczeniowych. 

8. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z realizacji niniejszej 
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia 
wykonywanych robót. 

§ 12 
Wypowiedzenie Umowy i odst ąpienie od Umowy przez Zamawiaj ącego  

1. Zamawiający może wypowiedzieć Wykonawcy niniejszą Umowę, jeżeli:  

1) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu. 

2) Zostanie wydany przez uprawnione organy nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.  

3) Wykonawca będzie zwlekał z dochowaniem ustalonych niniejszą Umową terminów jej realizacji lub 
realizacji jej poszczególnych elementów o więcej niż 14 dni kalendarzowych, pomimo wezwania 
Zamawiającego do podjęcia prawidłowego wykonywania usługi. 

4) Wykonawca z własnej winy przerwie realizację niniejszej Umowy i nie podejmie jej realizacji przez 
okres kolejnych 14 dni kalendarzowych, pomimo wezwania Zamawiającego do podjęcia wykonywania 
usługi.  

5) Wykonawca nie przedstawi w terminie i pomimo wezwania Zamawiającego oraz udzielenia 
dodatkowego 14 dniowego terminu, określonych niniejszą Umową polis ubezpieczeniowych 
w odpowiedniej wysokości lub umowy kontynuującej ubezpieczenie, wraz z dowodem opłacenia 
składek na to ubezpieczenie. 

6) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca jest tak dalece w zwłoce ze świadczeniem usług objętych 
niniejszą Umową, że wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie i pisemnie poinformuje go 
o krokach, jakie jego zdaniem należy podjąć dla terminowego ich wykonania, a Wykonawca zaleceń 
tych w określonym przez Zamawiającego terminie nie wykona, przy czym, termin wyznaczony 
Inżynierowi nie może wynosić mniej niż 14 dni.  

7) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca świadczy usługi objęte niniejszą Umową niezgodnie z jej 
postanowieniami, z projektami lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich 
prowadzenia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich 
zmian w świadczonych usługach nie dokona, przy czym, termin wyznaczony Inżynierowi nie może 
wynosić mniej niż 14 dni.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem § 11 – w takim przypadku Zamawiający odstępuje od 
Umowy w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 
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4. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia woli w tym zakresie, 
zawierającego wskazanie przyczyn odstąpienia. 

§ 13 
Podwykonawstwo  

1. Wykonawca ma prawo powierzyć do wykonania podwykonawcom część zadań określonych w Umowie. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, 
tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy. 

3. Powierzenie wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom może nastąpić jedynie w przypadku 
zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji i doświadczenia osób mających realizować zadania 
określone w Umowie i wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia 
Inżyniera z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

§ 14 
Prawa autorskie 

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

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

3. W ramach ustalonego w § 5 ust. 2 wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją 
stanowiąca przedmiot Umowy, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do 
dokumentacji i upoważnia Zamawiającego do korzystania z dokumentacji na wszystkich możliwych 
polach eksploatacji, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, publikowania, przetwarzania, udostępniania 
wykonawcom, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono 
oraz w zakresie rozpowszechniania w inny sposób. 

4. W ramach ustalonego w § 5 ust 2 całkowitego wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

5. Na podstawie niniejszej Umowy, dokumentacja stanowiąca przedmiot Umowy może być użyta przez 
Zamawiającego lub przez inne jednostki, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 15 
Przepisy ogólne i ko ńcowe  

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa 
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych i akty wykonawcze do tych ustaw. 

2. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać 
polubownie. W razie braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA  
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ZASADY DOTYCZĄCE BHP, BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ORAZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA, OBOWIĄZUJĄCE WYKONAWCÓW REALIZUJ ĄCYCH PRACE NA TERENIE SPÓŁKI 

WIK W DZIERŻONIOWIE WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O ICH PRZESTRZEGANIU 

1. Wprowadzenie 

W Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie funkcjonuje zintegrowany system 
zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o normy ISO 9001, 
ISO 14001 oraz 45001. W związku z tym zobowiązani jesteśmy do podejmowania szczególnych działań 
w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. Zintegrowana Polityka Zarz ądzania  

Najważniejsze założenia naszego systemu określone zostały w Zintegrowanej Polityce Zarządzania. 
Należycie realizując powierzone Państwu zadania przyczyniają się Państwo do realizacji zobowiązań 
zawartych w tej Polityce, jak również w innych dokumentach obowiązujących w Spółce, w związku z tym 
prosimy o zapoznanie się z Polityką i zapoznanie z nią wszystkich Państwa pracowników. 

 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25 A 

58 – 200 Dzierżoniów 

Nr wydania: 8 Data wydania: 12.12.2019 rok Nr egzemplarza: 1 
 

ZINTEGROWANA POLITYKA ZARZ ĄDZANIA 
 JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 
NASZA MISJA: „Czysta woda w ka żdym kranie, tylko czyste ścieki do rzeki” 

NASZA WIZJA: „Nasza innowacyjno ść w działaniu, satysfakcj ą naszych klientów” 
Głównym celem działalno ści Spółki Wodoci ągi i Kanalizacja jest produkcja i dostarczanie wody  

o odpowiednich parametrach (jako ść, ilo ść, ciśnienie) oraz sprawne odbieranie ścieków i prawidłowe ich 
oczyszczanie, 

zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klientów, wspó lników – Gmin i innych zainteresowanych stron oraz 
wymaganiami obowi ązujących przepisów, maj ąc na uwadze trosk ę o BHP oraz środowisko naturalne. 

Aby sprosta ć oczekiwaniom naszych Klientów, poprawia ć jakość wyrobów i usług oferowanych przez nasz ą 
firm ę oraz minimalizowa ć niekorzystny wpływ naszej działalno ści na środowisko, ci ągle doskonalimy 

skuteczno ść wdro żonego Zintegrowanego Systemu Zarz ądzania Jako ścią i Środowiskiem oraz działania 
w zakresie BHP. 

Zgodnie ze Strategi ą Rozwoju Spółki na lata 2017-2023, Spółka zobowi ązuje si ę 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. 

• Poprawa efektywności energetycznej na obszarze działania Spółki. 
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• 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 wdra żana i utrzymywana w naszej Spółce m.in. poprzez zape wnienie odpowiednich 
zasobów i środków do jej realizacji. 

Jest zrozumiała i zakomunikowana wszystkim osobom p racuj ącym dla lub w imieniu naszej organizacji, 
stosowana oraz dost ępna publicznie dla stron zainteresowanych.  

Jest równie ż przegl ądana pod wzgl ędem jej przydatno ści podczas przegl ądów zarz ądzania.  
ci podczas przegl ądów zarz ądzania.  

 
 
Dzierżoniów, 12 grudnia 2019 r. 
 

3. Zasady ogólne dot. BHP i p.po ż. 

3.1. Wykonawca prac jest zobowiązany przygotowywać, organizować oraz prowadzić prace w 
sposób zapobiegający: 
- wypadkom przy pracy, 
- zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, 
- chorobom zawodowym, 
- pożarom, wybuchom i eksplozjom, 
- uszkodzeniom urządzeń, instalacji oraz narzędzi, 
- pogorszeniu środowiska pracy, 
- degradacji środowiska naturalnego. 

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

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

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

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

4. Zagro żenia jakie wyst ępują na terenie Spółki WiK w Dzier żoniowie: 

4.1. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wymagających pisemnego polecenia: 

• Prace w zbiornikach zamkniętych, kanałach ściekowych, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, 
wnętrzach urządzeń technologicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach, do których wejście 
odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione. 
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• 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 po żarowo 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. 
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5.4. Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pożarowo może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez 
Wykonawcę pisemnego zezwolenia na ich przeprowadzenie.  

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

materiałów i zanieczyszczeń, 
• prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach zagrożonych 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 
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- ograniczanie ilości paliw zużywanych przez sprzęt i środki transportu, 
- racjonalna gospodarka energią cieplną i elektryczną, 

6.4. ograniczanie emisji zanieczyszczeń do środowiska, w tym: 
- ograniczanie ilości ścieków odprowadzanych do środowiska, 
- ograniczanie emisji spalin do powietrza (kotły grzewcze, sprzęt i środki transportu), 
- zapobieganie przedostawaniu się do środowiska olejów i smarów, poprzez stosowanie sprawnych 

maszyn, urządzeń, sprzętu i środków transportu, 
- stosowanie sorbentów w przypadku wycieku substancji szkodliwych dla środowiska, 
- zapobieganie awariom, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko. 

7. Postanowienia ko ńcowe 

7.1. Wykonawca zobowiązany jest informować kierownika działu odpowiedzialnego za obiekt, na 
terenie którego wykonywane są prace oraz komórkę BHP i 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. 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA  
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OŚWIADCZENIE 
wykonawcy realizacji usługa pn.: Nadzór inwestorski  dla projektu pn.: „Monta ż agregatów 

kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzier żoniowie” współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójno ści. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  JRP/1/2021 
 

 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

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

2. WYKONAWCA: 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 
Przyst ępuj ąc do realizacji zdania jw. o świadczam, 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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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
zwana dalej „Umową powierzenia” 
 
Dotyczy: Usługi pn.: Nadzór inwestorski dla projektu pn.: „M onta ż agregatów kogeneracyjnych na 
biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzier żoniowie” współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójno ści. 
 
POWIERZAJACYM  jest: 
Wodoci ągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
adres: ul. Kilińskiego 25a; 58-200 Dzierżoniów 

NIP: 882-000-31-83, REGON 890611183 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064082,  

reprezentowana przez: 
1) Andrzeja Bronowickiego – Prezesa Zarządu 
2) Irenę Augustynowicz – Dyrektora ds. Finansowych, Główną Księgową 

zwana dalej w niniejszej umowie także Zamawiaj ącym ,  

PROCESOREM jest: 
…………………………………………………………… 
adres: …………………………………………………… 

NIP: ………………, REGON ……………… 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ………………/wpisaną do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej4,  

reprezentowaną przez: 
1) …………………………………. – …………… 
2) …………………………………. – …………… 

zwana dalej w niniejszej umowie także Wykonawc ą.  

 
Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści jak poniżej. 

§ 1 
Powierzenie przetwarzania danych 

1. W związku z zawarciem w dniu …………………… r. pomiędzy wyżej wymienionymi Stronami umowy 
nr JRP/5/2021 zwaną dalej „Umową na usługę” 

a. Zamawiający stosownie do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej 
„Ustawą” oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 
roku zwanego RODO, powierza przetwarzanie danych osobowych niezbędnych przy realizacji Umowy 
na usługę tzn. wykonania usługi nadzoru inwestorskiego. 

b. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: 
• dane osobowe pracowników Zamawiającego wymienionych w Umowie na usługę lub w inny 

sposób zaangażowanych w realizację Umowy: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail; 
• dane osobowe pracowników Wykonawcy zadania na dostawę (w tym także podwykonawców) 

oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację dostawy, wymienionych w Umowie 

                                                           
4 Niepotrzebne usunąć 
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na dostawę lub w inny sposób zaangażowanych w realizację tej Umowy: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, nr telefonu, e-mail; 

• dane osobowe właścicieli działek wykorzystywanych do realizacji dostawy: imię i nazwisko, 
adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail; 

• dane osobowe pracowników właścicieli działek (firmy, jednostki samorządu terytorialnego) 
wykorzystywanych do realizacji dostawy: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail; 

• dane osobowe pracowników właścicieli sieci i instalacji zlokalizowanych na terenie realizacji 
zadania: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail. 

W przypadku osób fizycznych, prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, do zakresu 
przekazywanych danych osobowych wlicza się także: NIP, REGON. 

Przez pracowników rozumie się osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, członków organu 
nadzorczego oraz osoby zatrudnione na podstawie dowolnej umowy, w tym w szczególności umowy 
o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło. 

W przypadku osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, członków organu nadzorczego 
i innych osób wymienionych w KRS, do zakresu przekazywanych danych osobowych zalicza się także 
nr PESEL. 

c. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu 
przewidzianym w Umowie na usługę. 

2. Zamawiający jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy i RODO. 

3. Dane osobowe w zależności od potrzeb będą przetwarzane przez Wykonawcę w siedzibie 
Zamawiającego, w siedzibie Wykonawcy lub na terenie realizacji przedmiotu Umowy na usługę.  

§ 2 
Zasady przetwarzania danych 

1. Stosownie do wymogów Ustawy Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje przetwarzanie danych 
osobowych wyłącznie w celu wykonania Umowy na usługę wymienionej w §1 ust. 1 niniejszej Umowy 
powierzenia.  

2. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy z najwyższą 
starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów 
Stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa 
w §1 środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych co najmniej 
w zakresie określonym w Ustawie i RODO. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą, przy użyciu 
urządzeń i systemów informatycznych zapewniających zastosowanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa. 

5. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegających od ustaleń zawartych 
w niniejszej umowie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem ich 
nieważności. 

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych 
osobowych powierzonych przez Zamawiającego, w zakresie i celu określonym Umową na usługę i 
niniejszą Umową powierzenia.  

7. Wykonawca oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały 
zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich 
nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania 
w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych. 
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8. Na wniosek Zamawiającego lub osoby, której dane dotyczą, Wykonawca wskaże miejsca, w których 
przetwarza powierzone dane oraz sposób ich przetwarzania. 

§ 3 
Zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych 
danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

b) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, w tym obsługi systemu informatycznego oraz 
urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osób 
posiadających wydane przez niego upoważnienie, 

c) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych, 

d) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, 

e) dochowania szczególnej staranności, aby podmioty i osoby upoważnione do przetwarzania danych 
osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy powierzenia, między 
innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz 
odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych. 

§ 4 
Współdziałanie Stron 

1. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy powierzenia będą ze sobą ściśle współpracować 
za pośrednictwem Inspektorów Ochrony Danych, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach 
mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy powierzenia. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadań wynikających z niniejszej Umowy powierzenia innej 
osobie lub firmie bez uprzedniej zgody Zamawiającego na piśmie. 

§ 5 
Przetwarzanie danych osobowych po rozwi ązaniu Umowy na usług ę 

1. Po zakończeniu Umowy na usługę, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy powierzenia, włącznie z 
okresem gwarancji i rękojmi, Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 3 dni, 
zobowiązuje się usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym 
skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Wykonawcy. 
Powierzenie przetwarzania danych w zakresie objętym umową trwa do upływu terminu wskazanego 
w §6. 

2. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe po rozwiązaniu Umowy na usługę, jeżeli szczególne 
przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych. 

§ 6 
Czas obowi ązywania Umowy powierzenia 

1. Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas trwania Umowy nr JRP/5/2021 z dnia 
……………… r., łącznie z okresem gwarancji i rękojmi (4 lata od dnia następnego po odbiorze 
końcowym). 

2. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe po zakończeniu Umowy na usługę, jeżeli szczególne 
przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych. 
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§ 7 
Warunki odst ąpienia od Umowy powierzenia 

1. Umowa powierzenia może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym bez okresu 
wypowiedzenia w przypadku: 

a) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowienia niniejszej Umowy powierzenia. 

b) wyrządzenia przez Wykonawcę przy realizacji Umowy powierzenia szkody Zamawiającemu lub 
klientowi Zamawiającego, 

c) uporczywego wstrzymywania się z realizacją zaleceń pokontrolnych, 

d) wszczęcia postępowania sądowego przeciw Wykonawcy w związku z naruszeniem ochrony danych 
osobowych, 

e) w sytuacji rozwiązania Umowy na usługę, o której mowa § 1 ust. 1. 

2. Wypowiedzenie Umowy powierzenia przez którąkolwiek ze Stron jest równoznaczne z wypowiedzeniem 
Umowy nr JRP/5/2021 z dnia …………… r. w zakresie opisanym w § 1 ust. 1 lit. b i zobowiązuje 
Wykonawcę do niezwłocznie zakończenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z § 5. 

§ 8 
Naruszenie ochrony danych osobowych 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania 
i ochrony danych osobowych według obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wykonawca, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 36 godzin po stwierdzeniu naruszenia ochrony 
danych osobowych, zgłosi Zamawiającemu na piśmie oraz na adres poczty elektronicznej 
iod@wik.dzierzoniow.pl każde naruszenie ochrony danych osobowych. 

3. W przypadku naruszenia przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku r. o ochronie danych osobowych 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub którym Wykonawca mógł zapobiec, w następstwie 
którego Zamawiający – jako Administrator Danych Osobowych – zostanie obciążony grzywną lub 
zobowiązany do wypłaty odszkodowania, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu poniesionych z tego 
tytułu strat. 

§ 9 
Klauzula informacyjna RODO 

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 
informuję, że:  

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

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

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ÷ c RODO w celu 
związanym z realizacją umowy zamówienia: Usługa pn.: Nadzór inwestorski dla projektu pn.: 
„Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja dot. realizacji Umowy na usługę; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami art. 78 ustawy Pzp, zawartych 
przez Zamawiającego umów lub będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń; 
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6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawa budowalnego, związanym z realizacją 
Umowy na usługę; 

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

8) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych; 
Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
dokumentów powstałych w związku z realizacją Umowy na usługę; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia realizacji przedmiotu Umowy na usługę (łącznie o z okresem gwarancji i rękojmi)  

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

9) 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. b i c RODO;  

10) ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 
których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy i które 
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy na usługę 
jw. zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku (RODO); 

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

3) 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 
na usługę. 

§ 10 
Postanowienia ko ńcowe 

1. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od niniejszej Umowy powierzenia Wykonawca 
jest bezwzględnie zobowiązany do zwrotu powierzonych mu danych osobowych oraz skasowania 
wszelkich kopii tych danych, będących w posiadaniu Wykonawcy oraz podjąć stosowne działania w celu 
wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszej 
Umowy powierzenia. 

2. Wszelkie zmiany do Umowy powierzenia powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 



Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone 
do umowy  
Załącznik nr 4 do Umowy nr JRP/5/2021 z dnia ……………… r. 
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 

 
Usługa pn.: Nadzór inwestorski dla projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków 
w Dzierżoniowie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

43 z 48 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową powierzenia zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wraz z przepisami 
wykonawczymi. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

POWIERZAJĄCY (ZAMAWIAJ ĄCY)    PROCESOR (WYKONAWCA)  
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OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

Usługa pn.: Nadzór inwestorski dla projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni 
ścieków w Dzierżoniowie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/5/2021 

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

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
  

 
 

 

 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na Usługę pn.: Nadzór inwestorski dla projektu pn.: 
„Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, oświadczam, co następuje: 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z post ępowania . 
 

 

______________, dnia ____________ r. 
 

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

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie Części 
7 Ogłoszenia o zamówienia tj. ………………………………… (podać mającą zastosowanie podstawę 
wykluczenia). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością: 
1) naprawiłem lub zobowiązałem się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne, w związku z czym 
przedkładam następujące dokumenty mające ww. stwierdzenie udowodnić: 
• ………………………………………………………………………………………………………………………; 
• ………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) wyczerpująco wyjaśniam fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym:………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwałem wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy, 
b) zreorganizowałem personel, 
c) wdrożyłem system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzyłem struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 
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e) wprowadziłem wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów 

w związku z czym przedkładam następujące dokumenty mające ww. stwierdzenia udowodnić: 
• ………………………………………………………………………………………………………………………; 
• ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
______________, dnia ____________ r. 
 

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



Załącznik nr 4.1 do Ogłoszenia o zamówieniu – Wzór Wykazu usług 

 
Usługa pn.: Nadzór inwestorski dla projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków 
w Dzierżoniowie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

46 z 48 

WYKAZ USŁUG 

Usługa pn.: Nadzór inwestorski dla projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni 
ścieków w Dzierżoniowie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/5/2021 

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: 

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
 

L.p. 
Wykonane usługi  

(z podaniem ich przedmiotu) 

Data 
wykonania 
(od – do) 

Podmiot, na rzecz 
którego dostawa 

została wykonana 
(nazwa, adres, nr 

telefonu do kontaktu) 

Wykonawca 

     

     

     

Załączniki : 
 
……… egz. Dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca 
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.  
 
Wykonane usługi powinny być wskazane w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, czy wskazana usługa 
potwierdza spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, opisanego przez Zamawiającego 
w Ogłoszeniu o zamówieniu. 
 
______________, dnia ____________ r. 
 

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

 



Załącznik nr 4.2 do Ogłoszenia o zamówieniu – Wzór Wykazu osób 
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WYKAZ OSÓB 

Usługa pn.: Nadzór inwestorski dla projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni 
ścieków w Dzierżoniowie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/5/2021 

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: 

dysponuj ę/będę dysponował nw. osobami 
L.p. Imię i nazwisko 

 
Uprawnienia, doświadczenie zakres wykonywanych 

czynności 
Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 

osobami 

   

 
Inspektor nadzoru 
inwestorskiego 
bran ży konstrukcyjno- 
budowlanej 
 

 

   

 
Inspektor nadzoru 
inwestorskiego 
bran ży sanitarnej 
 

 

   

 
Inspektor nadzoru 
inwestorskiego 
bran ży elektrycznej 
 

 

 
Wykonawca na własną odpowiedzialność przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań 
Ogłoszenia o zamówieniu. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez 
Zamawiającego uprawnienia oraz doświadczenia.  
 
______________, dnia ____________ r. 
 

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

 



Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu – Wzór Tabeli ceny 
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TABELA CENY 
 

Usługa pn.: Nadzór inwestorski dla projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni 
ścieków w Dzierżoniowie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/5/2021 

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

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

 
 

 

 

L.p. Element przedmiotu zamówienia 
Wartość 

PLN 

1) Nadzór inwestorski – branża konstrukcyjno-budowlana  

2) Nadzór inwestorski – branża sanitarna  

3) Nadzór inwestorski – branża elektryczna  

4) Pozostałe obowiązki  

RAZEM NETTO  

PODATEK VAT …%  

RAZEM BRUTTO  

 
______________, dnia ____________ r. 
 

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


