
 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 

ul. Kili ńskiego 25a , 58-200 DzierŜoniów 

tel. (074) 832-37-01 do 04, fax.  (074) 832-37-05 

NIP 882-000-31-83    REGON 890611183 

http://www.wik.dzierzoniow.pl ,  e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl 

Kapitał Zakładowy: 40.790.500,00 zł. 

 

    

 

S P E C Y F I K A C J A  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
 

 

 

„Budowa dwóch zbiorników wody płuczącej wraz z niezbędnymi 
instalacjami technologicznymi dla potrzeb WiK Sp. z o.o.                      

w DzierŜoniowie” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lipiec 2011 r. 
 
 



  Strona 2 z 45  

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kili ńskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów 
tel. centr. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 
Konto: BZ WBK S.A. O/DzierŜoniów 52 1090 2301 0000 0005 9000 0079 
NIP : 882-000-31-83;  REGON 890611183; 
http://www.wik.dzierzoniow.pl,  e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl 
Kapitał zakładowy: 40.790.500,00 zł. 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław – Fabryczna, KRS: 0000064082. 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony. 
 
III. PODSTAWA PRAWNA   
1. „Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych                         
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udzielanych w celu 
wykonywania działalności sektorowej, przez którą naleŜy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych 
do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub 
dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją 
i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej  w Wodociągach  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w DzierŜoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 58-200 DzierŜoniów zwany 
dalej w treści ogłoszenia „Regulaminem udzielania zamówień”. 
2. Z treścią „Regulaminu udzielania zamówień” moŜna zapoznać się na stronie internetowej 
www.wik.dzierzoniow.pl w folderze „Przetargi”. 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
1. Nazwa zadania:  
 

„Budowa dwóch zbiorników wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami 
technologicznymi dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie” 

CPV: 45252120-5. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch zbiorników wody płuczącej wraz z niezbędnymi 
instalacjami technologicznymi dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie: 

• zbiornik o pojemności czynnej 76 m3 zlokalizowany na terenie SUW Józefówek,                       
dz. nr 136 i 137, Obręb Nowa Bielawa. 

• zbiornik o pojemności czynnej 50 m3 zlokalizowany na terenie SUW Ostroszowice, dz. nr 
667/2, Obręb Ostroszowice. 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano – montaŜowych i instalacyjnych na 
podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, które w szczególności obejmują: 
� zbiornik w Józefówku: 

• budowa zamkniętego jednokomorowego zbiornika okrągłego, częściowo zagłębionego                             
w gruncie, o konstrukcji Ŝelbetowej monolitycznej. Zbiornik kryty stropodachem płaskim                  
o spadku 3% na płycie Ŝelbetowej, monolitycznej. Średnica zewnętrzna obiektu 6,34 m, 
średnica wewnętrzna 5,50 m. Poziom posadowienia zbiornika wynosi 100 cm poniŜej terenu. 
Dostęp do komory zapewniają dwie drabinki, zewnętrzna i wewnętrzna, o wysokości stopni 
30 cm oraz zaprojektowana studzienka włazowa o otworze włazowym o wymiarach 100 x 100 
cm. Przed upadkiem ze zbiornika chroni barierka ochronna o wysokości 110 cm. Ściany 
zewnętrzne zbiornika naleŜy pokryć warstwą tynku cementowego pocienionego oraz izolacją 
termiczną ze styropianu o grubości 10 cm. 

• wykonanie instalacji technologicznych w postaci:  
o rurociągu doprowadzającego wodę do filtrów Ø 110 PE 
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o rurociągu ssawny wody ze zbiornika  Ø 160 PE 
o rurociąg spustu Ø 110 PVC 
o rurociąg przelewu Ø 160 PVC 

• wykonanie wentylacji zbiornika. 
 

� zbiornik w Ostroszowicach: 
• budowa zamkniętego jednokomorowego zbiornika okrągłego, częściowo zagłębionego                             

w gruncie, o konstrukcji Ŝelbetowej monolitycznej. Zbiornik kryty stropodachem płaskim                  
o spadku 3% na płycie Ŝelbetowej, monolitycznej. Średnica zewnętrzna obiektu 5,34 m, 
średnica wewnętrzna 4,50 m. Poziom posadowienia zbiornika wynosi 100 cm poniŜej terenu. 
Dostęp do komory zapewniają dwie drabinki, zewnętrzna i wewnętrzna, o wysokości stopni 
30 cm oraz zaprojektowana studzienka włazowa o otworze włazowym o wymiarach 100 x 100 
cm. Przed upadkiem ze zbiornika chroni barierka ochronna o wysokości 110 cm. Ściany 
zewnętrzne zbiornika naleŜy pokryć warstwą tynku cementowego pocienionego oraz izolacją 
termiczną ze styropianu o grubości 10 cm. 

• wykonanie instalacji technologicznych w postaci:  
o rurociągu doprowadzającego wodę do zbiornika Ø 110 PE 
o rurociągu ssawny wody ze zbiornika  Ø 225 PE 
o rurociąg spustu Ø 110 PVC 

• wykonanie wentylacji zbiornika. 
 

Materiały pozostałe po wykonaniu zadania (m.in. gruz itp.) naleŜy składować na wysypisku odpadów. 
Koszty wywozu i składowania w/w materiałów na wysypisku odpadów ponosi Wykonawca. 
Zaświadczenie o złoŜeniu w/w materiałów na składowisku odpadów naleŜy przedłoŜyć przy odbiorze 
końcowym. Ponadto do odbioru końcowego naleŜy przedłoŜyć atesty i gwarancje udzielone przez 
dostawców na zastosowane materiały. NaleŜy przewidzieć pełne odwodnienie dna wykopów w trakcie 
prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych. 
 
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JE śELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA 
SKŁADANIE OFERT CZ ĘŚCIOWYCH  
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
CZĘŚĆ A: 
Budowa zbiornika wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi na terenie 
SUW Józefówek, dz. nr 136 i 137, Obręb Nowa Bielawa. 
 
CZĘŚĆ B: 
Budowa zbiornika wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi na terenie 
SUW Ostroszowice, dz. nr 667/2, Obręb Ostroszowice. 
 
Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na całość zadania (na wszystkie części) lub na którąkolwiek               
z części zamówienia. 
 
VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH   
UZUPEŁNIAJ ĄCYCH 
Zamawiający moŜe udzielić zamówienia uzupełniającego. 
 
VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH  ORAZ 
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZ Ą ODPOWIADAĆ OFERTY 
WARIANTOWE, JE śELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie 
będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową. 
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VIII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni licząc od dnia wprowadzenia na budowę. 
 
IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złoŜą ofertę nie podlegającą 
odrzuceniu. 
2. Oferta waŜna spełniać musi następujące warunki: 
a) Pisemna, pod rygorem niewaŜności, oferta winna być sporządzona i podpisana zgodnie z pkt. XVI 

niniejszej specyfikacji i złoŜona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie dopuszcza 
się składania ofert w postaci elektronicznej. 

3. Wykonawca składający ofertę: 
a) musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 
b)  musi spełniać warunki zawarte w rozdziale IV ust. 4.1 „Regulaminu udzielania zamówień” tj.  

• musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

• musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe 
dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

• musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, tj. musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co 
najmniej 170 000 PLN w przypadku składania oferty na jedną z części zadania lub                        
w wysokości co najmniej 340 000 PLN w przypadku składania oferty na całość zadania. 

c) nie moŜe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału IV ust.  4.5 „Regulaminu  
udzielania zamówień”, 

d) musi dysponować osobą (osobami), które mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne                         
w budownictwie jako:  

     - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej. Kierownik budowy musi posiadać doświadczenie w kierowaniu 
robotami budowlanymi na co najmniej jednej inwestycji odpowiadającej swoim rodzajem robotom 
będącym przedmiotem zamówienia. 

     - kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami                  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych. 

e) musi potwierdzić zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie) co najmniej jednej inwestycji odpowiadającej swoim rodzajem 
robotom będącym przedmiotem zamówienia. 

 
X. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  
1. Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik Nr 1) winny być dołączone następujące 
oświadczenia i dokumenty: 
a) oświadczenie Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie zgodnie                  
z ust. 4.1 „Regulaminu udzielania zamówień” – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2, 
b) oświadczenie Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie – wg wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 3, 
c) aktualny odpis z właściwego rejestru (sądowego, przedsiębiorstw, handlowego) albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
d) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności (Załącznik Nr 4), 
d) dokumenty stwierdzające posiadanie przez kierownika budowy uprawnień budowlanych do 
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z aktualnym (na dzień 
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składania ofert) wpisem na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, potwierdzonym 
zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę. NaleŜy dołączyć takŜe potwierdzenie, Ŝe kierownik budowy 
posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na co najmniej jednej inwestycji 
odpowiadającej swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia. 
e) dokumenty stwierdzające posiadanie przez kierownika robót budowlanych uprawnień budowlanych 
do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych wraz                       
z aktualnym (na dzień składania ofert) wpisem na listę członków właściwej Izby samorządu 
zawodowego, potwierdzonym zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę. 
f) dokumenty stwierdzające uprawnienia do pracy na wysokości osób, które będą wykonywać 
zamówienie,  
g) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, czasokresu realizacji i miejsca wykonania - wg 
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5, 
h) dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie (naleŜy załączyć referencje), 
i) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 
j) umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeŜeli zachodzi taka 
okoliczność), 
k) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy (minimum 170 000 PLN w przypadku składania oferty na jedną z części 
zadania lub minimum 340 000 PLN w przypadku składania oferty na całość zadania), wystawiona nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
l) stosowne pełnomocnictwo(a) dla osoby podpisującej ofertę - w przypadku, gdy upowaŜnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
m) dowód wpłaty wadium, 
n) kosztorys ofertowy (w przypadku składania oferty na całość zadania naleŜy przedstawić osobny 
kosztorys na kaŜdą z części zadnia). 
2. Wymagane wyŜej dokumenty (informacje, oświadczenia, potwierdzenia, zaświadczenia) winny 
odzwierciedlać aktualny stan rzeczy.  
3. Dokumenty, o których mowa wyŜej winny być złoŜone w formie oryginału lub kserokopii  
poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę (dokument w pkt. 1j naleŜy złoŜyć w oryginale). 
4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wyŜej wymienione 
dokumenty musi złoŜyć kaŜdy podmiot. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do 
załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów. W przypadku składania ofert 
przez konsorcjum do oferty musi być załączona umowa konsorcyjna, która musi zawierać: 
- określenie celu gospodarczego, 
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 
rękojmi, 
- wykluczenia moŜliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 
do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi, 
- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem 
zawieszającym. 
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich                             
w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia.  
6. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom. 
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XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW  
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane będą pisemnie 
lub faxem (nr faksu (074) 832-37-05) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00. 
Informacje przekazywane faxem uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata 
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
2) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
3) JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
4) Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
 
XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI  
Osobami ze strony Zamawiającego upowaŜnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami  
w celu udzielania wyjaśnień są:   
• w sprawach formalnych – Marek Boczula – Kierownik Działu Technicznego WiK Sp. z o.o.                   
w DzierŜoniowie w godz. 800 do 1400,  tel. (074) 832-20-74 lub 75, 
• w sprawach szczegółowych dot. przedmiotu zamówienia – Zbigniew Wiącek – Kierownik Działu 
Uzdatniania Wody WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie w godz. 800 do 1400,  tel. (074) 832-20-62. 
 
XIII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM  
1. Oferta na całość zamówienia powinna być zabezpieczona wadium o wartości 6.400,00 zł. (słownie: 
sześć tysięcy czterysta złotych 00/100) najpóźniej do dnia 03.08.2011 r. do godz. 1230                                   
z zaznaczeniem: „Wadium przetargowe – Budowa dwóch zbiorników wody płuczącej wraz                         
z niezbędnymi instalacjami technologicznymi dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie – Część A 
i B”. 
Oferta na Część A zamówienia powinna być zabezpieczona wadium  o wartości 3.300,00 zł. (słownie: 
trzy tysiące trzysta złotych 00/100), miejsce i termin złoŜenia wadium na część zamówienia jw.,                   
z zaznaczeniem „Wadium przetargowe – Budowa dwóch zbiorników wody płuczącej wraz                     
z niezbędnymi instalacjami technologicznymi dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie – Część 
A”. 
Oferta na Część B zamówienia powinna być zabezpieczona wadium  o wartości 3.100,00 zł. (słownie: 
trzy tysiące sto złotych 00/100), miejsce i termin złoŜenia wadium na część zamówienia jw.,                         
z zaznaczeniem „Wadium przetargowe – Budowa dwóch zbiorników wody płuczącej wraz                  
z niezbędnymi instalacjami technologicznymi dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie – Część 
B”. 
2. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w ust. 9.10. 
„Regulaminu” tj.: 
    1) pieniądzu, 
    2) poręczeniach bankowych, 
    3) gwarancjach bankowych, 
    4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego                  
w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w DzierŜoniowie, nr konta:  
52 1090 2301 0000 0005 9000 0079.  
4. Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu w Ŝądanym terminie będzie data wpływu środków 
na konto Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niŜ pienięŜnej naleŜy 
złoŜyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być 
gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego, 
sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
   a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub  instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
   b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
   c) kwotę gwarancji, 
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   d) termin waŜności gwarancji, 
   e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
       a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
       b) zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy”. 
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeŜeli: 
    a) upłynął termin związania ofertą, lub 
    b) zawarto umowę w sprawie zamówienia i jeŜeli było takie Ŝądanie – wniesiono zabezpieczenie 
         naleŜytego wykonania tej umowy, lub 
    c) Zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie 

rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 
    a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
    b) który został wykluczony z postępowania, 
    c) którego oferta została odrzucona. 
8. ZłoŜenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, 
wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do 
wniesienia protestu. 
9. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi               
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
    a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 
    b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
    c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie 
        Wykonawcy. 
 
XIV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZAPEZPIECZENIA NALE śYTEGO 
WYKONANIA UMOWY  
1) Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
zwanego dalej „zabezpieczeniem”. 
2) Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny brutto podanej w formularzu oferty. 
3) Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
umowy. 
4) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie przed podpisaniem umowy. 
5) Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
    a) pieniądzu; 
    b) poręczeniach bankowych; 
    c) gwarancjach bankowych; 
    d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 
6) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.; ul. Kilińskiego 25A; 58-200 DzierŜoniów,                 
BZ WBK S.A. O/DzierŜoniów, nr konta: 52 1090 2301 0000 0005 9000 0079. 
7) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
8) JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone               
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 
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9) W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w pkt. 5, jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana                
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
10) Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać 
następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze 
Ŝądanie Zamawiającego; zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy musi być wykonalne na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, 
poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeŜenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez 
zastrzeŜeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie 
umoŜliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeŜeń w terminie trzech 
dni roboczych od otrzymania dokumentu uwaŜane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeŜeń. 
11) Zamawiający zwraca 70 % całości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 
12) 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 
13) JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy, Zamawiający 
moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
 
XV. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
1. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę. 
2. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty stanowiącym Załącznik                                                  
Nr 1 do S.I.W.Z., w języku polskim oraz w walucie PLN. 
3. Oferta musi zawierać cenę bez podatku VAT (netto) i z podatkiem VAT (brutto) za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
4. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane S.I.W.Z.  
5. Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być sporządzone  
w sposób czytelny, zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy lub nieczytelny podpis z imienną pieczątką. Dokument uprawniający do jednoosobowego 
lub wspólnego podpisania oferty (np. akt powołania, umowa o utworzeniu konsorcjum) lub 
pełnomocnictwo załącza się do oferty, chyba Ŝe upowaŜnienie wynika z innego dokumentu złoŜonego 
przez Wykonawcę (np. z wypisu rejestru).   
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę (tj. właściciela firmy lub osobę upowaŜnioną). 
7. Ofertę naleŜy umieścić w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej 
następująco: 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów. 
Oferta przetargowa - „Budowa dwóch zbiorników wody płuczącej wraz z niezbędnymi 

instalacjami technologicznymi dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie”. Nie otwierać przed 
dniem 03.08.2011 r. godz. 1300. 

8. Na kopercie  oprócz opisu jw. naleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby umoŜliwi ć zwrot 
oferty złoŜonej po terminie. 
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
10. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, zmienić lub 
wycofać złoŜoną przez siebie ofertę.  
a) Zmiana złoŜonej oferty. 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŜonej oferty muszą być złoŜone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę, zawierającą zmianę naleŜy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złoŜenia kilku „ZMIAN” kopertę kaŜdej 
„ZMIANY” nale Ŝy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR ....”. 
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b) Wycofanie złoŜonej oferty. 
Wycofanie oferty juŜ złoŜonej następuje poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naleŜy złoŜyć w miejscu                   
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
 
XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
1. Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak w pkt. XVI.7. 
specyfikacji zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, naleŜy złoŜyć w siedzibie 
Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w DzierŜoniowie – Sekretariat na I piętrze w budynku 
administracyjno-biurowym – nie później niŜ do godz. 1230 w dniu 03.08.2011 r. 
2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyŜej wymienionym terminie zostaną bez otwierania 
zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.   
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie przy ul. Kilińskiego 25A                             
w DzierŜoniowie w dniu 03.08.2011 r. o godz. 1300 – sala narad na I piętrze w budynku 
administracyjno-biurowym. 
4.  Otwarcie ofert jest jawne. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek 
Zamawiający prześle informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały 
otwarte oraz ceny ofertowe. 
6. W toku badania ofert (część niejawna) Zamawiający stwierdzi ich waŜność oraz zawartość  
merytoryczną. 
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złoŜonych przez nich ofert. 
8. Zamawiający zgodnie z „Regulaminem” poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty oraz 
omyłki rachunkowe w obliczeniu cen jednostkowych, niezwłocznie informując o tym wszystkich 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia 
musi wyrazić zgodę na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu cen jednostkowych pod 
rygorem odrzucenia oferty. 
 
XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  
1. Cenę oferty naleŜy obliczyć stosując powszechnie stosowane wzory sporządzania kosztorysów 
ofertowych na roboty budowlane. Zakres robót będący podstawą określenia tej ceny winien być 
zgodny z dokumentacją kosztorysową określającą przedmiot zamówienia.  
2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost                            
z dokumentacji, ale równieŜ nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania tj. podatek 
VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty 
utrzymania oraz ubezpieczenia zaplecza budowy, koszty złoŜenia materiałów pozostałych po 
wykonaniu zadania na wysypisku odpadów, zysk, itp. 
3. Cena oferty wynikająca z kosztorysu ofertowego będzie traktowana jako wynagrodzenie 
kosztorysowe – ryczałtowe i nie będzie podlegać zmianom. 
4. Ostateczna cena oferty ustalona przez oferenta powinna uwzględniać ewentualne upusty, jakie 
Wykonawca stosuje. 
5. Cena oferty nie moŜe być wyraŜona w walucie obcej. 
 
XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.  
1. Oferty złoŜone na kaŜdą z części zadania będą oceniane oddzielnie, osobno ocenie podlegać będą 
oferty na wykonanie części A i osobno oferty na wykonanie części B. 
2. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty na kaŜdą z części zadania Zamawiający będzie się 
kierował następującym kryterium: 

• Cena                –                100%  
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyŜej kryterium oraz jego 
wagi. Oferty oceniane będą punktowo.  
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4. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi moŜe osiągnąć oferta (na kaŜdą z części 
zadania) to 100 pkt.  
5. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom (na kaŜdą               
z części zadania osobno) przyznawać punkty według następujących zasad: 
 
KRYTERIUM – cena:  
 
CZĘŚĆ A: 

Cena brutto oferty najniŜszej na CZĘŚĆ A (w zł) 
Cena = ----------------------------------------------------------- x 100 x waga 100 % 

                      Cena brutto oferty badanej na CZĘŚĆ A (w zł)  
 
 
CZĘŚĆ B: 

Cena brutto oferty najniŜszej na CZĘŚĆ B (w zł) 
Cena = ----------------------------------------------------------- x 100 x waga 100 % 

                      Cena brutto oferty badanej na CZĘŚĆ B (w zł)  
 

5. Za najkorzystniejszą ofertę na wykonanie danej części zadania zostanie uznana oferta, która uzyska 
największą ilość punktów wśród ofert złoŜonych na wykonanie danej części. 
6. Ocena będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za waŜne i nie podlegających odrzuceniu. Ofert 
odrzuconych lub uznanych za niewaŜne nie ocenia się. 
7. JeŜeli Zamawiający nie moŜe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe 
zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te 
oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane                      
w złoŜonych ofertach. 
 
XX. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.  
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się                        
o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę. 
2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
3. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, Zamawiający 
wybiera ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, 
chyba Ŝe zachodzą przesłanki do uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego 
celem podpisania umowy. 
5. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej 
w dniu podpisania umowy: 
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), 
b) oświadczenie kierownika budowy o przyjęcie obowiązku kierowania budową, 
c) oświadczenie kierownika budowy, zapewniające sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeŜeli jest konieczne, 
d) harmonogram realizacji robót. 
 
XXI. WZÓR UMOWY  
Przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego regulują umowy. Wzory umów stanowią 
Załącznik nr 6 i Załącznik nr 7. 
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XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów Regulaminu. 
2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu, 
moŜna wnieść pisemny protest do Zarządu Spółki. 
3. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeŜeniem, Ŝe protest 
dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niŜ 3 dni 
przed upływem terminu składania ofert. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do 
zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. 
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 
6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŜe 
zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających wniesienie protestu. 
7. W przypadku postępowań zgodnych z Regulaminem zamówień wniesienie protestu nie przerywa 
biegu związania ofertą. 
8. Protest ostatecznie rozstrzyga Kierownik Zamawiającego. Decyzja Kierownika Zamawiającego                             
o rozstrzygnięciu protestu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ani skardze. Data decyzji 
Kierownika Zamawiającego w sprawie protestu jest datą rozstrzygnięcia protestu. 
 
XXIII. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
1. Niniejsza SIWZ wraz z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej 
www.wik.dzierzoniow.pl i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne 
modyfikacje, uzupełnienia, wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania umieszczane będą na 
podanej stronie internetowej. 
2. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się ze wszystkimi informacjami 
zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącymi niniejszego postępowania. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają ponadto zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. 
4. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku przetargu wszystkich Wykonawców.  
5. W procedurze przetargowej Zamawiający na równych prawach traktuje wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, wg reguły 
dotyczącej jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie pisemnej. 
6. Niniejszej specyfikacji nie moŜna udostępniać osobom trzecim. 
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia postępowania na podstawie decyzji Kierownika 
Zamawiającego bez podania przyczyn. 
Sporządziła Komisja Przetargowa w składzie: 
 
1/ Przewodniczący - Marek Boczula                        

2 / Członek             - Zbigniew Wiącek                    

3/ Sekretarz            - Justyna Woźna                          

DzierŜoniów dnia 19.07.2011 r.                                                            

                    Specyfikację I.W.Z. 

          zatwierdził:      

                                                                                 Prezes Zarządu 
                                                                                WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie 
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Załącznik Nr 1 
do Specyfikacji I.W.Z. 

 
FORMULARZ  OFERTY 

dla zamówienia na roboty budowlane pn.: „Budowa dwóch zbiorników wody płuczącej 
wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi dla potrzeb WiK Sp. z o.o.                       

w DzierŜoniowie” 
 
CPV: 45252120-5. 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-47/2011 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kili ńskiego 25A 
58-200 DzierŜoniów 
 
2. WYKONAWCA: 
      Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

Tel. ………………………… 

NIP………………………….       

       REGON …………………… 

3. Cena oferty:  

CZĘŚĆ A - Budowa zbiornika wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami 
technologicznymi na terenie SUW Józefówek, dz. nr 136 i 137, Obręb Nowa Bielawa. 

 

a) netto  ...................................................................................... zł 

b) podatek  VAT ………..%  ...................................................... zł 

c) brutto ..................................................................................... zł 

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

       (naleŜy załączyć kosztorys ofertowy) 

CZĘŚĆ B - Budowa zbiornika wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami 
technologicznymi na terenie SUW Ostroszowice, dz. nr 667/2, Obręb Ostroszowice. 

 

a) netto  ...................................................................................... zł 

b) podatek  VAT ………..%  ...................................................... zł 

c) brutto ..................................................................................... zł 

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

       (naleŜy załączyć kosztorys ofertowy) 
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4. Termin wykonania zamówienia:  do 12 tygodni licząc od dnia wprowadzenia na budowę. 
5. Okres gwarancji: 36 miesięcy.  
6. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, terenem realizacji 
robót, wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeŜeń. 
7. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 
SIWZ i jej modyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
8. Zobowiązujemy się do wykonania całości zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 
9. Oświadczamy, iŜ zobowiązujemy się równieŜ do nieszkodliwego dla środowiska sposobu realizacji 
zamówienia i odpowiedniego postępowania ze środkami produkcji, uŜywania bezpiecznych 
ekologicznie technologii i materiałów oraz do postępowania z odpadami powstającymi w związku             
z realizacją zadania – zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). 
10. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w S.I.W.Z. 
11. Oświadczamy, Ŝe nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej               
w celu udzielenia niniejszego zamówienia. 
12. Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania Ŝadnej części niniejszego zamówienia / 
Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
13. Wadium o wartości ………………. zł na zadanie ……………………… zostało wniesione w dniu 
……............ w formie ............................ 
Jesteśmy świadomi, Ŝe gdyby z przyczyn leŜących po naszej stronie zawarcie umowy stało się 
niemoŜliwe lub gdybyśmy odmówili podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach 
określonych w ofercie, oraz gdybyśmy nie wnieśli wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy, wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami ulega zatrzymaniu przez Zamawiającego. 
14. Numer konta Wykonawcy, na które zamawiający dokonuje zwrotu wadium: 
…………………………………………………………………………….......................................…… 
15. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w formie pienięŜnej                          
w wysokości 5% łącznej ceny ofertowej brutto tj. …...........………. zł. 
16. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada / nie posiada* certyfikowany system zarządzania jakością lub/i 
system zarządzania środowiskowego. 
17. Załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niŜej wymienione dokumenty: 
....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

(data, podpis) 

/upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 
do Specyfikacji I.W.Z. 

 

OŚWIADCZENIE 
 
w trybie ust. 4.1 „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 
udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą naleŜy rozumieć tworzenie 
sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją 
wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz 
związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem 
wody pitnej  w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w DzierŜoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25A, 
58-200 DzierŜoniów” 
 

dla zamówienia na roboty budowlane pn.: 
„Budowa dwóch zbiorników wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami 

technologicznymi dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie”. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-47/2011 
 

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

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

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

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

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie oświadczam, Ŝe: 

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

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
 

 

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

                      (data, podpis) 

                                           /upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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        Załącznik Nr 3 
             do Specyfikacji I.W.Z. 
    

OŚWIADCZENIE 
 

Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie 
 na roboty budowlane pn.: 

„Budowa dwóch zbiorników wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami 
technologicznymi dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie” 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-47/2011 
 
 
Nazwa Wykonawcy : ................................................................................................................ 

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

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

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

 

Przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym oświadczam, Ŝe: 

1) będę postępował zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi WiK Sp.                
z o.o. w DzierŜoniowie 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 DzierŜoniowie w zakresie bhp i p.poŜ, 

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

 
 

 

 

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

(data, podpis) 

      /upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik Nr 4 
  do Specyfikacji I.W.Z. 

 
WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ 

W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA  
na roboty budowlane pn.: 

„Budowa dwóch zbiorników wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami 
technologicznymi dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie”. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-47/2011 

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

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

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

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

Nazwisko i imię Wykształcenie 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Lata 
doświadczenia 

Kwalifikacje 

     

     

     

 

 

    

     

     

NaleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione osoby posiadają uprawnienia do pracy na 
wysokościach.  
NaleŜy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie przez kierownika budowy uprawnień budowlanych do 
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z aktualnym wpisem na listę członków 
właściwej Izby samorządu zawodowego. NaleŜy dołączyć takŜe potwierdzenie, Ŝe kierownik budowy posiada 
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na co najmniej jednej inwestycji odpowiadającej swoim 
rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia. 
NaleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie przez kierownika robot budowlanych uprawnień 
budowlanych do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych 
wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego. 

 

 

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

                              (data, podpis) 

                                                     /upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik Nr 5 
  do Specyfikacji I.W.Z. 

 
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat  

robót budowlanych  
dla roboty budowlanej pn.: 

„Budowa dwóch zbiorników wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami 
technologicznymi dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie”. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-47/2011 

 
Nazwa Wykonawcy:............................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
Adres Wykonawcy:................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
 
Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat odpowiadających swoim rodzajem 
robotom będącym przedmiotem zamówienia:  

Zamawiający - inwestor 
– nazwa i adres 

Przedmiot zamówienia 
oraz miejsce wykonania 

Całkowita wartość 
zamówienia w PLN bez 

VAT 

Czas realizacji - 
rozpoczęcie (data)                

i zakończenie (data) 

    

    

    

    

    

 

W ramach tego załącznika naleŜy takŜe złoŜyć informacje o ewentualnych realizacjach w toku. 

Załączniki: 

……… egz. referencji 

 

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający naleŜyte wykonanie wskazanych  
w tabeli powyŜej robót. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający naleŜytego wykonania danej roboty 
skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej roboty. 

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

                       (data, podpis) 

                                             /upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 6  
do Specyfikacji I.W.Z 

 
             UMOWA nr …………..  
    na wykonanie robót budowlanych 

zawarta w dniu ……………….. w DzierŜoniowie pomiędzy: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58–200 DzierŜoniów 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064082, reprezentowaną przez: 
1/ Prezesa Zarządu                     -    Andrzeja Bronowickiego, 
2/ Dyrektora ds. Finansowych   -    Irenę Augustynowicz 
NIP  882–000–31-83              REGON  890611183 
zwaną dalej „Zamawiającym”  
a: 
………………………………………………………………………………………………………… 
działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/zarejestrowanej  
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ..........................., reprezentowaną przez: 
1/ ……………………...........................…..   -    ……………………………… 
NIP  ................................        REGON  ................................. 
zwanym w dalszej części umowy ”Wykonawcą”. 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Budowa zbiornika wody 
płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi na terenie SUW Józefówek, dz. nr 
136 i 137, Obręb Nowa Bielawa” CPV: 45252120-5.                                                                                             
2. Zakres zamówienia obejmuje dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która w szczególności 
obejmuje: 

• budowę zamkniętego jednokomorowego zbiornika okrągłego, częściowo zagłębionego                             
w gruncie, o konstrukcji Ŝelbetowej monolitycznej. Zbiornik kryty stropodachem płaskim                  
o spadku 3% na płycie Ŝelbetowej, monolitycznej. Średnica zewnętrzna obiektu 6,34 m, 
średnica wewnętrzna 5,50 m. Poziom posadowienia zbiornika wynosi 100 cm poniŜej terenu. 
Dostęp do komory zapewniają dwie drabinki, zewnętrzna i wewnętrzna, o wysokości stopni 
30 cm oraz zaprojektowana studzienka włazowa o otworze włazowym o wymiarach 100 x 100 
cm. Przed upadkiem ze zbiornika chroni barierka ochronna o wysokości 110 cm. Ściany 
zewnętrzne zbiornika naleŜy pokryć warstwą tynku cementowego pocienionego oraz izolacją 
termiczną ze styropianu o grubości 10 cm. 

• wykonanie instalacji technologicznych w postaci:  
o rurociągu doprowadzającego wodę do filtrów Ø 110 PE 
o rurociągu ssawny wody ze zbiornika  Ø 160 PE 
o rurociąg spustu Ø 110 PVC 
o rurociąg przelewu Ø 160 PVC 

• wykonanie wentylacji zbiornika. 
3. Podstawą zawartej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …………………, zwana dalej Ofertą, 
stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 
4. Materiały pozostałe po wykonaniu zadania (m.in. gruz, opakowania, papa, itp.) naleŜy składować na 
wysypisku odpadów. Koszty wywozu i składowania w/w materiałów na wysypisku odpadów ponosi 
Wykonawca. Zaświadczenie o złoŜeniu w/w materiałów na składowisku odpadów naleŜy przedłoŜyć 
przy odbiorze końcowym. Ponadto do odbioru końcowego naleŜy przedłoŜyć atesty i gwarancje 
udzielone przez dostawców na zastosowane materiały. NaleŜy przewidzieć pełne odwodnienie dna 
wykopów w trakcie prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych. 
5. Wykonawca wykona prace towarzyszące, zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową                 
i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w zakresie przedmiotu umowy, łącznie                              
z: dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 
zawierającej zestawienie współrzędnych X, Y w formacie DXF, wykonaniem odbiorów 
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wentylacyjnych, wod., odbiorów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, 
Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz dostarczy inne wymagane przepisami prawa dokumenty                          
i uzgodnienia niezbędne przy zgłoszeniu obiektu budowlanego do uŜytkowania. 

 

§ 2. 
Termin realizacji 

Terminy realizacji zamówienia: 
1) Rozpoczęcie robót: z dniem wprowadzenia na budowę, tj. dnia ……………….. 
2) Zakończenie robót: do 12 tygodni licząc od dnia wprowadzenia na budowę, tj. do dnia 

………………..  
§ 3 

Nadzór nad pracami 
1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.  
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania, określonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623). 
3. Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy: …………………….., tel. ………………. 
Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623). 
4. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą wyznacza się następujące osoby:  

• Kierownika Działu Technicznego – Pana Marka Boczulę oraz upowaŜnione słuŜby techniczne,  
tel. (074) 832 20 74, 

• Kierownika Działu Uzdatniania Wody – Pana Zbigniewa Wiącka oraz upowaŜnione słuŜby 
techniczne, tel. (074) 832 20 62. 

5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane 
winny być pisemnie lub faxem (nr faksu (074) 832-37-05) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 
7:00 do 15:00.  

§ 4 
Wartość zamówienia 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  
 

Cena oferty za realizację całości zamówienia wraz ze stawką podatku od towarów i usług VAT 
(23%) wynosi: ………………………….. zł brutto 
(słownie: ………………………………………………………………………………………) 
w tym naleŜny podatek od towarów i usług: …… % …………………. zł 
Wartość netto: …………………………... zł netto 
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy. 
3.  Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość kosztów związanych z realizacją umowy, zgodnie                 
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowo – kosztorysowej                             
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zrealizowaniu całości zamówienia, po dokonanym 
odbiorze końcowym robót. 
5. Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów usług i jest uprawniony do wystawiania  
i otrzymywania faktur VAT i posiada numer NIP 882-000-31-83. 
6. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: …………….. i podlega pod 
Urząd Skarbowy w ……………………... 
7. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada środki finansowe wystarczające na pełne i terminowe pokrycie 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 5 
Warunki płatno ści 

1. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji 
przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót. 
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2. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowić: 
protokół odbioru robót, podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego, operat 
kolaudacyjny, na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi          
w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, przeprowadzonych prób, 
inwentaryzacja geodezyjna, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty 
wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych.  
3. Faktura z niniejszej umowy wystawiona będzie przez Wykonawcę na Zamawiającego. 
4. Zapłata faktury nastąpi po zrealizowaniu i odbiorze robót na podstawie polecenia przelewu na 
konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury (wystawionej 
zgodnie z niniejszą umową) do siedziby Zamawiającego. 
 

§ 6 
Warunki szczególne 

1. Ilekroć w umowie mowa jest o: 
1) Pracach towarzyszących - naleŜy rozumieć przez to prace niezbędne do wykonania robót 

podstawowych, nie zaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie 
i inwentaryzacja powykonawcza; 

2) Robotach tymczasowych – naleŜy rozumieć przez to roboty, które są projektowane                                
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.  

2. Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia, potrzebne roboty tymczasowe, zgodnie                     
z zapisami dokumentacji projektowo – kosztorysowej, oraz urządzenie placu budowy, w tym 
wykonanie zasilania w wodę, ogrodzenie – w szczególności umieści na budowie, w widocznym 
miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia, a takŜe zapewni realizację obowiązków kierownika budowy wynikających                       
z ustawy Prawo budowlane. 
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na 
placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanych robót. 
5. Wykonawca zapewni stały dozór nad wybudowanym mieniem do dnia odbioru końcowego. 
6. Wykonawca zabezpieczy istniejące uzbrojenie. 
7. Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeŜdŜających z placu budowy. 
8. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić 1 egz. dokumentacji wykonawczej w momencie zgłoszenia 
przedmiotu umowy do odbioru. 
9.  Na dzień zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu operat 
kolaudacyjny, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, który będzie stanowił załącznik do 
protokołu odbioru robót. Niedostarczenie operatu kolaudacyjnego dla celów odbioru robót jest 
uwaŜane jako nie zakończenie robót. 
10.  Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren. 
 

§ 7 
Warunki realizacji prac 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich 
warunków i wymogów wynikających z dokumentacji i załączonych do niej uzgodnień. Wszystkie 
roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wiedzą 
techniczną oraz doświadczeniem Wykonawcy. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji                     
z dokumentacją projektowo - kosztorysową. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, terminowość 
oraz bezpieczeństwo robót, które wykonuje sam oraz przy pomocy podwykonawców. 
4. Do wbudowania mogą być uŜyte materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania 
w budownictwie, muszą być nowe, w stanie kompletnym i nie uszkodzonym. 
5. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania robót, aŜ do ich odbioru – utrzymać teren budowy 
jak i miejsce wykonywania robót, w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieŜąco 
zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są juŜ potrzebne. Jest równieŜ 
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odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i p.poŜ., a takŜe odpowiada za bezpieczne warunki 
poruszania się pojazdów i pieszych w obrębie realizowanych robót. 
6. Wykonawca – jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) – ma obowiązek zagospodarowania 
powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach oraz Ustawą z dnia 
27.04. 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.). 
7. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy, zgodnie z obowiązującymi   
przepisami prawa. 

 
§ 8 

Ubezpieczenie budowy 
1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za straty 
i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich, lub uszkodzenia ciała albo śmierci, 
które mogą się wydarzyć osobom trzecim wskutek wykonywania Umowy przez Wykonawcę.  
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 winno ubezpieczać kaŜdą ze Stron Umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć mienie w trakcie budowy, montaŜu i składowania w 
miejscu prowadzenia robót budowlanych wymienionych w Umowie od utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia w skutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym. 
4. Ubezpieczenie robót prowadzonych przez Wykonawcę będzie zawarte na kwotę nie niŜszą niŜ 
110% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, stanowiącą pełen koszt 
odtworzenia, łączenie z kosztem wyburzenia i usunięcia gruzu. 
5. Wykonawca zawrze ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody, straty i wydatki powstałe 
wskutek zranienia, choroby, inwalidztwa lub śmierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez 
Wykonawcę lub jakiejkolwiek osoby z personelu Wykonawcy, a takŜe inspektorów nadzoru                  
i przedstawicieli Zamawiającego, przebywających na terenie budowy.  
6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w powyŜszych 
ustępach, przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego 
końcowego odbioru jej przedmiotu. 
7. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty zawarcia 
niniejszej Umowy, kopie polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia 
upływa wcześniej niŜ termin zakończenia robót, zobowiązany jest równieŜ przedłoŜyć 
Zamawiającemu, nie później niŜ ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego 
przedłuŜenia bądź zawarcia nowego ubezpieczenia – pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub 
przedłuŜenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia,                
o którym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 9 
Odstąpienie od umowy 

Zamawiający moŜe natychmiast odstąpić od umowy, gdy:  
       1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo 

wezwania złoŜonego na piśmie przez Zamawiającego. 
       2) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 10 dni. 
 

§ 10 
Odbiór robót 

1. Wykonawca, niezaleŜnie od wpisu do Dziennika Budowy potwierdzenia wykonania robót, 
obowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowości do 
odbioru. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciąŜać Wykonawcę. 
2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w terminie do 7 dni 
roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie 
odbioru ustalenia, jak teŜ terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy 
odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. 
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3. Na dzień zgłoszenia do odbioru Wykonawca skompletuje i przekaŜe komisji odbiorowej wszystkie 
dokumenty potrzebne do odbioru, w tym operat kolaudacyjny, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej 
umowy, umoŜliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 
4. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia 
Zamawiającego o usunięciu wady. 
5. Zamawiający odmówi odbioru robót, jeŜeli nie został wykonany cały wymagany do odbioru zakres 
robót. 
6. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeŜeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad 
lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi, Zamawiający moŜe: 

1) Ŝądać usunięcia tych wad – jeŜeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie 
Wykonawcy odpowiedni termin; 

2)  obniŜyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeŜeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności 
wynika, Ŝe Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca 
nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne; 

3) odstąpić od umowy, jeŜeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, Ŝe 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął 
wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iŜ nie zdoła ich usunąć w tym terminie, 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

§ 11 
Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
kary umowne w następujących okolicznościach: 
1) za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu zadania w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1 za kaŜdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu 
rozpoczęcia lub wykonania. 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi -                        
w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za kaŜdy dzień zwłoki, 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karą umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, 

4) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy. 

5) za niewykonanie obowiązków wynikających z zapisów § 8 niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % 
całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za kaŜdy dzień braku ubezpieczenia. 

2. Wykonawca upowaŜnia Zamawiającego do obniŜenia jego wynagrodzenia , o którym mowa w § 4 
ust. 1 niniejszej umowy, o kwotę naliczonych kar umownych. 

 

§ 12 
Warunki gwarancji i r ękojmi 

1. Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu 
gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie. 
2.  Wykonawca wystawi Zamawiającemu kartę gwarancji na okres gwarancji jakości wymieniony                
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Karta gwarancyjna stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  
3. Rękojmia wygasa trzy miesiące po upływie terminu gwarancji. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna 
się po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.  
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad 
bezpłatnie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
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5. JeŜeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie 
na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas, 
w którym wada była usuwana. 
6. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 
zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 
 

§ 13 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy                  
w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 tj. ……………. zł (słownie: 
………………………………… ) w formie: ……………... 
2. Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane, zgodnie z § 10 niniejszej umowy. 
3. 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 
4. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rękojmi, nie 
usuniętych w wyznaczonym terminie, Zamawiający dokona potrącenia z zabezpieczenia kwoty, która 
będzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadać będzie kosztowi usunięcia tychŜe wad. 
 

§ 14 
1. W przypadku wskazania w Ofercie Wykonawcy części zamówienia, które zamierza powierzyć 
podwykonawcom, Wykonawca, przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać 
pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. 
2. Podstawą do uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest wniosek 
Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy (zgodnie z treścią Oferty Wykonawcy) wraz ze wskazaniem podwykonawcy                         
i wykazaniem jego zdolności do wykonania wskazanej części zamówienia. 
3.  W celu potwierdzenia zdolności podwykonawcy do wykonania części zamówienia Wykonawca 
dołączy do wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu: 

a) wykaz wykonanych przez podwykonawcę robót budowlanych, obejmujących przedmiot 
zbliŜony do części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, 
wraz z dokumentami potwierdzającymi ich naleŜyte wykonanie, 

b) wykaz opisujący potencjał kadrowy podwykonawcy, wraz z dokumentami potwierdzającymi 
wymagane prawem uprawnienia pracowników podwykonawcy. 

4.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyjęciu bądź odrzuceniu wskazanego podwykonawcy  
w ciągu 7 dni liczonych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa wcześniej, z podaniem 
powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody. 
5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 
podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy. 
6.  Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie 
zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z Umowy. 
7. Na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca oświadczy na piśmie, nie później niŜ w terminie 7 dni od 
daty zgłoszenia Ŝądania, wykaz swoich zobowiązań względem podwykonawców wraz z wykazem 
dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu realizacji świadczeń objętych Umową, pod rygorem 
wstrzymania wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy do 
czasu otrzymania oświadczenia o którym mowa. 
 

§ 15 
Rozstrzyganie sporów 

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie 
znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks 
Cywilny, Regulamin udzielania zamówień oraz Ustawy Prawo budowlane. 
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§ 16 
Zmiany lub uzupełnienia 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksów do umowy, pod rygorem niewaŜności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika                          
z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego. 
3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest niewaŜna. 
4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia, mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą Stron wyraŜoną            
w formie pisemnej. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o kaŜdej groźbie 
opóźnienia robót. 
 

§ 17 
Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych  
w Załączniku Nr 3 do niniejszej umowy oraz do uczestniczenia w szkoleniach z zakresu 
występujących zagroŜeń oraz związanych z nimi środków zapobiegawczych i ochronnych, 
prowadzonych przez pracowników Spółki. 
 

§ 18 
Forma umowy 

1. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
2. Integralną częścią niniejszej umowy są: 
 1) Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy 
 2)  Załącznik Nr 2 – KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 
 3)  Załącznik Nr 3 – Zasady dotyczące BHP, bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego oraz ochrony 
środowiska obowiązujące Wykonawców realizujących prace na terenie Spółki WiK w DzierŜoniowie. 
3. W przypadku rozbieŜności zapisów poszczególnych dokumentów, pierwszeństwo mają zapisy 
dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 
 
 
 ZAMAWIAJ ĄCY:                                                   WYKONAWCA:                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Strona 25 z 45  

Załącznik nr 2 do Umowy 

 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jako ści) 

dotyczy realizacji robót budowlanych pn. „Budowa zbiornika wody płuczącej wraz                       

z niezbędnymi instalacjami technologicznymi na terenie SUW Józefówek, dz. nr 136               

i 137, Obręb Nowa Bielawa” 

GWARANTEM  jest: 

…………………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………., Regon: ……………………………, 

zwany dalej Wykonawcą  

 

UPRAWNIONYM  z tytułu gwarancji jest: 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 

ul. Kili ńskiego 25a, 58-200 DzierŜoniów 

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

zwany dalej Zamawiającym. 

1. Przedmiot i termin gwarancji 
1) Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na roboty budowlane pn. 

„Budowa zbiornika wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami 
technologicznymi na terenie SUW Józefówek, dz. nr 136 i 137, Obręb Nowa 
Bielawa”, opisanych w dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

2) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty 
Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w punkcie 2.2. 

3) Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy po dacie odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 10 Umowy. 

 

2. Obowiązki i uprawnienia stron 
1) W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający 

jest uprawniony do: 
a) Ŝądania usunięcia wady przedmiotu Umowy; 
b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c) Ŝądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione 

straty, jak i utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na 
skutek wystąpienia wad; 

d) Ŝądania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usunięcie 
wad/wymianę rzeczy na wolną od wad, w wysokości określonej w umowie; 

e) Ŝądania od Wykonawcy odszkodowania za nieterminowe usunięcia 
wad/wymianę rzeczy na wolne od wad, w wysokości przewyŜszającej kwotę 
kary umownej, o której mowa w lit. d). 

2) W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Wykonawca jest 
zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia Ŝądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, 
przy czym usunięcie wady moŜe nastąpić równieŜ poprzez wymianę rzeczy 
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wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 
b) terminowego spełnienia Ŝądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy 

na wolną od wad; 
c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1 lit. c); 
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 lit. d); 
e) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1 lit. e). 

3) W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie 
uprawniony do dochodzenia odszkodowana w pełnej wysokości. 

4) Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady", naleŜy przez to 
rozumieć równieŜ wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od 
wad. 

 
3. Przeglądy gwarancyjne 

1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy w okresie 
obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Wykonawcę. 

4) JeŜeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 
Ŝadnych ujemnych skutków dla waŜności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 
przeglądową. 

5) Z kaŜdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół 
Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli 
Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz 
Protokołu Przeglądu. 

 
4. Tryby usuwania wad 

1) Wykonawca obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej 
wady wg niŜej przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych: 

 a) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wykrytej wadzie w terminie niezwłocznym od 
jej wykrycia w sposób określony w pkt. 5. 

 b) Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia i określi sposób wykonania naprawy 
w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o wykrytej wadzie. 

 c) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

2) Usunięcie wad uwaŜa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 
odbioru prac z usuwania wad. 

 
5. Komunikacja 

1) O kaŜdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 
przedstawiciela Wykonawcy i potwierdza zgłoszenie faksem na wskazane numery 
telefonów. W zawiadomieniu Zamawiający podaje rodzaj występującej wady. 

        Dokonujący zgłoszenia sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z Wykonawcą. 
Przedstawiciel Zamawiającego wydaje polecenie Wykonawcy usunięcia Wady. 
Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie zgłoszenia wg czasu 
reakcji jak w pkt. 4.1 i określić sposób usunięcia wady, przy uwzględnieniu terminów 
określonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za 
pośrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Wykonawcy                                 
o wadzie/awarii/usterce nawet, jeŜeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku,                               
a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer Wykonawcy. 
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        Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca sporządzą wykaz osób upowaŜnionych do 
kontaktów, przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o wadach i potwierdzania przyjęcia 
zgłoszenia o wadach. 

2) Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 
Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy naleŜy wysyłać na adres: 

………………………………………………………………….. 
3) Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego naleŜy wysyłać na adres:  
        ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów. 
4) O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 5.2 i 5.3 strony 

obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niŜ 7 dni od chwili zaistnienia 
zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za 
skutecznie doręczoną. 

5) Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złoŜenia wniosku o upadłość lub 
likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 
6. Postanowienia końcowe 

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 

2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy. 
3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                         WYKONAWCA: 
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Załącznik Nr 3 do Umowy 
Zasady dotyczące BHP, bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego oraz ochrony środowiska, obowiązujące 

Wykonawców realizujących prace na terenie Spółki WiK w DzierŜoniowie 
1. Wprowadzenie 

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

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

zapobiegający: 
- wypadkom przy pracy, 
- zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, 
- chorobom zawodowym, 
- poŜarom, 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 zagroŜeń. 

3.3. W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni 
przez róŜnych 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 zagroŜeń dla zdrowia 
lub Ŝycia pracowników. 

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

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

4. ZagroŜenia jakie występują na terenie Spółki WiK w DzierŜoniowie: 
4.1. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wymagających pisemnego polecenia.   

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

� Prace przy uŜyciu materiałów niebezpiecznych takich jak substancje i preparaty chemiczne 
(trucizny w laboratorium), stwarzające zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia . 

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

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

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

� Prace wykonywane w pobliŜu 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 powyŜej, jeŜeli drugi tor linii pozostaje pod napięciem. 

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

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

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

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

5. Zabezpieczenie prac poŜarowo niebezpiecznych. 
5.1. Całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie prowadzonych prac pod względem poŜarowym 

ponosi Wykonawca tych prac. 
5.2. Przez prace poŜarowo niebezpieczne naleŜy rozumieć przede wszystkim prace wykonywane przy 

uŜyciu ognia otwartego oraz w wysokich temperaturach (spawanie gazowe i elektryczne, cięcie, 
lutowanie, zgrzewanie itp.). Prace niebezpieczne poŜarowo jak prace remontowo budowlane, 
związane z uŜyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz budynku lub na przyległym do niego 
terenie, naleŜy prowadzić w sposób uniemoŜliwiający powstanie poŜaru lub wybuchu. 
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5.3. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych poŜarowo wykonawca jest zobowiązany: 
� uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie prac poŜarowo niebezpiecznych (na formularzu F-

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

 i rozprzestrzeniania się poŜaru 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 zagroŜeniami poŜarowymi występującymi w rejonie 
wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania 
poŜaru lub wybuchu. 

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

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

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

wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z 
uŜyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stęŜenie 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 moŜliwe, 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 pobliŜu miejsca prowadzonych prac, 
  

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

���� w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych poŜarowo powinien znajdować się sprzęt 
gaśniczy umoŜliwiający likwidację wszelkich źródeł poŜaru. Po zakończeniu prac 
niebezpiecznych poŜarowo naleŜy poddać kontroli miejsca, w którym prace były wykonywane 
oraz rejony przyległe. 

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

5.7. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych poŜarowo naleŜy zapoznać osoby, które będą 
prowadziły te prace, z zagroŜeniami poŜarowymi występującymi w rejonie ich wykonywania, oraz 
rodzajem przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania wybuchu lub poŜaru. 

5.8. Sprzęt uŜywany do wykonywania przez wykonawcę prac niebezpiecznych poŜarowo powinien być 
sprawny technicznie i zabezpieczony przed moŜliwością wywołania poŜaru. 

6. Zasady ogólne dot. ochrony środowiska 
W trakcie wykonywania prac dla WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania poniŜszych 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, 
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- 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 zuŜycia zasobów naturalnych, takich jak woda i węgiel, 
- ograniczanie ilości paliw zuŜywanych 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 końcowe 
7.1. Wykonawca zobowiązany jest informować kierownika działu odpowiedzialnego za obiekt, na 

terenie którego wykonywane są prace oraz komórkę BHP i p.poŜ. Spółki w zakresie wszelkich 
spraw związanych z bhp, p.poŜ. 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 powyŜszych zapisów, podjęte zostaną w 
stosunku do Wykonawców następujące środki: 

- kara umowna, 
- obciąŜenie za powstałe szkody, 
- rozwiązanie umowy. 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:       WYKONAWCA:  
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Załącznik nr 7 
do Specyfikacji I.W.Z. 

             UMOWA nr …………..  
    na wykonanie robót budowlanych 

zawarta w dniu ……………….. w DzierŜoniowie pomiędzy: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58–200 DzierŜoniów 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064082, reprezentowaną przez: 
1/ Prezesa Zarządu                     -    Andrzeja Bronowickiego, 
2/ Dyrektora ds. Finansowych   -    Irenę Augustynowicz 
NIP  882–000–31-83              REGON  890611183 
zwaną dalej „Zamawiającym”  
a: 
………………………………………………………………………………………………………… 
działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/zarejestrowanej  
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ..........................., reprezentowaną przez: 
1/ ……………………...........................…..   -    ……………………………… 
NIP  ................................        REGON  ................................. 
zwanym w dalszej części umowy ”Wykonawcą”. 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Budowa zbiornika wody 
płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi na terenie SUW Ostroszowice,             
dz. nr 667/2, Obręb Ostroszowice” CPV: 45252120-5.                                                                                             
2. Zakres zamówienia obejmuje dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która w szczególności 
obejmuje: 

• budowę zamkniętego jednokomorowego zbiornika okrągłego, częściowo zagłębionego                             
w gruncie, o konstrukcji Ŝelbetowej monolitycznej. Zbiornik kryty stropodachem płaskim                  
o spadku 3% na płycie Ŝelbetowej, monolitycznej. Średnica zewnętrzna obiektu 5,34 m, 
średnica wewnętrzna 4,50 m. Poziom posadowienia zbiornika wynosi 100 cm poniŜej terenu. 
Dostęp do komory zapewniają dwie drabinki, zewnętrzna i wewnętrzna, o wysokości stopni 
30 cm oraz zaprojektowana studzienka włazowa o otworze włazowym o wymiarach 100 x 100 
cm. Przed upadkiem ze zbiornika chroni barierka ochronna o wysokości 110 cm. Ściany 
zewnętrzne zbiornika naleŜy pokryć warstwą tynku cementowego pocienionego oraz izolacją 
termiczną ze styropianu o grubości 10 cm. 

• wykonanie instalacji technologicznych w postaci:  
o rurociągu doprowadzającego wodę do zbiornika Ø 110 PE 
o rurociągu ssawny wody ze zbiornika  Ø 225 PE 
o rurociąg spustu Ø 110 PVC 

• wykonanie wentylacji zbiornika. 
3. Podstawą zawartej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …………………, zwana dalej Ofertą, 
stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 
4. Materiały pozostałe po wykonaniu zadania (m.in. gruz, opakowania, papa, itp.) naleŜy składować na 
wysypisku odpadów. Koszty wywozu i składowania w/w materiałów na wysypisku odpadów ponosi 
Wykonawca. Zaświadczenie o złoŜeniu w/w materiałów na składowisku odpadów naleŜy przedłoŜyć 
przy odbiorze końcowym. Ponadto do odbioru końcowego naleŜy przedłoŜyć atesty i gwarancje 
udzielone przez dostawców na zastosowane materiały. NaleŜy przewidzieć pełne odwodnienie dna 
wykopów w trakcie prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych. 
5. Wykonawca wykona prace towarzyszące, zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową                 
i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w zakresie przedmiotu umowy, łącznie                              
z: dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 
zawierającej zestawienie współrzędnych X, Y w formacie DXF, wykonaniem odbiorów 
wentylacyjnych, wod., odbiorów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, 
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Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz dostarczy inne wymagane przepisami prawa dokumenty                          
i uzgodnienia niezbędne przy zgłoszeniu obiektu budowlanego do uŜytkowania. 

 

§ 2. 
Termin realizacji 

Terminy realizacji zamówienia: 
3) Rozpoczęcie robót: z dniem wprowadzenia na budowę, tj. dnia ……………….. 
4) Zakończenie robót: do 12 tygodni licząc od dnia wprowadzenia na budowę, tj. do dnia 

………………..  
§ 3 

Nadzór nad pracami 
5. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.  
6. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania, określonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623). 
7. Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy: …………………….., tel. ………………. 
Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623). 
8. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą wyznacza się następujące osoby:  

• Kierownika Działu Technicznego – Pana Marka Boczulę oraz upowaŜnione słuŜby techniczne,  
tel. (074) 832 20 74, 

• Kierownika Działu Uzdatniania Wody – Pana Zbigniewa Wiącka oraz upowaŜnione słuŜby 
techniczne, tel. (074) 832 20 62. 

5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane 
winny być pisemnie lub faxem (nr faksu (074) 832-37-05) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 
7:00 do 15:00.  

§ 4 
Wartość zamówienia 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  
 

Cena oferty za realizację całości zamówienia wraz ze stawką podatku od towarów i usług VAT 
(23%) wynosi: ………………………….. zł brutto 
(słownie: ………………………………………………………………………………………) 
w tym naleŜny podatek od towarów i usług: …… % …………………. zł 
Wartość netto: …………………………... zł netto 
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy. 
3.  Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość kosztów związanych z realizacją umowy, zgodnie                 
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowo – kosztorysowej                              
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zrealizowaniu całości zamówienia, po dokonanym 
odbiorze końcowym robót. 
5. Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów usług i jest uprawniony do wystawiania  
i otrzymywania faktur VAT i posiada numer NIP 882-000-31-83. 
6. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: …………….. i podlega pod 
Urząd Skarbowy w ……………………... 
7. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada środki finansowe wystarczające na pełne i terminowe pokrycie 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 5 
Warunki płatno ści 

1. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji 
przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót. 
2. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowić: 
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protokół odbioru robót, podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego, operat 
kolaudacyjny, na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi          
w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, przeprowadzonych prób, 
inwentaryzacja geodezyjna, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty 
wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych.  
3. Faktura z niniejszej umowy wystawiona będzie przez Wykonawcę na Zamawiającego. 
4. Zapłata faktury nastąpi po zrealizowaniu i odbiorze robót na podstawie polecenia przelewu na 
konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury (wystawionej 
zgodnie z niniejszą umową) do siedziby Zamawiającego. 
 

§ 6 
Warunki szczególne 

2. Ilekroć w umowie mowa jest o: 
1) Pracach towarzyszących - naleŜy rozumieć przez to prace niezbędne do wykonania robót 

podstawowych, nie zaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie 
i inwentaryzacja powykonawcza; 

2) Robotach tymczasowych – naleŜy rozumieć przez to roboty, które są projektowane                                
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.  

2. Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia, potrzebne roboty tymczasowe, zgodnie                     
z zapisami dokumentacji projektowo – kosztorysowej, oraz urządzenie placu budowy, w tym 
wykonanie zasilania w wodę, ogrodzenie – w szczególności umieści na budowie, w widocznym 
miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia, a takŜe zapewni realizację obowiązków kierownika budowy wynikających                       
z ustawy Prawo budowlane. 
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na 
placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanych robót. 
5. Wykonawca zapewni stały dozór nad wybudowanym mieniem do dnia odbioru końcowego. 
6. Wykonawca zabezpieczy istniejące uzbrojenie. 
7. Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeŜdŜających z placu budowy. 
8. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić 1 egz. dokumentacji wykonawczej w momencie zgłoszenia 
przedmiotu umowy do odbioru. 
9.  Na dzień zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu operat 
kolaudacyjny, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, który będzie stanowił załącznik do 
protokołu odbioru robót. Niedostarczenie operatu kolaudacyjnego dla celów odbioru robót jest 
uwaŜane jako nie zakończenie robót. 
10.  Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren. 
 

§ 7 
Warunki realizacji prac 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich 
warunków i wymogów wynikających z dokumentacji i załączonych do niej uzgodnień. Wszystkie 
roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wiedzą 
techniczną oraz doświadczeniem Wykonawcy. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji                     
z dokumentacją projektowo - kosztorysową. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, terminowość 
oraz bezpieczeństwo robót, które wykonuje sam oraz przy pomocy podwykonawców. 
4. Do wbudowania mogą być uŜyte materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania 
w budownictwie, muszą być nowe, w stanie kompletnym i nie uszkodzonym. 
5. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania robót, aŜ do ich odbioru – utrzymać teren budowy 
jak i miejsce wykonywania robót, w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieŜąco 
zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są juŜ potrzebne. Jest równieŜ 
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odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i p.poŜ., a takŜe odpowiada za bezpieczne warunki 
poruszania się pojazdów i pieszych w obrębie realizowanych robót. 
6. Wykonawca – jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) – ma obowiązek zagospodarowania 
powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach oraz Ustawą z dnia 
27.04. 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.). 
7. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy, zgodnie z obowiązującymi   
przepisami prawa. 

 
§ 8 

Ubezpieczenie budowy 
9. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za straty 
i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich, lub uszkodzenia ciała albo śmierci, 
które mogą się wydarzyć osobom trzecim wskutek wykonywania Umowy przez Wykonawcę.  
10. Ubezpieczenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 winno ubezpieczać kaŜdą ze Stron Umowy. 
11. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć mienie w trakcie budowy, montaŜu i składowania w 
miejscu prowadzenia robót budowlanych wymienionych w Umowie od utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia w skutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym. 
12. Ubezpieczenie robót prowadzonych przez Wykonawcę będzie zawarte na kwotę nie niŜszą niŜ 
110% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, stanowiącą pełen koszt 
odtworzenia, łączenie z kosztem wyburzenia i usunięcia gruzu. 
13. Wykonawca zawrze ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody, straty i wydatki powstałe 
wskutek zranienia, choroby, inwalidztwa lub śmierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez 
Wykonawcę lub jakiejkolwiek osoby z personelu Wykonawcy, a takŜe inspektorów nadzoru                  
i przedstawicieli Zamawiającego, przebywających na terenie budowy.  
14. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w powyŜszych 
ustępach, przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego 
końcowego odbioru jej przedmiotu. 
15. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty zawarcia 
niniejszej Umowy, kopie polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia 
upływa wcześniej niŜ termin zakończenia robót, zobowiązany jest równieŜ przedłoŜyć 
Zamawiającemu, nie później niŜ ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego 
przedłuŜenia bądź zawarcia nowego ubezpieczenia – pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub 
przedłuŜenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
16. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia,                
o którym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 9 
Odstąpienie od umowy 

Zamawiający moŜe natychmiast odstąpić od umowy, gdy:  
       1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo 

wezwania złoŜonego na piśmie przez Zamawiającego. 
       2) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 10 dni. 
 

§ 10 
Odbiór robót 

1. Wykonawca, niezaleŜnie od wpisu do Dziennika Budowy potwierdzenia wykonania robót, 
obowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowości do 
odbioru. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciąŜać Wykonawcę. 
2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w terminie do 7 dni 
roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie 
odbioru ustalenia, jak teŜ terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy 
odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. 
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3. Na dzień zgłoszenia do odbioru Wykonawca skompletuje i przekaŜe komisji odbiorowej wszystkie 
dokumenty potrzebne do odbioru, w tym operat kolaudacyjny, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej 
umowy, umoŜliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 
4. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia 
Zamawiającego o usunięciu wady. 
5. Zamawiający odmówi odbioru robót, jeŜeli nie został wykonany cały wymagany do odbioru zakres 
robót. 
6. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeŜeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad 
lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi, Zamawiający moŜe: 

1) Ŝądać usunięcia tych wad – jeŜeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie 
Wykonawcy odpowiedni termin; 

2)  obniŜyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeŜeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności 
wynika, Ŝe Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca 
nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne; 

3) odstąpić od umowy, jeŜeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, Ŝe 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął 
wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iŜ nie zdoła ich usunąć w tym terminie, 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

§ 11 
Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
kary umowne w następujących okolicznościach: 
1) za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu zadania w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1 za kaŜdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu 
rozpoczęcia lub wykonania. 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi -                        
w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za kaŜdy dzień zwłoki, 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karą umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, 

4) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy. 

5) za niewykonanie obowiązków wynikających z zapisów § 8 niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % 
całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za kaŜdy dzień braku ubezpieczenia. 

2. Wykonawca upowaŜnia Zamawiającego do obniŜenia jego wynagrodzenia , o którym mowa w § 4 
ust. 1 niniejszej umowy, o kwotę naliczonych kar umownych. 

 

§ 12 
Warunki gwarancji i r ękojmi 

1. Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu 
gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie. 
2.  Wykonawca wystawi Zamawiającemu kartę gwarancji na okres gwarancji jakości wymieniony                
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Karta gwarancyjna stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  
3. Rękojmia wygasa trzy miesiące po upływie terminu gwarancji. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna 
się po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.  
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad 
bezpłatnie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
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5. JeŜeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie 
na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas, 
w którym wada była usuwana. 
6. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 
zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 
 

§ 13 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy                  
w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 tj. ……………. zł (słownie: 
………………………………… ) w formie: ……………... 
2. Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane, zgodnie z § 10 niniejszej umowy. 
3. 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 
4. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rękojmi, nie 
usuniętych w wyznaczonym terminie, Zamawiający dokona potrącenia z zabezpieczenia kwoty, która 
będzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadać będzie kosztowi usunięcia tychŜe wad. 
 

§ 14 
1. W przypadku wskazania w Ofercie Wykonawcy części zamówienia, które zamierza powierzyć 
podwykonawcom, Wykonawca, przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać 
pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. 
2. Podstawą do uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest wniosek 
Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy (zgodnie z treścią Oferty Wykonawcy) wraz ze wskazaniem podwykonawcy                         
i wykazaniem jego zdolności do wykonania wskazanej części zamówienia. 
3.  W celu potwierdzenia zdolności podwykonawcy do wykonania części zamówienia Wykonawca 
dołączy do wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu: 

a) wykaz wykonanych przez podwykonawcę robót budowlanych, obejmujących przedmiot 
zbliŜony do części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, 
wraz z dokumentami potwierdzającymi ich naleŜyte wykonanie, 

b) wykaz opisujący potencjał kadrowy podwykonawcy, wraz z dokumentami potwierdzającymi 
wymagane prawem uprawnienia pracowników podwykonawcy. 

4.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyjęciu bądź odrzuceniu wskazanego podwykonawcy  
w ciągu 7 dni liczonych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa wcześniej, z podaniem 
powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody. 
5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 
podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy. 
6.  Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie 
zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z Umowy. 
8. Na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca oświadczy na piśmie, nie później niŜ w terminie 7 dni od 
daty zgłoszenia Ŝądania, wykaz swoich zobowiązań względem podwykonawców wraz z wykazem 
dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu realizacji świadczeń objętych Umową, pod rygorem 
wstrzymania wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy do 
czasu otrzymania oświadczenia o którym mowa. 
 

§ 15 
Rozstrzyganie sporów 

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie 
znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks 
Cywilny, Regulamin udzielania zamówień oraz Ustawy Prawo budowlane. 
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§ 16 
Zmiany lub uzupełnienia 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksów do umowy, pod rygorem niewaŜności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika                          
z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego. 
3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest niewaŜna. 
4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia, mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą Stron wyraŜoną            
w formie pisemnej. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o kaŜdej groźbie 
opóźnienia robót. 
 

§ 17 
Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych  
w Załączniku Nr 3 do niniejszej umowy oraz do uczestniczenia w szkoleniach z zakresu 
występujących zagroŜeń oraz związanych z nimi środków zapobiegawczych i ochronnych, 
prowadzonych przez pracowników Spółki. 
 

§ 18 
Forma umowy 

1. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
2. Integralną częścią niniejszej umowy są: 
 1) Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy 
 2)  Załącznik Nr 2 – KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 
 3)  Załącznik Nr 3 – Zasady dotyczące BHP, bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego oraz ochrony 
środowiska obowiązujące Wykonawców realizujących prace na terenie Spółki WiK w DzierŜoniowie. 
3. W przypadku rozbieŜności zapisów poszczególnych dokumentów, pierwszeństwo mają zapisy 
dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 
 
 
 ZAMAWIAJ ĄCY:                                                   WYKONAWCA:                                                         
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jako ści) 

dotyczy realizacji robót budowlanych pn. „Budowa zbiornika wody płuczącej wraz               

z niezbędnymi instalacjami technologicznymi na terenie SUW Ostroszowice, dz. nr 

667/2, Obręb Ostroszowice” 

GWARANTEM  jest: 

…………………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………., Regon: ……………………………, 

zwany dalej Wykonawcą  

 

UPRAWNIONYM  z tytułu gwarancji jest: 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 

ul. Kili ńskiego 25a, 58-200 DzierŜoniów 

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

zwany dalej Zamawiającym. 

1. Przedmiot i termin gwarancji 
1) Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na roboty budowlane pn. 

„Budowa zbiornika wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami 
technologicznymi na terenie SUW Ostroszowice, dz. nr 667/2, Obręb 
Ostroszowice”, opisanych w dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

2) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty 
Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w punkcie 2.2. 

3) Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy po dacie odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 10 Umowy. 

 

2. Obowiązki i uprawnienia stron 
1) W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający 

jest uprawniony do: 
a) Ŝądania usunięcia wady przedmiotu Umowy; 
b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c) Ŝądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione 

straty, jak i utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na 
skutek wystąpienia wad; 

d) Ŝądania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usunięcie 
wad/wymianę rzeczy na wolną od wad, w wysokości określonej w umowie; 

e) Ŝądania od Wykonawcy odszkodowania za nieterminowe usunięcia 
wad/wymianę rzeczy na wolne od wad, w wysokości przewyŜszającej kwotę 
kary umownej, o której mowa w lit. d). 

2) W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Wykonawca jest 
zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia Ŝądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, 
przy czym usunięcie wady moŜe nastąpić równieŜ poprzez wymianę rzeczy 
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wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 
b) terminowego spełnienia Ŝądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy 

na wolną od wad; 
c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1 lit. c); 
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 lit. d); 
e) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1 lit. e). 

3) W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie 
uprawniony do dochodzenia odszkodowana w pełnej wysokości. 

4) Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady", naleŜy przez to 
rozumieć równieŜ wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od 
wad. 

 
3. Przeglądy gwarancyjne 

1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy w okresie 
obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Wykonawcę. 

4) JeŜeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 
Ŝadnych ujemnych skutków dla waŜności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 
przeglądową. 

5) Z kaŜdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół 
Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli 
Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz 
Protokołu Przeglądu. 

 
4. Tryby usuwania wad 

1) Wykonawca obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej 
wady wg niŜej przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych: 

 a) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wykrytej wadzie w terminie niezwłocznym od 
jej wykrycia w sposób określony w pkt. 5. 

 b) Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia i określi sposób wykonania naprawy 
w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o wykrytej wadzie. 

 c) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

2) Usunięcie wad uwaŜa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 
odbioru prac z usuwania wad. 

 
5. Komunikacja 

1) O kaŜdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 
przedstawiciela Wykonawcy i potwierdza zgłoszenie faksem na wskazane numery 
telefonów. W zawiadomieniu Zamawiający podaje rodzaj występującej wady. 

        Dokonujący zgłoszenia sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z Wykonawcą. 
Przedstawiciel Zamawiającego wydaje polecenie Wykonawcy usunięcia Wady. 
Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie zgłoszenia wg czasu 
reakcji jak w pkt. 4.1 i określić sposób usunięcia wady, przy uwzględnieniu terminów 
określonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za 
pośrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Wykonawcy                                 
o wadzie/awarii/usterce nawet, jeŜeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku,                               
a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer Wykonawcy. 
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        Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca sporządzą wykaz osób upowaŜnionych do 
kontaktów, przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o wadach i potwierdzania przyjęcia 
zgłoszenia o wadach. 

2) Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 
Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy naleŜy wysyłać na adres: 

………………………………………………………………….. 
3) Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego naleŜy wysyłać na adres:  
        ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów. 
4) O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 5.2 i 5.3 strony 

obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niŜ 7 dni od chwili zaistnienia 
zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za 
skutecznie doręczoną. 

5) Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złoŜenia wniosku o upadłość lub 
likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 
6. Postanowienia końcowe 

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 

2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy. 
3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                         WYKONAWCA: 
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Załącznik Nr 3 do Umowy 

Zasady dotyczące BHP, bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego oraz ochrony środowiska, obowiązujące 
Wykonawców realizujących prace na terenie Spółki WiK w DzierŜoniowie 

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

9. Zintegrowana Polityka Zarządzania  
NajwaŜniejsze załoŜenia naszego systemu określone zostały w Zintegrowanej Polityce Zarządzania. 
NaleŜycie realizując powierzone Państwu zadania przyczyniają się Państwo do realizacji zobowiązań 
zawartych w tej Polityce, jak równieŜ w innych dokumentach obowiązujących w Spółce, w związku z 
tym prosimy o zapoznanie się z Polityką i zapoznanie z nią wszystkich Państwa pracowników. 
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10. Zasady ogólne dot. BHP i  p.poŜ. 
10.1. Wykonawca prac jest zobowiązany przygotowywać, organizować oraz prowadzić prace w sposób 

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

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

10.3. W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni 
przez róŜnych 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 zagroŜeń dla zdrowia 
lub Ŝycia pracowników. 

10.4. KaŜdy pracownik Wykonawcy (łącznie z kierownictwem), wykonującego prace dla WiK Sp.                
z o.o. w DzierŜoniowie, musi posiadać przeszkolenie w zakresie obowiązujących przepisów                    
i wymagań BHP i ppoŜ. 

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

11. ZagroŜenia jakie występują na terenie Spółki WiK w DzierŜoniowie: 
11.1. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wymagających pisemnego polecenia.   

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

� Prace przy uŜyciu materiałów niebezpiecznych takich jak substancje i preparaty chemiczne 
(trucizny w laboratorium), stwarzające zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia . 

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

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

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

� Prace wykonywane w pobliŜu 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 powyŜej, jeŜeli drugi tor linii pozostaje pod napięciem. 

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

� Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urządzeniach elektroenergetycznych. 
11.2. PowyŜsze prace wymagają: 

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

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

12. Zabezpieczenie prac poŜarowo niebezpiecznych. 
12.1. Całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie prowadzonych prac pod względem poŜarowym 

ponosi Wykonawca tych prac. 
12.2. Przez prace poŜarowo niebezpieczne naleŜy rozumieć przede wszystkim prace wykonywane przy 

uŜyciu ognia otwartego oraz w wysokich temperaturach (spawanie gazowe i elektryczne, cięcie, 
lutowanie, zgrzewanie itp.). Prace niebezpieczne poŜarowo jak prace remontowo budowlane, 
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związane z uŜyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz budynku lub na przyległym do niego 
terenie, naleŜy prowadzić w sposób uniemoŜliwiający powstanie poŜaru lub wybuchu. 

12.3. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych poŜarowo wykonawca jest zobowiązany: 
� uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie prac poŜarowo niebezpiecznych (na formularzu F-

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

 i rozprzestrzeniania się poŜaru 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 zagroŜeniami poŜarowymi występującymi w rejonie 
wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania 
poŜaru lub wybuchu. 

12.4. Rozpoczęcie prac niebezpiecznych poŜarowo moŜe nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez 
Wykonawcę pisemnego zezwolenia na ich przeprowadzenie.  

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

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

wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z 
uŜyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stęŜenie 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 moŜliwe, 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 pobliŜu miejsca prowadzonych prac, 
  

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

���� w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych poŜarowo powinien znajdować się sprzęt 
gaśniczy umoŜliwiający likwidację wszelkich źródeł poŜaru. Po zakończeniu prac 
niebezpiecznych poŜarowo naleŜy poddać kontroli miejsca, w którym prace były wykonywane 
oraz rejony przyległe. 

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

12.7. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych poŜarowo naleŜy zapoznać osoby, które będą 
prowadziły te prace, z zagroŜeniami poŜarowymi występującymi w rejonie ich wykonywania, oraz 
rodzajem przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania wybuchu lub poŜaru. 

12.8. Sprzęt uŜywany do wykonywania przez wykonawcę prac niebezpiecznych poŜarowo powinien być 
sprawny technicznie i zabezpieczony przed moŜliwością wywołania poŜaru. 

13. Zasady ogólne dot. ochrony środowiska 
W trakcie wykonywania prac dla WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania poniŜszych zasad, co przyniesie korzyści dla środowiska naturalnego i pozwoli na 
ograniczanie niekorzystnych wpływów na to środowisko : 

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

13.2. odpowiednie postępowanie z odpadami i opakowaniami, zgodnie z Ustawą o odpadach, w tym 
zwłaszcza: 
- segregowanie odpadów, 
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- 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,    
13.3. racjonalna gospodarka energią, zasobami naturalnymi i paliwami, w tym m.in.: 

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

13.4. 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. 

14. Postanowienia końcowe 
14.1. Wykonawca zobowiązany jest informować kierownika działu odpowiedzialnego za obiekt, na 

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

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

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

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

 
 

 
 
 


