
Nr sprawy: TT-15.1-30/19                                                                          Dzierżoniów, dnia 09.04.2019 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów 

tel. centr. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 

Konto: BZ WBK S.A. O/Dzierżoniów 52 1090 2301 0000 0005 9000 0079 

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

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

Kapitał zakładowy: 68.427.000,00 zł. 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław – Fabryczna, KRS: 0000064082. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  
Zapytanie ofertowe w formie ogłoszenia o wartości nie przekraczającej kwoty 300 tys. zł. 

 

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  2004 re. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w 

Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów zwany dalej w treści ogłoszenia 

„Regulaminem udzielania zamówień”. 

2. Z treścią „Regulaminu udzielania zamówień” można zapoznać się na stronie internetowej 

www.wik.dzierzoniow.pl w folderze „Przetargi”. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Nazwa zadania:  
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę sieci wodociągowych w rejonie 

działania WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”.  

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na wykonanie sieci 

wodociągowych w nw. ulicach: 

A/ budowy sieci wodociągowych wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Korczaka w Dzierżoniowie 

od istniejącej sieci wodociągowej PE 225 mm na wysokości parkingu Media Expert do węzła 

wodociągowego ul. Korczaka przy budynku nr 37A na Osiedlu Różanym  

oraz od załamania trasy wodociągu fi 400 mm na wysokości ul. Przedwiośnie do węzła wodociągowego w 

ul. Lawendowej  wraz z budową odejść sieci wodociągowych poza pas drogowy oraz przełączeniem 

wszystkich sieci w ul. jw.  i z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwoleń na budowę dla każdej ulicy 

z osobna (wydania ostatecznych decyzji w administracyjnym toku instancji).  

 

B/ budowy sieci wodociągowych wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Słowiańskiej                                

w Dzierżoniowie od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Wojska Polskiego wraz z budową odejść sieci 

wodociągowych poza pas drogowy oraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwoleń na budowę dla 

każdej ulicy z osobna (wydania ostatecznych decyzji w administracyjnym toku instancji).  

 

C/ budowy sieci wodociągowych wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Sikorskiego                                   

w Dzierżoniowie  od ul. Piastowskiej do węzła wodociągowego na Osiedlu Różanym 10E wraz z budową 

odejść  sieci wodociągowych poza pas drogowy i z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

budowę (wydania ostatecznej decyzji w administracyjnym toku instancji). 

 

D/ budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji dla zabudowań dz. nr 890 przy ul. 

Cichej w Dzierżoniowie wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę (wydania 

ostatecznej decyzji w administracyjnym toku instancji).  

http://www.wik.dzierzoniow.pl/
mailto:wik@wik.dzierzoniow.pl
http://www.wik.dzierzoniow.pl/
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Na każdą z ulic z osobna należy przewidzieć odrębne pozwolenia na budowę. 

Nie ma konieczności budowy sieci wodociągowej po starej trasie. 

Techniczne warunki podłączenia w celu budowy w/w sieci należy uzyskać w WiK Sp. z o.o.  

w Dzierżoniowie.  

2.1. Warunki techniczne do projektowania: 

1. Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbędnych do 

prawidłowego zaprojektowania przedmiotu zamówienia, w tym: mapy do celów projektowych, 

wszelkich materiałów wyjściowych do projektowania, wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, 

uzgodnień, pozwoleń itp. 

2.2. Przez usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy rozumieć prace polegające 

na opracowaniu: 

   1. Projektu budowlanego (PB), sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  

   Budowlane (Dz.U. 2018.1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

   i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  

   budowlanego (Dz. U.2018.1935 z późn. zm.), 

2. Projektów wykonawczych (PW) sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z   dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z póź. zm.), 

3. Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), sporządzonej zgodnie z przepisami 

Prawa Budowlanego, 

4. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), sporządzonej 

według zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072 z późn. zm.), 

5. Przedmiarów robót (PR), sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), 

6. Kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego według zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

7. Projektów organizacji ruchu dla każdej z ulic z osobna. 

 

2.3. Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski nad realizowaną inwestycją według opracowanej 

przez siebie dokumentacji w ramach ustalonego całościowego wynagrodzenia ryczałtowego. 

2.4. Wytyczne przekazywania dokumentacji projektowych. 

Dokumentacje należy opracować po 4 egzemplarze, kosztorys inwestorski – 1 egz., przedmiar robót – 1 

egz., STWiORB – 3 egz., projekt organizacji ruchu – 1 egz. dla każdej z ulic z osobna. Dokumentacje 

należy opracować w formie papierowej i elektronicznej. 

Forma elektroniczna dokumentacji winna być przekazana Zamawiającemu w postaci: 

 Pliku txt. zawierającego: numer porządkowy oraz współrzędne XYZ. (forma: Nr; X; Y; Z) 

a) Plik txt. winien zawierać wszystkie charakterystyczne punkty projektowanych sieci i 

przyłączy wod/kan w tym włączenia, załamania, przełączenia, armatura, obiekty 

kubaturowe(studnie komory), itp. 

b) Numeracja w pliku txt. winna być zbieżna z numeracją zastosowaną w dokumentacji 

projektowej w tym na PZT. 

c) Współrzędne XYZ należy podać w obowiązującym układzie współrzędnych 2000 we 

właściwej dla projektowanej lokalizacji strefie. 

 Pliku wektorowego w formacie dxf. zawierającego projektowane sieci i przyłącza wod/kan będące 

przedmiotem opracowania. 
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a) Plik dxf. należy zapisać w obowiązującym układzie współrzędnych 2000 we właściwej dla 

projektowanej lokalizacji strefie.    

b) Oznaczenie wszystkich charakterystycznych punktów projektowanych sieci i przyłączy 

wod/kan w pliku dxf. winny być zbieżne z numeracją zastosowaną w dokumentacji 

projektowej, na PZT oraz w załączonym pliku txt ze współrzędnymi.  

 Pliku pdf. zawierającego pełną dokumentację projektową. 

Formę elektroniczną dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD/DVD. 

2.5. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania (mapa do celów 

projektowych wraz z jej aktualizacją, wymagane prawem decyzje, pozwolenia i uzgodnienia, operat 

terenowo-prawny, itp.). Wszelkie koszty związane z uzyskaniem w/w materiałów oraz niezbędnych 

uzgodnień, pozwoleń i niezbędnych decyzji itp. koszty ponosi Wykonawca.  

 

 

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na niżej wymienione części zamówienia: 

CZĘŚĆ A: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa sieci 

wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Korczaka w Dzierżoniowie”. 

CZĘŚĆ B: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa sieci 

wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Słowiańskiej w Dzierżoniowie”. 

CZĘŚĆ C: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa sieci 

wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Sikorskiego w Dzierźoniowie”. 

CZĘŚĆ D: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami dla zabudowań przy ul. Cichej w Dzierżoniowie”. 

 

UWAGA: 

Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia (na wszystkie części) lub na którąkolwiek  

z części zamówienia. 

 

VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie 

brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową. 

 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wymagany termin wykonania zamówienia dla CZĘŚCI A, B, C, D: do 9 miesięcy licząc od dnia podpisania 

umowy wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji w administracyjnym toku instancji. 

 

IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą  

odrzuceniu. 

2. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki: 

a) pisemna oferta winna być sporządzona i podpisana zgodnie z punktem XV.7 niniejszego ogłoszenia i  

złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

b) nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 

3. Wykonawca składający ofertę: 

a) musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 

b) musi spełniać warunki zawarte w rozdziale V ust. 5.1 „Regulaminu udzielania zamówień”, 
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c) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału V ust. 5.4  i 5.5 „Regulaminu 

udzielania zamówień”, 

d) musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem przetargu, 

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje osobą (osobami), które mogą pełnić samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

e) musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować 

pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością do usługi stanowiącej 

przedmiot niniejszego postępowania (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia przez 

dwóch lub więcej Wykonawców, ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie). 

f) musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 

spełnia” na podstawie złożonych przez wykonawcę(ów) oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu i dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. 

 

X. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik Nr 1) winny być dołączone następujące  

oświadczenia i dokumenty: 

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

z rozdziałem V ust. 5.1 i 5.4 „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) oświadczenie wykonawcy dotyczące danych osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4, 

d) odpis z właściwego rejestru (sądowego, przedsiębiorstw, handlowego) albo zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej,  

e) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych 

do wykonania zamówienia– wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5,  

f) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim 

rodzajem i wartością do usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz zakresu, 

czasokresu realizacji i miejsca wykonania – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6, 

g) min. 2 opinie zamawiających-inwestorów (referencje) potwierdzających, że w/w usługi zostały 

wykonane należycie,  

h) stosowne pełnomocnictwo(a) dla osoby podpisującej ofertę – w przypadku, gdy upoważnienie do 

podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

 

2. Wymagane wyżej dokumenty (informacje, oświadczenia, potwierdzenia, zaświadczenia) winny 

odzwierciedlać aktualny stan rzeczy.  

3. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii  

poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę  

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

dokumenty wymienione w pkt. 1a, b, c, d musi złożyć każdy 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, rękojmii, 
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- wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 

czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmii, 

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem 

zawieszającym. 

5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  
 

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane będą 

pisemnie lub faxem (nr faksu 74/832-37-05) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00. 

Informacje przekazywane faxem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

2) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4) Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
 

XII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami  

w celu udzielania wyjaśnień jest Justyna Woźna – Inspektor ds. Technicznych w Dziale Technicznym WiK 

Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz. 800 do 1400,  tel. 74/832-20-75. 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Wadium nie wymagane. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 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 

przedmiotowego zadania. 

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 podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

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

następująco: 

 

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

Oferta przetargowa - „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę sieci 

wodociągowych w rejonie działania WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”. Nie otwierać przed dniem 

23.04.2019 r. godz. 1100. – CZĘŚĆ …………………………….. 

 

 

8. Na kopercie  oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty 

złożonej po terminie. 
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9. Wykonawca może, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, zmienić lub wycofać 

złożoną przez siebie ofertę.  

a) Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo 

opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy 

dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR ....”. 

b) Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie oferty już złożonej następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 

umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy 

dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

 

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak w pkt. XV.7. zapytania 

ofertowego zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie – Sekretariat na I piętrze w budynku 

administracyjno-biurowym – nie później niż do godz. 1030 w dniu 23.04.2019 r. 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną bez otwierania 

zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.   

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie przy ul. Kilińskiego 25A  

w Dzierżoniowie w dniu 23.04.2019 r. o godz. 1100 – Sala posiedzeń na I piętrze w budynku 

administracyjno-biurowym. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek 

Zamawiający prześle informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte 

oraz ceny ofertowe. 

6. W toku badania ofert (część niejawna) Zamawiający stwierdzi ich ważność oraz zawartość  

merytoryczną. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert. 

8. Zamawiający zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień” poprawi oczywiste omyłki pisarskie w 

tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie informując o tym wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty. Wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia musi 

wyrazić zgodę na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny pod rygorem odrzucenia oferty. 
 

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
1. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, koszty uzgodnień, mapy do 

celów projektowych, podatek VAT itp.  

2. Ostateczne ceny oferty ustalone przez Wykonawcę powinny uwzględniać ewentualne upusty, jakie 

Wykonawca stosuje. 

3. Cena oferty będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe i nie będzie podlegać zmianom. 

4. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej. 

5. Oferta winna uwzględniać ceny bez podatku VAT i z podatkiem VAT. 

 

XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE  
1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium: 

 Cena–    100%. 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. 

Oferty oceniane będą punktowo.  

3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt na 

poszczególną część (łącznie 400 pkt). 



  Strona 7 z 24  

4. Każda z części oceniana będzie osobno. 

5. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać punkty 

według następujących zasad: 

 

KRYTERIUM – cena: 

 
Łączna cena oferty najniższej (w zł. brutto) 

Cena = -------------------------------------------------------- x 100 x waga 100% 

                      Łączna cena oferty badanej (w zł. brutto)  

 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. 

7. Ocena będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.    

Ofert odrzuconych lub uznanych za nieważne nie ocenia się. 

 

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1. O wyborze ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jego cenę. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownej oceny. 

 

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami zostało udostępnione na stronie internetowej 

www.wik.dzierzoniow.pl i pobierane jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne 

modyfikacje, uzupełnienia, wyjaśnienia treści ogłoszenia w toku postępowania umieszczane będą na 

podanej stronie internetowej. 

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 niniejszym ogłoszeniu 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. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na podstawie decyzji Kierownika 

Zamawiającego, bez podania przyczyn. 

 

Dzierżoniów, dnia 09.04.2019 r. 

 

                                                                                        ZATWIERDZAM: 

                                                                                          Prezes Zarządu 

                                                                            WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 

 

 

 

 

 

 

http://www.wik.dzierzoniow.pl/
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Załącznik nr 1  

do ogłoszenia o zamówieniu 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

dla zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę sieci 

wodociągowych w rejonie działania WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”.  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-30/19 

1. ZAMAWIAJACY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58-200 Dzierżoniów 

 

2. WYKONAWCA: 

Nazwa i adres Wykonawcy : .............................................................................................................................. 

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

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

Tel./fax ………………………… 

Adres mail: …………………..... 

NIP………………………..…….       

REGON …………………..…… 

3. Cena oferty: 

CZĘŚĆ A: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa sieci 

wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Korczaka w Dzierżoniowie”, 

       a) brutto   …………................ ......................................................................................... zł. 

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

       b) netto (bez VAT)   ............................................................................................................ zł.  

       c) podatek VAT  ………%      …………………..……………….zł. 

 

CZĘŚĆ B: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa sieci 

wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Słowiańskiej w Dzierżoniowie”, 

        a) brutto   …………................ ......................................................................................... zł. 

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

       b) netto (bez VAT)   ............................................................................................................ zł.  

       c) podatek VAT  ………%      …………………..……………….zł. 

 

CZĘŚĆ C: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa sieci 

wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie”, 

        a) brutto   …………................ ......................................................................................... zł. 

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

       b) netto (bez VAT)   ............................................................................................................ zł.  

       c) podatek VAT  ………%      …………………..……………….zł. 

 

CZĘŚĆ D: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami dla zabudowań przy ul. Cichej w Dzierżoniowie”. 

        a) brutto   …………................ ......................................................................................... zł. 

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

       b) netto (bez VAT)   ............................................................................................................ zł.  

       c) podatek VAT  ………%      …………………..……………….zł. 

 

4. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 9 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy wraz z 

uzyskaniem ostatecznych decyzji w administracyjnym toku instancji. 
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5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, zakresem i miejscem realizacji prac 

projektowych, wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu.  

7. Częściowy zakres usług objętych zamówieniem zamierzamy /nie zamierzamy* powierzyć 

podwykonawcom.  

8. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada* certyfikowany system zarządzania jakością lub system 

zarządzania środowiskowego. 

9. Załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niżej wymienione dokumenty: 

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

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

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

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

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

 

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

(data, podpis)  

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

do ogłoszenia o zamówieniu 

 

Oświadczenie  
 
w trybie ust. 5.1 i 5.4 „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2004 re. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w Wodociągach  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów” 
 

dla zamówienia pn.: 

 

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę sieci wodociągowych w rejonie 

działania WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-30/19 

 

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

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

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

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

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie oświadczam, że: 

1) posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4)   nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

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

                      (data, podpis) 

                                                       /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 3 

do ogłoszenia o zamówieniu 

 

OŚWIADCZENIE 
 

dla zamówienia pn.: 

 

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę sieci wodociągowych w rejonie 

działania WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-30/19 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym oświadczam, że: 

1) będę postępował zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi  

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

odpadach, 

2) będę postępował zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi WiK Sp.  

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

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

Dzierżoniowie, posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do pracy oraz okresowe 

szkolenia z zakresu bhp wymagane przepisami prawa, jak również wszelkie uprawnienia niezbędne przy 

realizacji prac będących przedmiotem postępowania przetargowego. 

 

 

 

 

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

(data, podpis) 

     /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 4 

do ogłoszenia o zamówieniu 

 

Oświadczenie wykonawcy dotyczące danych osobowych 
 

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

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

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

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę sieci 

wodociągowych w rejonie działania WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”. 
 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw. zgodnie z ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 roku 

 Zostałem/am poinformowany/a, że podanie tych danych jest dobrowolne, a dane są niezbędne do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego j.w 

 

 

…………………………………………            …………….………………….…………  
 Miejscowość, data                    podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

 

 

Oświadczenie  

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych   

w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

……………………………………             …………….………………….…………  
 Miejscowość, data        podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 
______________________________ 

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 
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 Załącznik nr 5 

do ogłoszenia o zamówieniu 

 

 
Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (należy 

załączyć dokumenty stwierdzające, że w/w osoby posiadają uprawnienia projektanta w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych oraz aktualne zaświadczenia o 

przynależności do OIIB) 

dla zamówienia pn.: 

 

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę sieci wodociągowych w rejonie 

działania WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”.  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-30/19 

 

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

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

 

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

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

Nazwisko i imię Wykształcenie 

Proponowana rola 

w realizacji 

zamówienia 

Lata 

doświadczenia 
Kwalifikacje 

     

     

     

 

 

    

 

 

 

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

                               (data, podpis) 

         /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 6 

do ogłoszenia o zamówieniu 

 

Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat  
 

dla zamówienia pn.: 

 

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę sieci wodociągowych w rejonie 

działania WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”.  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-30/19 

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

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

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

Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim 

rodzajem i wartością do usługi stanowiącej przedmiot zamówienia: 

Zamawiający - 

inwestor – nazwa i 

adres 

Zakres zamówienia, 

miejsce wykonania 

Wartość 

zamówienia 
Czasookres 

realizacji 

Osoba do kontaktu 

wraz 

 z numerem telefonu 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument (referencje) potwierdzający należyte wykonanie 

wskazanych  w tabeli powyżej usług. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej 

usługi skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej usługi. 

Załączniki: 

……… egz. referencji 

 

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

(data, podpis) 

                                                           /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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 Załącznik nr 7 

do ogłoszenia o zamówieniu 

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE 

NR …………./TT/2019 

 

/WZÓR/ 

 

w dniu ........................ 2019 r. w Dzierżoniowie pomiędzy: 

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

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 firmą: 

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

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

działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/zarejestrowaną w Krajowym 

Rejestrze Sądowym pod numerem ..........................., reprezentowaną przez: 

1/ …………………...........................…..   -    ………………………………… 

2/ ...........................................................   -    ................................................ 

NIP  ................................                REGON  ................................. 

zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo 

– kosztorysowych na budowę sieci wodociągowych w rejonie działania WiK Sp. z o.o. w 

Dzierżoniowie” 

CZĘŚĆ  ……………., tj. ………………………………wraz z: 

 uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń i uzgodnień, oraz uzyskaniem 

materiałów wyjściowych do projektowania (mapa do celów projektowych wraz z jej aktualizacją, operat 

terenowo-prawny, itp.).  

 uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę na każdą z ulic z osobna (uzyskaniem 

ostatecznego zaświadczenia w administracyjnym toku instancji). 

2. Podstawą zawartej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …………….. r. zwaną dalej Ofertą, stanowiąca 

załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wszelkie rozwiązania projektowe należy na etapie sporządzania koncepcji i przed zaprojektowaniem 

uzgodnić z Zamawiającym.  

4. Wykonawca zobowiązany jest pełnić nadzór autorski nad realizowaną inwestycją według opracowanej 

przez siebie dokumentacji w ramach ustalonego całościowego wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

§ 2. 
1. Prace określone w § 1 tj. kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz ze wszystkimi  

uzgodnieniami oraz uzyskaniem ostatecznego zaświadczenia w administracyjnym toku instancji, zostaną 

wykonane w terminie do dnia …………………...  

2. Jeżeli pomimo upływu określonego w ust. 1 terminu Wykonawca nie wykona prac określonych w 

niniejszej umowie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, ale jedynie po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy. 

 

§ 3. 
1. Przez usługę opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy rozumieć prace polegające 

na opracowaniu: 

a) Projektu budowlanego (PB), sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  

Budowlane (Dz.U. 2018.1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
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Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U.2018.1935 z późn. zm.), 

b) Projektów wykonawczych (PW) sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z   

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 

2004 r. Nr 202, poz. 2072 z póź. zm.), 

c) Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), sporządzonej zgodnie z przepisami 

Prawa Budowlanego, 

d) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), sporządzonej według 

zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 

z późn. zm.), 

e) Przedmiarów robót (PR), sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), 

f) Kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego według zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

g) Projektów organizacji ruchu dla każdej z ulic z osobna. 

2. Niezbędne materiały wyjściowe do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, m.in. wymagane 

prawem decyzje, mapę do celów projektowych wraz z jej aktualizacją, uzgodnienia, operat terenowo-

prawny, itp. Wykonawca uzyska we własnym zakresie. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem w/w 

materiałów oraz niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp. ponosi Wykonawca. 

  

§ 4. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie ze 

zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami i normami, otrzymanymi decyzjami. 

2. Wykonawca zaopatrzy dokumentację w pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana 

zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

zgodnie z Polskimi Normami i rysunkami normatywnymi oraz wydana jest w stanie zupełnym 

(kompletnym) ze względu na cel oznaczony w umowie. 

 

§ 5. 
1.  Dokumentacje należy opracować po 4 egzemplarze, kosztorys inwestorski – 1 egz., przedmiar robót – 1 

egz., STWiORB – 3 egz., projekt organizacji ruchu – 1 egz. dla każdej z ulic z osobna. Dokumentacje 

należy opracować w formie papierowej i elektronicznej (na płycie CD w formacie pdf, xls, jpg). Forma 

elektroniczna dokumentacji winna być przekazana Zamawiającemu w postaci: 

 Pliku txt. zawierającego: numer porządkowy oraz współrzędne XYZ. (forma: Nr; X; Y; Z) 

d) Plik txt. winien zawierać wszystkie charakterystyczne punkty projektowanych sieci i 

przyłączy wod/kan w tym włączenia, załamania, przełączenia, armatura, obiekty 

kubaturowe(studnie komory), itp. 

e) Numeracja w pliku txt. winna być zbieżna z numeracją zastosowaną w dokumentacji 

projektowej w tym na PZT. 

f) Współrzędne XYZ należy podać w obowiązującym układzie współrzędnych 2000 we 

właściwej dla projektowanej lokalizacji strefie. 

 Pliku wektorowego w formacie dxf. zawierającego projektowane sieci i przyłącza wod/kan będące 

przedmiotem opracowania. 

a) Plik dxf. należy zapisać w obowiązującym układzie współrzędnych 2000 we właściwej dla 

projektowanej lokalizacji strefie.    
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b) Oznaczenie wszystkich charakterystycznych punktów projektowanych sieci i przyłączy 

wod/kan w pliku dxf. winny być zbieżne z numeracją zastosowaną w dokumentacji 

projektowej, na PZT oraz w załączonym pliku txt ze współrzędnymi.  

 Pliku pdf. zawierającego pełną dokumentację projektową. 

Formę elektroniczną dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD/DVD 

2.  Kosztorys inwestorski oraz przedmiary robót winny być opracowane na podstawie obowiązujących 

przepisów.  

3.  Dokumentem potwierdzającym przekazanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będzie protokół 

zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony, a datą odbioru – data podpisania protokołu zdawczo – 

odbiorczego. 

4. Kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa zostanie przekazana Zamawiającemu w jego 

siedzibie w dniu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 

 
§ 6. 

Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą wydania Zamawiającemu dokumentacji projektowej przechodzą 

na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie związane z dokumentacją, którymi może dowolnie 

rozporządzać. 

 
§ 7. 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony określają na kwotę:  

      brutto : …………………………………….. zł. 

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

      netto: ………………………………………… zł. 

      podatek VAT ……… %  ………………….... zł.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 staje się wymagalne w terminie 30 dni po otrzymaniu przez 

Zamawiającego ostatecznych w administracyjnym toku instancji decyzji, podpisaniu protokołu zdawczo-

odbiorczego  oraz otrzymaniu faktury od Wykonawcy. 

Podstawą wystawienia faktury jest protokół określony w § 5 ust. 3 oraz otrzymane decyzje. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przekazane za pomocą przelewu bankowego z konta 

Zamawiającego w B.Z. WBK S.A. O/Dzierżoniów 52 1090 2301 0000 0005 9000 0079 na konto 

Wykonawcy nr  ………………………………………... 

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

polecenia przelewu do banku.  

4. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. Okres płatności 

rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

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

wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP 882-000-31-83  

i podlega pod Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP …………………………..  

i podlega pod Urząd Skarbowy w…………………………...  

 

§ 8. 
1. Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza: ……………………. 

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający 

wyznacza Justynę Woźną – Inspektora ds. technicznych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. 

 

§ 9. 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej 

zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji. 
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej 

istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie 

odbioru w chwili odbioru. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania dokumentacji projektowej niezgodne 

z otrzymanymi decyzjami, przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami i Prawem 

budowlanym.  

§ 10. 
O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w terminie 14 

dni od daty wykrycia wady. 

§ 11. 
1. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia 

względem Wykonawcy może: 

a/ żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po 

bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy,                                          

b/ odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny             

i nie dadzą się usunąć,                                                                                                                                          

c/ obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają 

charakteru istotnego.                                                                                                                                          

2. Niezależnie od tego, czy Zamawiający stwierdził wady opracowań w terminie wyżej określonym, czy też 

po terminie, Wykonawca na zasadach ogólnych odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, 

które Zamawiający poniesie w toku realizacji wskutek wad dokumentacji projektowej. 

§12. 
Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowej w całości lub w 

części na potrzeby realizacji inwestycji. 

§ 13. 
 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 

23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

 2. Niezależnie od wypadków, o których mowa w punkcie 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w 

następujących okolicznościach: 

 Wykonawca przerwał realizacje zadania, a przerwa trwa na tyle długo, iż zachodzi uzasadniona obawa 

niedotrzymania terminu umownego. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia    

    23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).  

 

§ 14. 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne. 

 

§ 15. 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w następujących okolicznościach: 

 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za przedmiot 

umowy, za każdy dzień zwłoki, 

 za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej w wysokości 0,2%  wynagrodzenia brutto za 

każdy dzień opóźnienia, 

 za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 

w wysokości 15% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, 

 za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu 

przysługuje jednorazowa kara w wysokości 15% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. 

 

§ 16. 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego 

(art. 471 Kodeksu Cywilnego), jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 
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§ 17. 

W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji w całości lub jej części spowodowanej kolizjami z 

sieciami uzbrojenia podziemnego, których przebieg faktyczny jest niezgodny z inwentaryzacją lub sieciami 

niezainwentaryzowanymi Wykonawca zobowiązany jest do wykonania aneksu do projektu oraz uzyskania 

zmiany decyzji pozwolenia na budowę w terminie planowanej inwestycji przed odbiorem końcowym robót. 

 

§ 18. 

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

 

§ 19. 

Zmiany postanowień niniejszej umowy, w tym jej rozwiązanie lub uzupełnienie, wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 20. 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

prawa budowlanego i prawa autorskiego. 

§ 21. 
Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu wykonania niniejszej umowy Strony umowy zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie. W razie braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy dla 

siedziby Zamawiającego sąd gospodarczy. 

 

 
§ 22. 

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

 

           ZAMAWIAJĄCY:                                                   WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2 

do Umowy 

Zasady dotyczące BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska, obowiązujące 

Wykonawców realizujących prace na terenie Spółki WiK w Dzierżoniowie 

1. Wprowadzenie 

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

jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz 

PN-N-18001. W związku z tym zobowiązani jesteśmy do podejmowania szczególnych działań w zakresie 

jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

2. Zintegrowana Polityka Zarządzania  

Najważniejsze założenia naszego systemu określone zostały w Zintegrowanej Polityce Zarządzania. 

Należycie realizując powierzone Państwu zadania przyczyniają się Państwo do realizacji zobowiązań 

zawartych w tej Polityce, jak również w innych dokumentach obowiązujących w Spółce, w związku z tym 

prosimy o zapoznanie się z Polityką i zapoznanie z nią wszystkich Państwa pracowników. 
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3. Zasady ogólne dot. BHP i  p.poż. 

3.1. Wykonawca prac jest zobowiązany przygotowywać, organizować oraz prowadzić prace w sposób 

zapobiegający: 

- wypadkom przy pracy, 

- zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, 

- chorobom zawodowym, 

- pożarom, wybuchom i eksplozjom, 

- uszkodzeniom urządzeń, instalacji oraz narzędzi, 

- pogorszeniu środowiska pracy, 

- degradacji środowiska naturalnego 

3.2. Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do stosowania środków zapobiegawczych i ochronnych,  

odpowiednich do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń. 

3.3. W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez 

różnych Wykonawców, Wykonawcy ci mają obowiązek współpracować ze sobą, poprzez wyznaczenie 

koordynatora, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników oraz 

ustalenie zasad współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników. 

3.4. Każdy pracownik Wykonawcy (łącznie z kierownictwem), wykonującego prace dla WiK Sp. z o.o.w 

Dzierżoniowie, musi posiadać przeszkolenie w zakresie obowiązujących przepisów i wymagań BHP i 

ppoż. 

3.5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania komórki BHP  

i p.poż. Zamawiającego o wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych  

i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników, które wystąpiły podczas 

wykonywania pracy. 

4. Zagrożenia jakie występują na terenie Spółki WiK w Dzierżoniowie: 

4.1. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wymagających pisemnego polecenia.   

 Prace w zbiornikach zamkniętych, kanałach ściekowych, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, 

wnętrzach urządzeń technologicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach, do których wejście 

odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione. 

 Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych takich jak substancje  

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

 Prace w pomieszczeniu zagłębionym na terenie oczyszczalni ścieków przy kratach służących do 

zatrzymywania ciał stałych, pływających i wleczonych (skratek). 

 Prace wewnątrz zamkniętych komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków. 

 Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod 

napięciem, za wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV, 

bezpieczników i żarówek ( świetlówek ). 

 Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, 

znajdujących się pod napięciem. 

 Prace przy wyłączonym spod napięcia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej o 

napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli drugi tor linii pozostaje pod napięciem. 

 Prace przy wyłączonych spod napięcia elektroenergetycznych liniach napowietrznych , które 

krzyżują się z liniami znajdującymi się pod napięciem. 

 Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

4.2. Powyższe prace wymagają: 

 Bezpośredniego stałego nadzoru . 

 Odpowiednich środków zabezpieczających. 

 Instruktażu przed przystąpieniem do tych prac pracowników – obejmującego  

w szczególności: 

- imienny podział pracy, 

- kolejność wykonywania zadań, 

- wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach. 

5. Zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych. 

5.1. Całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie prowadzonych prac pod względem pożarowym ponosi 

Wykonawca tych prac. 

5.2. Przez prace pożarowo niebezpieczne należy rozumieć przede wszystkim prace wykonywane przy użyciu 

ognia otwartego oraz w wysokich temperaturach (spawanie gazowe i elektryczne, cięcie, lutowanie, 

zgrzewanie itp.). Prace niebezpieczne pożarowo jak prace remontowo budowlane, związane z użyciem 

ognia otwartego, prowadzone wewnątrz budynku lub na przyległym do niego terenie, należy prowadzić 

w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu. 
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5.3. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo wykonawca jest zobowiązany: 

 uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych (na formularzu F-3/PB-

4.4.7), 

 ocenić zagrożenie pożarowe miejsca, w którym te prace będą wykonywane, 

 ustalić rodzaj przedsięwzięć, mających na celu nie dopuszczenie do powstania 

 i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu, 

 wskazać osobę odpowiedzialną za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg i 

zabezpieczenie miejsca po zakończonych pracach; dokonywać sprawdzeń co godzinę w  tych 

miejscach (kontrolowanie powinno odbywać się przez osiem godzin od chwili zakończenia prac). 

 zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie 

wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru 

lub wybuchu. 

5.4. Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pożarowo może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez Wykonawcę 

pisemnego zezwolenia na ich przeprowadzenie.  

5.5. Przygotowanie budynku i pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych  pożarowo polega na: 

 oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc gdzie będą wykonywane prace  

z wszelkich palnych materiałów i zanieczyszczeń, 

 prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w  pomieszczeniach zagrożonych 

wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z 

użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów 

w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10%  ich dolnej granicy 

wybuchowości, 

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

 zabezpieczeniu przed działaniem rozprysków spawalniczych, wszelkich materiałów i urządzeń 

palnych, których usunięcie na bezpieczną odległość nie  jest możliwe, przez osłonięcie ich arkuszami 

blachy, płytami gipsowymi, kocem gaśniczym, 

 sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty podatne na 

zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego, lub rozprysków spawalniczych, nie wymagają 

zastosowania lokalnych  zabezpieczeń, 

 uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych, kablowych, 

wentylacyjnych znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzonych prac,   

 zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi przewodów 

elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palną izolacją o ile znajdują się w zasięgu zagrożenia 

spowodowanego pracami pożarowo niebezpiecznymi, 

 w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo powinien znajdować się sprzęt gaśniczy 

umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru. Po zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo 

należy poddać kontroli miejsca, w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe. 

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

posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

5.7. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo należy zapoznać osoby, które będą prowadziły te 

prace, z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie ich wykonywania, oraz rodzajem 

przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania wybuchu lub pożaru. 

5.8. Sprzęt używany do wykonywania przez wykonawcę prac niebezpiecznych pożarowo powinien być 

sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru. 

6. Zasady ogólne dot. ochrony środowiska 

W trakcie wykonywania prac dla WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania poniższych zasad, co przyniesie korzyści dla środowiska naturalnego i pozwoli na 

ograniczanie niekorzystnych wpływów na to środowisko : 

6.1. przestrzeganie przepisów prawnych i zasad ochrony środowiska obowiązujących w tym zakresie w 

Spółce, które dotyczą rodzaju wykonywanych usług / robót budowlanych, 

6.2. odpowiednie postępowanie z odpadami i opakowaniami, zgodnie z Ustawą o odpadach, w tym 

zwłaszcza: 

- segregowanie odpadów, 

- gromadzenie odpadów w sposób najmniej szkodliwy dla środowiska, 

- przekazywanie odpadów niebezpiecznych (przepracowane oleje, baterie, rtęć, itp.) do utylizacji 

uprawnionym do tego firmom, 

-  zagospodarowywanie lub utylizacja jak największej ilości odpadów i ograniczenie ich składowania,    

6.3. racjonalna gospodarka energią, zasobami naturalnymi i paliwami, w tym m.in.: 

- ograniczanie zużycia zasobów naturalnych, takich jak woda i węgiel, 

- ograniczanie ilości paliw zużywanych przez sprzęt i środki transportu, 
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- 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.poż. Spółki w zakresie wszelkich spraw 

związanych z bhp, p.poż. i ochroną środowiska. 

7.2. Pracownicy Spółki WiK będą dokonywali okresowych kontroli przestrzegania stosowanych przepisów i 

wymagań  przez Wykonawców. 

7.3. W przypadku powstałych szkód z tytułu nieprzestrzegania powyższych zapisów, podjęte zostaną w 

stosunku do Wykonawców następujące środki: 

- kara umowna, 

- obciążenie za powstałe szkody, 

- rozwiązanie umowy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik Nr 3  

do Umowy 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. dotyczącym ochrony danych osobowych zwanym dalej „RODO”, Spółka WiK informuję, 

że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w 

Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A; 

 Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się: tel. 74 832-20-69; adres e-mail: 

iod@wik.dzierzoniow.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:  „Opracowanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowych na budowę sieci wodociągowych w rejonie działania WiK Sp. z o.o. 

w Dzierżoniowie” 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko osoby lub podmioty, które zostały 

wyznaczone przez Spółkę do podejmowania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy lub będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, dotyczących bezpośrednio Pani/Pana  jest 

wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 


