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Nr sprawy: WiK/JRP/36/2014                                                  Dzierżoniów, dnia 03.10.2014 r. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 
 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kili ńskiego 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: 49.157.000,00 zł. 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław – Fabryczna, KRS: 0000064082. 
 
II. OKRE ŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA  
Zapytanie ofertowe w formie ogłoszenia o wartości nie przekraczającej kwoty 300 000 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 dnia 29 listopada 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udzielanych w celu 
wykonywania działalności sektorowej, przez którą należy 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 Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów”, zwany 
dalej w treści specyfikacji – „Regulaminem udzielania zamówień”. 
2. Z treścią „Regulaminu udzielania zamówień” można zapoznać się na stronie internetowej 
www.wik.dzierzoniow.pl w folderze „Przetargi”. 

IV. OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Nazwa zadania:  

 
„Wykonanie izolacji uszczelniającej 12 zbiorników w Budynku Filtrów SUW Lubachów w 
Zagórzu Śląskim”.  
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej 12 zbiorników żelbetowych 
 w Budynku Filtrów  SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim przeznaczonych na filtry katalityczne, filtry 
węglowe oraz zbiorniki wody uzdatnionej. Powierzchnia 12 zbiorników oraz koryt przelewowych 
przeznaczonych do wykonania izolacji wodoszczelnej wynosi około 1800 m2. Izolację wodoszczelną 
należy wykonać materiałem ze spoiwem cementowym do stosowania w zbiornikach wody 
przeznaczonej do spożycia - MC-RIM PW 10 firmy MC-Bauchemie Sp. z o.o. Izolację należy 
wykonać natryskiem mokrym. Wymagana grubość warstwy izolacji musi zawierać się w przedziale 8-
15mm. Całość robót należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Karcie Technicznej 
materiału MC-RIM PW 10. Materiał przeznaczony do wykonania izolacji wodoszczelnej musi 
posiadać aprobatę PZH dopuszczającą do stosowania  w obiektach przeznaczonych do gromadzenia 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, którą należy przedstawić wraz z wnioskiem 
materiałowym przed wykonaniem robót. 
Wszystkie zbiorniki zostały wypiaskowane oraz wykonywane są naprawy powierzchni zbiorników w 
systemie PCC.  
 
UWAGA: 

1. Zakres zamówienia musi być realizowany przy zachowaniu ciągłości dostawy wody do sieci 
wodociągowej.  



Strona 2 z 31 

2. Wykonawca będzie realizować roboty budowlane na obiekcie równocześnie z robotami 
budowlanymi w ramach I etapu przebudowy,  realizowanymi przez Konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD, ul. Młodych 
Energetyków 3, 59-916 Bogatynia, oraz B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska,  
ul. Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański 
w ramach Kontraktu nr 4 pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, 
wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności. 
oraz II etapu przebudowy, realizowanymi przez Konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o., ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa  
oraz ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy – Spółka Komandytowa, ul. Bór 143/157, 42-202 
Częstochowa 
w ramach Kontraktu nr 17 pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap”, 
wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności. 

3. Wszystkie roboty muszą być prowadzone w uzgodnieniu z przedstawicielami wykonawców 
robót wymienionych w pkt 2. 

4. Warunkiem dostępu do koryt przelewowych przy filtrach węglowych będzie wykonanie przez 
Wykonawcę II etapu Przebudowy SUW Lubachów otworów fi 600 w dnach koryt  
i niezabudowanie wykonanych otworów rurociągami. 

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JE ŻELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 
OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁ NIAJĄCYCH 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
 
VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH  ORAZ MINIMALNE 
WARUNKI, JAKIM MUSZ Ą 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 zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014r. z tym, że: 

1. w pierwszej kolejności należy wykonać izolacje wodoszczelną 4 zbiorników oraz koryt 
przelewowych przeznaczonych na filtry katalityczne najpóźniej do dnia 17.10.2014r. 

2. do wykonania izolacji wodoszczelnej pozostałych 8 zbiorników wraz z korytami 
przelewowymi będzie można przystąpić nie wcześniej niż od 17.11.2014r. (termin ten może 
ulec zmianie). 

 
IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSO BU 
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA 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, pod rygorem nieważności, oferta winna być sporządzona i podpisana zgodnie z pkt. XV.7 

niniejszego ogłoszenia i złożona 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 jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
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• musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

• musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie    
zamówienia,  

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

d) musi posiadać wiedzę i doświadczenie. 
 Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 
co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji wodoszczelnej zbiorników 
wodnych konstrukcji żelbetowej o powierzchni co najmniej 150 m2 każdy. 

e) musi dysponować osobą (osobami), która posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej 3 
robotami budowlanymi jako kierownik robót lub budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), związanymi z wykonaniem 
izolacji zbiorników wody przy zastosowaniu materiałów posiadających atest PZH, zdobyte w ciągu 
ostatnich 5 lat oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a 
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, 
poz. 394). 

 
X. INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
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) 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,  
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 
także zakresu wykonywanych przez nich czynności – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4, 
e) dokumenty stwierdzające posiadanie przez kierownika robót budowlanych uprawnień budowlanych 
do kierowania robotami wraz z aktualnym (na dzień składania ofert) wpisem na listę członków 
właściwej Izby samorządu zawodowego, potwierdzonym zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę. 
f) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5, oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone; 
g) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 
2. Wymagane wyżej dokumenty winny odzwierciedlać aktualny stan rzeczy.  
3. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymienione 
dokumenty (tj. dokumenty wymienione w pkt. 1 a,b,c,) musi złożyć każdy podmiot. Podmioty 
występujące wspólnie zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych 
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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, 
gwarancji, 
- wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 
do czasu wykonania zamówienia oraz upływu okresu gwarancji, 
- 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 żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom. 
 
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 74/832-37-05) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 0700 do 1500. 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. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami  
w celu udzielania wyjaśnień są następujące osoby:   
• Aneta Nowak – Kierownik Jednostki realizującej Projekt w WiK Sp. zo.o w Dzierżoniowie w 

godz. 0800 do 1400,  tel. 74/832-20-53, 
 
XIII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy 

złotych). 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 
109, poz. 1158 z późn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiającego Nr konta 48 1090 2301 0000 0001 1423 9595 

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to 
wadium składanego w każdej z możliwych form. 

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem 
terminu składania ofert. 

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny 
być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie 
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Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z 
obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją(poręczeniem), 
3) kwotę gwarancji(poręczenia), 
4) termin ważności gwarancji(poręczenia), 
5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji(poręczenia) w ciągu 14 dni na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 
a) Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

− odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
− nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
− zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

lub 
I.  Zasady zwrotu wadium: 
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6. 

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
zamawiającego. 

5. Jeżeli 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. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 
 
XIV. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
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 zapytania ofertowego (wraz z załącznikami), w języku polskim oraz w walucie PLN. 
3. Oferta musi zawierać łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.  
4. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym.  
5. Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być sporządzone w sposób 
czytelny, zawierać datę sporządzenia oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy                  
(w przypadku podpisania oferty przez inne osoby do oferty musi być dołączone upoważnienie 
osoby(ób) uprawnionej(ych ).  
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: 
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Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów - Oferta 
przetargowa - „Wykonanie izolacji uszczelniającej 12 zbiorników w Budynku Filtrów SUW 
Lubachów w Zagórzu Śląskim”. . Nie otwierać przed dniem 07.10.2014 r. - godz. 1300. 

 
8. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwi ć zwrot 
oferty złożonej po terminie. 
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” nale ży 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. 1200 w dniu 07.10.2014 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 07.10.2014 r. o godz. 1300 – 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 3 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 oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne do 
wykonania zadania m.in. podatek VAT, zysk, itp. 
2. Ostateczna cena oferty ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty jakie 
Wykonawca stosuje. 
3. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej. 
4. Oferta winna uwzględniać cenę 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: 
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• 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. 
4. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać 
punkty według następujących zasad: 
 
KRYTERIUM – cena: 
  
                  Łączna cena oferty najniższej  
Cena = ----------------------------------------- x 100 x waga 100% 
                  Łączna cena oferty badanej  
 
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. 
6. Ocena będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. Ofert 
odrzuconych lub uznanych za nieważne nie ocenia się. 
 
XIX. 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 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 lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 
wybiera ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 
 
XX. WZÓR UMOWY 
Przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego reguluje umowa. Wzór umowy stanowi 
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

 
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 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 
udzielania zamówień” można 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 zastrzeżeniem, że protest 
dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni 
przed upływem terminu składania ofert. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do 
zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 
6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także 
zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających wniesienie protestu. 
7. W przypadku postępowań zgodnych z Regulaminem udzielania 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. 
 
XXII. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
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1. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało udostępnione na stronie internetowej 
www.wik.dzierzoniow.pl i pobierane jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne 
modyfikacje, uzupełnienia, wyjaśnienia treści zapytania zaistniałe w toku prowadzonego 
postępowania umieszczane będą na podanej wyżej 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 zapytaniu 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 Zamawiaj ącego, bez podania przyczyn. 
 
 
                                                                                                   ZATWIERDZAM: 
 
                                                                                                      Prezes Zarządu  
                                                                                         WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 
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Załącznik Nr 1 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

dla zamówienia pn. „Wykonanie izolacji uszczelniającej 12 zbiorników w Budynku Filtrów SUW 
Lubachów w Zagórzu Śląskim” . 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/36/2014                           
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kili ńskiego 25A 
58-200 Dzierżoniów 
 
2. WYKONAWCA: 

Nazwa i adres Wykonawcy ....................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
Tel./fax  ………………………… 
NIP………………………….......       
REGON ……………………....... 
 
3. Cena oferty: 

a) brutto: ................................................. zł. 

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

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

c) netto: ................................................... zł. 

4. Wymagany termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014r. z tym, 
że: 

1. w pierwszej kolejności należy wykonać izolacje wodoszczelną 4 zbiorników oraz koryt 
przelewowych przeznaczonych pod filtry katalityczne najpóźniej do dnia 17.10.2014r. 

2. do wykonania izolacji wodoszczelnej pozostałych 8 zbiorników wraz z korytami 
przelewowymi będzie można przystąpić nie wcześniej niż od 17.11.2014r. (termin ten może 
ulec zmianie). 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, wzorem umowy i nie wnosimy 
zastrzeżeń. 
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany  
w zapytaniu ofertowym.  
7.Częściowy zakres usług objętych zamówieniem zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć 
podwykonawcom.  
8. Wykonawca posiada / nie posiada* certyfikowany system zarządzania jakością / 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 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
w trybie ust. 4.1 i 4.4 „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 (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 
udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą należy 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 Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25A, 
58-200 Dzierżoniów” 

dla zamówienia pn. 
 

„Wykonanie izolacji uszczelniającej 12 zbiorników w Budynku Filtrów SUW Lubachów w 
Zagórzu Śląskim” . 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/36/2014                           
 
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 dysponuję potencjałem technicznym i 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 

              
    

OŚWIADCZENIE 
 
Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie pn.: 

 
„Wykonanie izolacji uszczelniającej 12 zbiorników w Budynku Filtrów SUW Lubachów w 
Zagórzu Śląskim” . 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/36/2014 

 
 
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 

   

 
WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ 

W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA  
na roboty budowlane pn.: 

„Wykonanie izolacji uszczelniającej 12 zbiorników w Budynku Filtrów SUW Lubachów 
w Zagórzu Śląskim”. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/36/2014 

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

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

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

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

Nazwisko i imię Wykształcenie 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Lata 
doświadczenia 

Kwalifikacje 

     

     

     

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie przez kierownika robot budowlanych uprawnień 
budowlanych do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych 
wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego. 

 

 

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

                              (data, podpis) 

                                                     /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 13 z 31 

 

Załącznik nr 5  
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

na roboty budowlane pn.: 
„Wykonanie izolacji uszczelniającej 12 zbiorników w Budynku Filtrów SUW Lubachów 

w Zagórzu Śląskim”. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/36/2014 
 

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

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

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

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

      
 

Oświadczam(y), że: 

 

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 
 

Wykaz wykonanych 
robót 

(z podaniem ich 
rodzaju) – Opis 

zadania wskazujący, 
ze roboty spełniają 

wymagania określone 
w IDW 

Data 
wykonania 
(od – do) 

Miejsce 
wykonania 

Zamawiający 
(nazwa, adres, nr 

telefonu do 
kontaktu) 

Wykonawca 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Załączniki : 
 
……… egz. dokumentów potwierdzających, że roboty wymienione w tabeli powyżej, zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w tabeli 
powyżej, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 
 
______________, dnia ____________ r. 
 
 

_______________________________ 
 podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) 

  reprezentowania wykonawcy 



Umowa nr WiK/JRP/36/2014 z dnia ………. 
 

 

 
 

Roboty budowlane pn.: „Wykonanie izolacji uszczelniającej 12 zbiorników w Budynku Filtrów SUW Lubachów w 
Zagórzu Śląskim.”                                                                  14/31 

 

Załącznik nr 6 – Wzór umowy 

Umowa nr WiK/JRP/36/2014 
 
roboty budowlane pn.: „Wykonanie izolacji uszczelniającej 12 zbiorników w Budynku Filtrów 
SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” 
 
 
zawarta w dniu ………………., w Dzierżoniowie pomiędzy:  
Wodoci ągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
adres: ul. Kili ńskiego 25a; 58-200 Dzier żoniów 
NIP: 882-000-31-83, REGON 890611183 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064082,  
reprezentowaną przez: 
1) Andrzeja Bronowickiego − Prezesa Zarządu 
zwaną dalej w niniejszej umowie Zamawiaj ącym ,  
a  
…………………………………………………………………………………………………………,  
adres: …………………………………………, działającą na podstawie wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej/zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 
……………………………, 
NIP …………………………, REGON ………………………., reprezentowaną przez: 
1) ………………………….. – ………………………………….  
 
zwaną dalej w niniejszej umowie Wykonawc ą.  
 
 
Strony oświadczają, że: 
1) niniejsza Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego 

postępowania o udzielenia zamówienia w trybie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z 
zapisami „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 Nr 223, 
poz. 1655 ze zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą 
należy 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 

 

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, 
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności 

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

 
tel. +48 74 832 37 01 do 04 
fax. +48 74 832 37 05  
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oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej w 
Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25A, 58-
200 Dzierżoniów”, zwany dalej w treści specyfikacji – „Regulaminem udzielania 
zamówień”. 

2) Wykonawca będzie realizować roboty budowlane na obiekcie równocześnie z robotami 
budowalnymi realizowanymi przez Konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD 
ul. Młodych Energetyków 3 
59-916 Bogatynia, 
oraz  
B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska,  
ul. Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański 
Wykonawcą Kontraktu nr 4 obejmującego roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW 
Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. 
oraz II etapu przebudowy, realizowanymi przez Konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o., ul. Bór 139, 42-202 
Częstochowa  
oraz ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy – Spółka Komandytowa, ul. Bór 143/157, 42-202 
Częstochowa 
w ramach Kontraktu nr 17 pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II 
etap”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze 
środków Funduszu Spójności. 

 
§ 1. 

Dokumenty 
Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część 
niniejszej umowy według następującego pierwszeństwa: 
1) Niniejsza umowa na roboty budowlane; 
2) Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.10.2014 r.; 
3) Oferta Wykonawcy; 
4) Karta Gwarancji Jakości, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy; 
5) Zasady dotyczące BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska, 

obowiązujące Wykonawców realizujących prace na terenie spółki WiK w Dzierżoniowie 
wraz z oświadczeniem o ich przestrzeganiu, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy. 

 
§ 2. 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej 12 zbiorników 

żelbetowych w Budynku Filtrów  SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim przeznaczonych 
na filtry katalityczne, filtry węglowe oraz zbiorniki wody uzdatnionej. Powierzchnia 12 
zbiorników oraz koryt przelewowych przeznaczonych do wykonania izolacji 
wodoszczelnej wynosi około 1800 m2. Izolację wodoszczelną należy wykonać 
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materiałem ze spoiwem cementowym do stosowania w zbiornikach wody 
przeznaczonej do spożycia - MC-RIM PW 10 firmy MC-Bauchemie Sp. z o.o. Izolację 
należy wykonać natryskiem mokrym. Wymagana grubość warstwy izolacji musi 
zawierać się w przedziale 8-15mm. Całość robót należy wykonać zgodnie 
wymaganiami zawartymi w Karcie Technicznej materiału MC-RIM PW 10. Materiał 
przeznaczony do wykonania izolacji wodoszczelnej musi posiadać aprobatę PZH 
dopuszczającą do stosowania  w obiektach przeznaczonych do gromadzenia wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, którą należy przedstawić wraz z wnioskiem 
materiałowym przed wykonaniem robót.  

 
UWAGA: 

1. Zakres zamówienia musi być realizowany przy zachowaniu ciągłości dostawy wody 
do sieci wodociągowej.  

2. Wszystkie roboty muszą być prowadzone w uzgodnieniu z przedstawicielami 
wykonawców robót wymienionych w pkt 2. 

3. Warunkiem dostępu do koryt przelewowych przy filtrach węglowych będzie 
wykonanie przez Wykonawcę II etapu Przebudowy SUW Lubachów otworów fi 600 w 
dnach koryt  
i niezabudowanie wykonanych otworów rurociągami. 

 
§ 3. 

Termin realizacji 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.  
2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do 31 grudnia 2014r . z tym, że: 

a) w pierwszej kolejności należy wykonać izolacje wodoszczelną 4 zbiorników oraz koryt 
przelewowych przeznaczonych pod filtry katalityczne najpóźniej do dnia 17.10.2014r. 

b) do wykonania izolacji wodoszczelnej pozostałych 8 zbiorników wraz z korytami 
przelewowymi będzie można przystąpić nie wcześniej niż od 17.11.2014r.  (termin ten 
może ulec zmianie). 

3. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru. Odbiór będzie dokonany najpóźniej w ciągu 14 dni. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w terminie 2 dni od dnia podpisania 
umowy.  

 
§ 4. 

Obowi ązki Wykonawcy 
1. Czynności, o których mowa w umowie, będą wykonywane przez Wykonawcę w imieniu i 

na rzecz  Zamawiającego.  
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania przedmiotu umowy osobom trzecim bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. W wypadku powstania okoliczności uniemożliwiających 
wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca jest obowiązany wstrzymać realizację 
określonych czynności w ramach przedmiotu umowy i niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego o powstałej przeszkodzie.  

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności będące przedmiotem niniejszej 
umowy z należytą starannością, mając na względzie uzasadnione interesy 
Zamawiającego w zakresie powierzonych sobie czynności. 

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za należyte wykonanie i zakończenie przedmiotu 
umowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej umowie, ustawą Prawo 
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Budowlane, obowiązującymi przepisami i normami, zgodnie ze sztuką budowlaną, 
zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

5. Wykonawca wyposaży swój personel w obuwie ochronne, kamizelki z logo firmy i kaski, 
z których należy korzystać na Terenie Budowy. 

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa, 
bezpieczeństwo, ochronę środowiska oraz za wytworzone odpady podczas realizacji 
zadania. 

7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, 
których może potrzebować do wykonania Robót oraz przeprowadzenia prób objętych 
umową, na własny koszt, w tym także w przypadku korzystania z mediów 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za składniki majątkowe Wykonawcy 
znajdujące się na placu budowy oraz wybudowane mienie w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy. 

9. Roboty budowlane wykonywane będą w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. 
10. Przed rozpoczęciem robót wykonawca uzyska akceptację przez Zamawiającego 

materiału przeznaczonego do wykonania izolacji wodoszczelnej który musi posiadać 
aprobatę PZH dopuszczającą do stosowania w obiektach przeznaczonych do 
gromadzenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 
§ 5. 

Obowi ązki Zamawiaj ącego 
1. Zamawiający będzie współpracować z Wykonawcą, tak aby nie przedłużać koniecznych 

procedur dotyczących uzgodnienia wyłączeń, przełączeń, uruchomień, zatwierdzania, 
przekazania i odbioru, itp. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy warunków, w których może on 
wykonywać w sposób staranny swoje zadania. 

 
§ 6. 

Wynagrodzenie, zapłata i termin płatno ści 
1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 

wysokości brutto ………………………… PLN, (słownie PLN: 
…………………………………..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie jednorazowo po wykonaniu 
całego zakresu zamówienia i odbiorze robót w terminie 30 dni od dnia wpływu prawidłowo 
wystawionej i doręczonej do siedziby Zamawiającego faktury.  

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze 
przez Wykonawcę. 

4. Za dokonanie zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 
należną Wykonawcy kwotą. 

 
§ 7. 

Odbiór 
1. Ustala się jednorazowy odbiór Robót określonych w § 2.  



Umowa nr WiK/JRP/36/2014 z dnia ………. 
 

 

 
 

Roboty budowlane pn.: „Wykonanie izolacji uszczelniającej 12 zbiorników w Budynku Filtrów SUW Lubachów w 
Zagórzu Śląskim.”                                                                  18/31 

 

2. Odbiór Robót zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
zakończenia Robót.  

3. Nieodebranie przedmiotu umowy skutkuje niewykonaniem umowy do czasu ustania 
przyczyn nie dokonania odbioru. Brak odbioru musi mieć pisemne szczegółowe 
uzasadnienie. 

 
§ 8. 

Kary umowne 
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w 

niniejszej umowie lub z innych przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 
wysokości 20% (słownie: dwudziestu procent) wynagrodzenia brutto określonego w 
umowie.  

2. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do wysokości faktycznie 
poniesionej szkody Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 
tygodnia od powzięcia informacji o okolicznościach uniemożliwiających realizację 
przedmiotu umowy.  

 
§ 9. 

Odst ąpienie od umowy 
1. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego, co do realizacji niniejszej umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego wezwania Wykonawcy do 
prawidłowej realizacji Umowy. Po bezskutecznym wezwaniu Zamawiającemu 
przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od Umowy.  

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

3. Po rozwiązaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania 
Zamawiającemu wszelkich posiadanych przez siebie dokumentów związanych z 
wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, a także innych rzeczy, w których 
posiadanie wszedł podczas wykonywanie zlecenia.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
wszelkie  dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotowej umowy. 

5. Z tytułu odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu 
wykonania części umowy. Zakres tych prac zostanie ustalony protokolarnie przez 
inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy. 

6. Z chwilą otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, 
Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie robót oraz zabezpieczyć to, co do tej pory 
zdołał wykonać. 
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§ 10. 

Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy 
Ze strony Zamawiającego: 
1. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt: Aneta Nowak, tel.: 74 853 20 53, 
2. Kierownik Działu Uzdatniania Wody: Zbigniew Wiącek, tel.: 74 853 20 62 
 
Ze strony Wykonawcy:  
3. Przedstawiciel Wykonawcy, …………………….., tel.: …………………….. 
4. Kierownik robót: ………………………, tel.: ………………. 
Ze strony Inżyniera Kontraktu:  
5. Asystent inżyniera: …………………………, tel.: ………………………. 
6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ………………………, tel.: ………………………. 

 
§ 11. 

Gwarancja 
1. Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości i 

wystawi Zamawiającemu Kartę Gwarancji Jakości stanowiącą załącznik do niniejszej 
umowy.  

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie. 

3. Rękojmia wygasa trzy miesiące po upływie terminu gwarancji. Bieg terminu rękojmi 
rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.  

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad 
bezpłatnie w terminie i na zasadach określonych Kartą Gwarancji Jakości.  

5. Jeżeli Wykonawca dokonał usunięcia wady istotnej termin gwarancji/rękojmi biegnie na 
nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji/ rękojmi ulega 
przedłużeniu 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.  

7. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy wykonany przez 
podwykonawców. 

 
§ 12. 

Zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1), tj. 
.……………. zł (słownie: ………………………..), w formie pieniądza. 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy według następujących zasad: 
a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, na podstawie zatwierdzonego 
protokołu odbioru robót; 

b) 30% wartości zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
gwarancji. 
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§ 13. 

Postanowienia ko ńcowe 
1. Funkcję Inżyniera sprawującego nadzór nad realizacją robót wynikających z niniejszej 

umowy będzie pełnić Biuro Inwestorskie Janusz Rybka; ul. Ludwika Idzikowskiego 32a/3; 
54-129 Wrocław. 

2. Zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy, nie wymaga zmiany umowy, lecz 
pisemnego uzgodnienia między stronami. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa 
budowlanego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać 
polubownie. 

6. W przypadku sporu pomiędzy stronami, właściwym miejscowo będzie sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, 
dwa egzemplarze dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJ ĄCY 

 
 
 

……………………       …………………… 
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KARTA GWARANCYJNA 
Zadanie pn. roboty budowlane pn.: „Wykonanie izolacji uszczelniającej 12 zbiorników w 
Budynku Filtrów SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim.” 
 
GWARANTEM jest: 
…………………………………………………………………………………………………………, 
działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/zarejestrowaną w 
Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem …………………………………, 

NIP …………………………., REGON ……………………………, reprezentowaną przez: 

 

1) …………………………………….. – …………………………………..  
 
będący Wykonawcą Zadania pn.: roboty budowlane pn.: „Wykonanie izolacji uszczelniającej 
12 zbiorników w Budynku Filtrów SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim.” 
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest : 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 
ul. Kilińskiego 25a; 58-200 Dzierżoniów 
NIP: 882-000-31-83, REGON 890611183 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064082 

reprezentowaną przez: 
1) Andrzeja Bronowickiego − Prezesa Zarządu 
2) Irenę Augustynowicz − Główną Księgową 
zwanym dalej w niniejszej umowie Zamawiaj ącym , 

§ 1. 
Obowi ązki i uprawnienia stron 

1. O wystąpieniu Wad Zamawiający poinformuje Wykonawcę/Gwaranta w formie pisemnej 
w terminie 3 dni od ujawnienia wady, podając jej rodzaj. 

2. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając 
w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady 
uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować 
zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 
niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do 
usunięcia wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej 
w najwcześniej możliwym terminie, przy czym usunięcie wady może nastąpić również 
poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający 
może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy 
innemu podmiotowi. Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy/Gwaranta naprawienia szkody wynikłej ze zwłok w przystąpieniu do 
usuwania wad. 

4. W przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już 
dwukrotnie naprawiana – Zamawiający może zażądać wymiany tej rzeczy na nową, 
wolną od wad. 

5. Wykonawca/Gwarant zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe 
przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia umownego (włącznie z podatkiem od towarów i usług) określonej 
w Umowie za każdy dzień zwłoki; 
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6. Wykonawca/Gwarant zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe usunięcie 
wad/wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego 
(włącznie z podatkiem od towarów i usług) określonej w Umowie za każdy dzień zwłoki; 

7. Wykonawca/Gwarant zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za nieterminowe 
usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę 
kary umownej, o której mowa w pkt 6. 

8. Niewykonanie przez Gwaranta obowiązków wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej 
będzie miało skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw rok 2010 nr 113 poz. 759). 

§ 2. 
Przegl ądy gwarancyjne 

a. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 
12 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. 

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

c. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 
komisję przeglądową. 

d. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 
niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

§ 3. 
Wezwanie do usuni ęcia wady 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi 
o niej Gwaranta na piśmie, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady 
w odpowiednim trybie: 
- zwykłym, o którym mowa w § 4 ust. 1, lub 
- awaryjnym, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

§ 4. 
Tryby usuwania wad 

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty 
otrzymania wezwania, o którym mowa w § 3 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty 
otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb 
zwykły). 

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 
całości przedmiotu Umowy, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem 
dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 
niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych 
przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta 
w wezwaniu, o którym mowa w § 3) Gwarant zobowiązany jest: 
a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 

24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 3, lub od chwili 
sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, 
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b) usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni 
od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 3 lub daty sporządzenia 
Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny). 

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie 
określonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunięta przez Zamawiającego na koszt 
Gwaranta. 

4. Usuniecie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie 
strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

5. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany rzeczy na nową, wolną od wad, 
a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 

§ 5. 
Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 
2. Komunikacja za pomocą telefaksu będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, 

o ile treść telefaksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie 
w dniu wysłania telefaksu listu poleconego potwierdzającego treść telefaksu. Data 
otrzymania tak potwierdzonego telefaksu będzie uważana za datę otrzymania pisma. 

3. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji 
pisemnej będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem. 

4. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy/Gwaranta należy wysyłać na adres: 
……………………………………………………………………………………………….  
faks: ……………………… 
e-mail: ……………………. 

5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 
ul. Kilińskiego 25a; 58-200 Dzierżoniów 

6. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane 
są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 
rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 
doręczoną. 

7. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 
likwidacje powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

§ 6. 
Postanowienia ko ńcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa, 
w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dziennik Ustaw rok 2010 nr 113 poz. 759). 

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Umowa oraz inne dokumenty będące 
integralną częścią Umowy, wymienione w § 1. Umowy, w zakresie, w jakim określają one 
przedmiot Umowy oraz wynagrodzenie umowne (łącznie z podatkiem od towarów 
i usług). 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
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4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach 
oryginału, po dwa dla każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA 
 
 
 

…………………… 
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ZASADY DOTYCZĄCE BHP, BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ORAZ 
OCHRONY ŚRODOWISKA, OBOWIĄZUJĄCE WYKONAWCÓW REALIZUJ ĄCYCH 
PRACE NA TERENIE SPÓŁKI WIK W DZIER ŻONIOWIE WRAZ Z OŚWIADCZENIEM 

O ICH PRZESTRZEGANIU 
 

 

1. Wprowadzenie 

W Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie funkcjonuje zintegrowany 
system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy 
w oparciu o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz 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 Zarz ądzania  

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

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

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

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

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

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

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

4.1. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wymagających pisemnego polecenia.  
• Prace w zbiornikach zamkniętych, kanałach ściekowych, studniach, studzienkach 

kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technologicznych i w innych zamkniętych 
przestrzeniach, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory 
o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione. 

• 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. 
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• Odpowiednich środków zabezpieczających. 
• Instruktażu przed przystąpieniem do tych prac pracowników – obejmującego  

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

5. Zabezpieczenie prac po żarowo niebezpiecznych. 

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

5.2. Przez prace pożarowo niebezpieczne należy rozumieć przede wszystkim prace 
wykonywane przy użyciu ognia otwartego oraz w wysokich temperaturach (spawanie 
gazowe i elektryczne, cięcie, lutowanie, zgrzewanie itp.). 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. 

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

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

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

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

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

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

6. Zasady ogólne dot. ochrony środowiska 

W trakcie wykonywania prac dla WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad, co przyniesie korzyści 
dla środowiska naturalnego i pozwoli na ograniczanie niekorzystnych wpływów na 
to środowisko : 

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

6.2. odpowiednie postępowanie z odpadami i opakowaniami, zgodnie z Ustawą 
o odpadach, w tym zwłaszcza: 
• segregowanie odpadów, 
• gromadzenie odpadów w sposób najmniej szkodliwy dla środowiska, 
• przekazywanie odpadów niebezpiecznych (przepracowane oleje, baterie, rtęć, itp.) 

do utylizacji uprawnionym do tego firmom, 
• zagospodarowywanie lub utylizacja jak największej ilości odpadów i ograniczenie 

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

• ograniczanie zużycia zasobów naturalnych, takich jak woda i węgiel, 
• ograniczanie ilości paliw zużywanych przez sprzęt i środki transportu, 
• racjonalna gospodarka energią cieplną i elektryczną, 

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

stosowanie sprawnych maszyn, urządzeń, sprzętu i środków transportu, 
• stosowanie sorbentów w przypadku wycieku substancji szkodliwych dla 

środowiska, 
• zapobieganie awariom, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko. 
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7. Postanowienia ko ńcowe 

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

 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJ ĄCY 
 
 
 

……………………       …………………… 
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OŚWIADCZENIE 
 
 

Nazwa Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………….., 
działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/zarejestrowaną 
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ………………………………….., 
NIP ………………………….., REGON ……………………………., reprezentowaną przez: 
 

1) …………………………….. – ………………………………..  
 
 
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) 

 
 
 

 


