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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : 

 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 

1. Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 

kwoty 300.000 zł. 

2. Podstawa prawna: „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 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) udzielanych w celu 

wykonywania działalności sektorowej, przez którą naleŜy rozumieć tworzenie sieci 

przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub 

dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub 

kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków 

oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej  w Wodociągach i 

kanalizacji Sp. z o.o. w DzierŜoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 58-200 

DzierŜoniów, zwany dalej w treści specyfikacji – „Regulaminem”. 

3. Z treścią „Regulaminu” moŜna zapoznać się na stronie internetowej 

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

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Nazwa zadania:  

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci 

kanalizacyjnej w DzierŜoniowie”, wchodzącego w zakres projektu pn. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 

dzierŜoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 

Spójności. 

CPV: 71.24.70.00-1 

 

2. Zakres zadania: 

Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania 

obejmuje: 

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 
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3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 

budowlanych i przekazywanie ich do uŜytkowania; 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a takŜe, na 

Ŝądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy; 

5) stwierdzaniu wad i usterek robót oraz potwierdzaniu ich usunięcia,  

6) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru zadania inwestycyjnego  oraz  

w przekazywaniu go do uŜytkowania,  

7) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 

skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niŜ 3 razy w tygodniu oraz na kaŜde 

Ŝądanie Zamawiającego, a w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie (najpóźniej 

w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego). KaŜdorazowy 

pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

8) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, 

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia 

nieprawidłowości lub zagroŜeń, wykonania prób lub badań, takŜe 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 

urządzeń technicznych; 

9) Ŝądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a takŜe wstrzymania 

dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 

wywołać zagroŜenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 

projektem lub pozwoleniem na budowę. 

Wykonawca, oprócz czynności wynikających z postanowień pkt 1-9, powinien: 

� wizytować front robót w okresie ich realizacji, 

� inicjować narady koordynacyjno-techniczne i brać udział w pracach komisji 

powoływanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, 

� współdziałać przy organizowaniu czynności wprowadzenia, prób, badań, 

atestacji, odbiorów itp., stosownie do zaawansowania robót, 

� przedstawiać Zamawiającemu informacje o wszelkich problemach i 

zagroŜeniach, istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które 

kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym 

naleŜy przewidzieć. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego wszystkie swoje decyzje musi uzgadniać z 

Zamawiającym. 
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Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego 

określa art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 17 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 

2006r. N 156, poz. 1118 z późn. zm.)  

Szczegółowy zakres robót budowlanych pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w 

DzierŜoniowie określa dokumentacja projektowa w skład której wchodzą: projekt 

budowlany, projekt organizacji ruchu, projekt odbudowy nawierzchni, Informacja 

BIOZ, przedmiar robót i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

Szczegółowe informacje na stronie: 

http://wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php?id=231  

 

3. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. 

Zamawiający przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niŜ 

10 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 

zamówień, jeŜeli zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia 

podstawowego. 

 

4. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Prace związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru na przedmiotowym 

zadaniu inwestycyjnym, będą wykonywane przez Wykonawcę w czasookresie 

realizacji robót na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w DzierŜoniowie”, 

wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji 

w ramach Funduszu Spójności., tj. w okresie od podpisania umowy do dnia 

zakończenia i odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.  

Przewidywany termin realizacji inwestycji: 75 dni licząc od dnia wprowadzenia na 

budowę. 

Przewidywany termin wprowadzenia na budowę: 05.05.2010r. 

 

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

1.  posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające 
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im równowaŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów  - w zakresie sieci sanitarnych) [Ustawa z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) - 

art. 12 ust. 2 z uwzględnieniem art. 104],  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

- Wykonawca spełnia warunek, jeŜeli posiada uprawnienia jw. 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, polegający na wykonaniu, w okresie ostatnich 

trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwóch usług polegających 

na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, z 

których kaŜda obejmowała budowę sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej  

800 m i o wartości robót budowlanych minimum 700 000 PLN (netto) , 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

- Wykonawca spełnia warunek, jeŜeli w okresie ostatnich trzech lat przed 

dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie - pełnił w/w funkcje na inwestycji jw. 

3.   sytuacji ekonomicznej i finansowej, polegający na  

-  posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

-  Wykonawca spełnia warunek, jeŜeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

 
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik Nr 1) winny być dołączone 

następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca  

wykonania oraz załączeniem dokumentu/ dokumentów potwierdzającego/ 

potwierdzających, Ŝe te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone, sporządzony według Załącznika nr 3; 

2) oświadczenie wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o 

zamówienie zgodnie z rozdziałem IV ust. 4.1 „Regulaminu udzielania 

zamówień” – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 
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4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

 

8. 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 uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść 

dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 

potwierdzona pisemnie. 

2) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

3) JeŜeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4) Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

 

9. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobą upowaŜnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest 

Aneta Nowak  – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt WiK Sp. z o.o. w 

DzierŜoniowie w godz. 700 do 1500, tel. (074) 832 20 53. 

 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium o wartości: 470,00 zł. 

(słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100) najpóźniej do dnia 

16.04.2010 r. do godz. 10:00.  

Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach 

określonych w ust. 9.9. „Regulaminu udzielania zamówień” tj.: 

    1) pieniądzu, 

    2) poręczeniach bankowych, 

    3) gwarancjach bankowych, 

    4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

2. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w 

DzierŜoniowie, nr konta:  66 1090 2301 0000 0001 1350 4399.  
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3. Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu w Ŝądanym terminie 

będzie data wpływu środków na konto Zamawiającego.  

Potwierdzeniem wniesienia wadium w formie innej niŜ w pieniądzu w 

Ŝądanym terminie będzie załączenie dokumentu wadialnego do oferty. 

4. ZłoŜenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub 

wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne 

ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, 

którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub teŜ zawarcie umowy w 

sprawie zamówienia stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie 

Wykonawcy. 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę. 

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

stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ, w języku polskim oraz w walucie 

PLN. 

3. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane SIWZ.  

4. Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być 

sporządzone w sposób czytelny, zawierać datę sporządzenia oraz podpis 

uprawnionego przedstawiciela  Wykonawcy.  

5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być 

parafowane przez  osobę podpisującą ofertę.  

6. Ofertę naleŜy umieścić w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed 

otwarciem kopercie opisanej następująco: 

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

Oferta na  
 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 

„Budowa sieci kanalizacyjnej w DzierŜoniowie”, wchodzącego w 
zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I, 
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 
 Nie otwierać przed dniem 16.04.2010 r. przed godz. 11:00. 

 

7. Na kopercie  oprócz opisu jw. naleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, 

aby umoŜliwić zwrot oferty złoŜonej po terminie. 

Wykonawca moŜe, przed upływem terminu wyznaczonego do składania 

ofert, zmienić lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę.  
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a) Zmiana złoŜonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŜonej oferty muszą być złoŜone w 

miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę naleŜy dodatkowo 

opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.  

W przypadku złoŜenia kilku „ZMIAN” kopertę kaŜdej „ZMIANY” naleŜy 

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

b) Wycofanie złoŜonej oferty. 

Wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego 

powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie 

przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naleŜy złoŜyć w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio 

opisaną kopertę zawierającą powiadomienie naleŜy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem „WYCOFANIE”.   

 

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i 

opisaną jak w pkt. 12.6. specyfikacji zawierającą ofertę wraz z 

wymaganymi dokumentami, naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego – 

Sekretariat na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym przy ul. 

Kilińskiego 25A w DzierŜoniowie – nie później niŜ do godz. 10:00 w dniu 

16.04.2010 r. 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyŜej wymienionym terminie 

zostaną bez otwierania zwrócone Wykonawcom po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu.   

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie w dniu 

16.04.2010 r. o godz. 1100 – sala narad na I piętrze w budynku 

administracyjno-biurowym przy ul. Kilińskiego 25A w DzierŜoniowie. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 

Wykonawców, a takŜe informacje dotyczące cen ofertowych. 

6. 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. 

7. W toku badania ofert (część niejawna) Zamawiający stwierdzi ich waŜność 

oraz zawartość merytoryczną. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert. 
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14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, m.in. 

podatek VAT. 

2. Ostateczna cena oferty ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać 

ewentualne upusty jakie Wykonawca stosuje. 

3. Cena oferty nie moŜe być wyraŜona w walucie obcej.  

  

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.  

1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się 

kierował następującymi kryteriami: 

 

KRYTERIUM – cena:  

 

     Cena najniŜsza z zaoferowanych 

Cena = ----------------------------------------------- x 100  

                                                                Cena badana 

 

 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a takŜe innym osobom, 

jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

Regulaminu. 

2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania 

oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której 

jest obowiązany na podstawie Regulaminu, moŜna wnieść pisemny protest 

do Kierownika Zamawiającego. 

3. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym wykonawca powziął 

lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 

jego wniesienia, z zastrzeŜeniem, Ŝe protest dotyczący postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niŜ 3 dni 

przed upływem terminu składania ofert. Protest uwaŜa się za wniesiony z 

chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać 

się z jego treścią. 

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez 

podmiot nieuprawniony. 
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6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie 

Zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów 

oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie 

protestu. 

7. W przypadku postępowań zgodnych z Regulaminem zamówień, wniesienie 

protestu nie przerywa biegu związania ofertą. 

8. Protest ostatecznie rozstrzyga Kierownik Zamawiającego 

 

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają ponadto 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. 

2. 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. 

3. Niniejszej specyfikacji nie moŜna udostępniać osobom trzecim. 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 

złoŜeniem oferty. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia postępowania na 

podstawie decyzji Kierownika Zamawiającego bez podania przyczyn. 

 
 

Sporządziła Komisja Przetargowa. 
 
DzierŜoniów dnia 08.04.2010 r.                                

                 
 SIWZ zatwierdził: 

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

                                                                                                                    ( podpis kierownika jednostki zamawiającej) 
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Załącznik Nr 1 
do SIWZ 

 

O F E R T A 
 
1. Nazwa i adres Wykonawcy: 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 
Tel. ……………………………….. 
NIP…………………………………. 
REGON ………………………….. 
 
2. Przedmiot oferty:  
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci 
kanalizacyjnej w DzierŜoniowie”, wchodzącego w zakres projektu p.n. 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzierŜoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 
Spójności. 
 
CPV: 71.24.70.00-1 
 
3. Cena oferty: 
 

Cena netto: ........................................ zł.  

(słownie……………………………………………………………………………………) 

Podatek VAT ............ % (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) ............ zł. 

(słownie……………………………………………………………………………………) 

Cena brutto: ....................................... zł.  

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

 
4. Wymagany termin wykonania zadania:  

Prace związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru na przedmiotowym 
zadaniu inwestycyjnym, będą wykonywane przez Wykonawcę w czasookresie 
realizacji robót na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w DzierŜoniowie”, 
wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji 
w ramach Funduszu Spójności., tj. w okresie od podpisania umowy do dnia 
zakończenia i odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.  
Przewidywany termin realizacji inwestycji: 75 dni licząc od dnia wprowadzenia na 
budowę. 
Przewidywany termin wprowadzenia na budowę: 05.05.2010r. 

 
5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, wzorem umowy oraz miejscem realizacji zadania i nie wnosimy 
zastrzeŜeń. 
 

6. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 
wskazany w SIWZ.  
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7. Częściowy zakres robót objętych zamówieniem zamierzamy /nie zamierzamy*  
powierzyć podwykonawcom. 

8. Wadium o wartości 470,00 zł. zostało wniesione w dniu …………………….…………….. 
w formie ................................................................................................... 

     Jesteśmy świadomi, Ŝe gdyby z przyczyn leŜących po naszej stronie zawarcie 
umowy stało się niemoŜliwe lub gdybyśmy odmówili podpisania umowy w 
sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, wniesione przez nas 
wadium wraz z odsetkami ulega zatrzymaniu przez Zamawiającego. 

9. Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający dokonuje zwrotu wadium 
wniesionego w formie gotówkowej:  

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

10. Czy Wykonawca posiada certyfikowany system zarządzania jakością lub system 
zarządzania środowiskowego lub system zarządzania bezpieczeństwem i 
higieną pracy:  

                                                        TAK / NIE*. 
11. Załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niŜej wymienione dokumenty: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego. 
Podpis(y): 

l.p. Nazwa Wykonawcy Nazwisko i imię osoby 

upowaŜnionej do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Podpis osoby upowaŜnionej do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Pieczęć  Wykonawcy Miejscowość  

i data 

1)       

2)       

 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 
do SIWZ 

 

 
OŚWIADCZENIE 

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

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

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

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

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

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie oświadczam, Ŝe: 

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

dysponuję 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. 
 
 

 

 
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego. 
Podpis(y): 

l.p. Nazwa Wykonawcy Nazwisko i imię osoby 

upowaŜnionej do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Podpis osoby upowaŜnionej do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Pieczęć  Wykonawcy Miejscowość  

i data 

1)       

2)       
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Załącznik Nr 3 

do SIWZ 
 
 

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat 
usług 

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

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

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

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

 
Oświadczam, Ŝe: 

w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem następujące usługi, 
odpowiadające swoim rodzajem (pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
inwestycji, z których kaŜda obejmowała budowę sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 800 m i 
o wartości robót budowlanych minimum 700 000 PLN netto) usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania i Zamawiającego oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie. 
 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

(wykonanych usług) 

Wartość wykonania 
usług netto 

Data 
wykonania 

Miejsce wykonania 

Zamawiający 

(nazwa, adres, 

nr telefonu do 

kontaktu) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Załączniki : 

……… egz. referencji 

Przedmiot zamówienia: - Przez Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie określenie, 
czego dotyczyło dane zamówienie (stosownie do wymagań wymienionych w SIWZ). 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty wymienione w 
tabeli powyŜej, zostały wykonane naleŜycie. 

 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego. 
Podpis(y): 

l.p. Nazwa Wykonawcy Nazwisko i imię osoby 

upowaŜnionej do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Podpis osoby upowaŜnionej do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Pieczęć  Wykonawcy Miejscowość  

i data 

1)       

2)       
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Załącznik Nr 4 
do SIWZ 

 
 

UMOWA NR JRP/…………./2010 
o pełnienie nadzoru inwestorskiego 

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

 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca Wykonawcy zadanie p.n. Pełnienie nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w 
DzierŜoniowie”, wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego 
– etap I, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 

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

 
§ 2. 

Nadzór inwestorski, o którym mowa w § 1 obejmować będzie obowiązki 
Wykonawcy w zakresie nadzoru nad wykonywaniem zleconych robót budowlanych 
na w/w zadaniu inwestycyjnym, w tym:  
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

 
 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 

ul. Kilińskiego 25a 

58-200 DzierŜoniów 

Polska 

 

tel. +48 74 832 37 01 do 04 

fax. +48 74 832 37 05  

http://www.wik.dzierzoniow.pl 
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3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 
budowlanych i przekazywanie ich do uŜytkowania; 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a takŜe, na 
Ŝądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy; 

5) stwierdzaniu wad i usterek robót oraz potwierdzaniu ich usunięcia,  
6) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru zadania inwestycyjnego  oraz  

w przekazywaniu go do uŜytkowania,  
7) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 

skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niŜ min. 3 razy w tygodniu oraz na 
kaŜde Ŝądanie Zamawiającego- Inwestora w sytuacjach wyjątkowych 
niezwłocznie, gdy obecność Inspektora Nadzoru będzie nieodzowna najpóźniej 
w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego. KaŜdorazowy 
pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

8) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, 
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagroŜeń, wykonania prób lub badań, takŜe 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 
urządzeń technicznych; 

9) Ŝądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a takŜe wstrzymania 
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 
wywołać zagroŜenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 
projektem lub pozwoleniem na budowę. 

Wykonawca, oprócz czynności wynikających z postanowień pkt 1-9, powinien: 
� wizytować front robót w okresie ich realizacji, 
� inicjować narady koordynacyjno-techniczne i brać udział w pracach komisji 

powoływanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, 
� współdziałać przy organizowaniu czynności wprowadzenia, prób, badań, 

atestacji, odbiorów itp., stosownie do zaawansowania robót, 
� przedstawiać Zamawiającemu informacje o wszelkich problemach i 

zagroŜeniach, istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które 
kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym 
naleŜy przewidzieć. 

 
Inspektor nadzoru inwestorskiego wszystkie swoje decyzje musi uzgadniać z 

Zamawiającym. 

 
 

§ 3. 
1. Do sprawowania nadzoru Wykonawca wyznacza: 

� inspektora nadzoru robót – ………………………, posiadającego uprawnienia budowlane 
Nr …………….. z dnia ……………….  wydane przez ……………………………. 

2. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonywania 
przedmiotu umowy osobom trzecim. 

 

§ 4. 
1. Prace związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru na przedmiotowym zadaniu 
inwestycyjnym, będą wykonywane przez Wykonawcę w czasookresie realizacji robót na 
zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w DzierŜoniowie”, wchodzącego w zakres 
projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzierŜoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności., 
tj. w okresie od podpisania umowy do dnia zakończenia i odbioru końcowego zadania 
inwestycyjnego.  
Przewidywany termin realizacji inwestycji: 75 dni licząc od dnia wprowadzenia na budowę. 
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Przewidywany termin wprowadzenia na budowę: 05.05.2010r. 

 
 

§ 5. 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony 
określają na kwotę:                         

• brutto:                ………………………………… zł. 
(słownie:   ……………………………………………..). 

• podatek VAT  22 %: ……………………………………………..zł. 
• netto:                      ……………..……………………………… zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 staje się wymagalne w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury od Wykonawcy oraz po spisaniu, z 
wynikiem pozytywnym, protokołu końcowego odbioru zadania inwestycyjnego, o którym 
mowa w § 1 umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przekazane za pomocą przelewu 
bankowego z konta Zamawiającego w B.Z. WBK S.A. O/DzierŜoniów 66 1090 2301 0000 
0001 1350 4399 na konto Wykonawcy w ………………………………………………………. nr …………….. 

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

 

§ 6. 

1. W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy naliczane będą kary 
umowne. 

2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie 
Cywilnym. 

3. NiezaleŜnie od wypadków, o których mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić 
od umowy w następujących okolicznościach: 

- Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia, a przerwa trwa dłuŜej niŜ 2 
tygodnie licząc od daty wysłania ponaglenia przez Zamawiającego, 

- zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy 
Wykonawcy. 

4. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 
5. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 

- za powtarzającą się zwłokę w wykonywaniu czynności objętych umową w 
wysokości 2,0 % łącznego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za kaŜdy 
dzień zwłoki. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
prawa cywilnego (art. 471 Kodeksu Cywilnego), jeŜeli poniesiona szkoda przekroczy 
wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 
7. W przypadku odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy z przyczyn, za 
które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 100 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot 
umowy. 
 

§ 7. 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy oraz jej rozwiązanie lub uzupełnienie, wymagają 
formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

§ 8. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z 
dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny oraz Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo 
budowlane (z późn. zm). 

§ 9. 
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Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy Strony umowy 
zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W razie braku porozumienia spory 
rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Gospodarczy. 

 
§ 10. 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z czego 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
 
                  ZAMAWIAJĄCY:                                                    WYKONAWCA: 


