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Przetarg nr 33/2017                                                                        Wodzisław Śląski, dnia  11.10.2017r. 

 

SPECYFIKACJA 

Istotnych Warunków Zamówienia 

na remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wodzisławiu Śl.  przy ul. Poprzecznej                     

i Starowiejskiej  

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. ul. Marklowicka 15  

44 - 300 Wodzisław Śląski. 

 

 

1. Przedmiot zamówienia  

 

1.1 Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przebudową podejść 

wodomierzowych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Poprzecznej i Starowiejskiej (obręb Turzyczka)                 

–odcinki B-D, B-H, H-C, H-F 

1.1.1.Zakres zamówienia: 

a) Rury przewodowe: 

Lp Materiał Ilość [mb] 

1 Rury PE-HD RC, SDR 17, kl. 100  Ø 110 - przewiert 500 

2 Rury PE-HD RC, SDR 11, kl. 100  Ø 63 – przewiert 92 

5 Rury PE-HD, SDR 11, kl. 100  Ø 32 – wykop otwarty 138 

 RAZEM 730 

b) Podejścia wodomierzowe (do przebudowy) – szacowana ilość - 10 szt. 

1.2. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

 

1.2.1. Przedmiot zamówienia należy wycenić oraz zrealizować na podstawie projektu remont sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami w Wodzisławiu Śl. ul. Poprzecznej i Starowiejskiej (obręb 

Turzyczka) – załącznik nr 4. 

UWAGA: część do realizacji: –odcinki B-D, B-H, H-C, H-F 

1.2.2. Dopuszcza się realizację całości zadania metodą bezwykopową - przewiert rurami PEHD RC, 

SDR 11, kl. 100, przy zachowaniu cen określonych w ofercie cenowej tj. jak za wykop otwarty. 

1.2.3. Elementy sieci i przyłączy wodociągowych z rur PEHD należy łączyć wyłącznie za pomocą 

zgrzewów doczołowych lub poprzez elektrozłącza. 

1.2.4. Do zakresu zamówienia wchodzą roboty towarzyszące tj m.in.: 

- powiadomienie administratora drogi o rozpoczęciu robót w pasie drogowym, oznakowania dróg, 

organizacji robót itp. oraz opłat za składowanie ziemi i gruzu, 

- doprowadzenie do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, chodników, poboczy w obrębie 

prowadzonych robót  (roboty w pasie drogowym prowadzić zgodnie z decyzją administratora drogi), 

- uzgodnienie z właścicielami posesji terminu wejścia w teren, pokrycia ewentualnych kosztów 

odszkodowań oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- w celu rozliczenia robót wewnątrz budynku, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół 

odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego i/lub podejścia wodociągowego podpisany przez 

przedstawiciela PWiK (Zamawiający) oraz Właściciela posesji. Protokół ten będzie jednocześnie 

potwierdzeniem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego (zarówno terenu na zewnątrz jak  i 

wewnątrz budynku), 
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- roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy itp.,  

- koszty nadzorów, uzgodnień, wycinki drzew, 

- transport oraz pokrycie kosztów wody zużytej do wykonania przewiertów, 

- wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach kolizji przebudowywanego wodociągu z inną 

infrastrukturą, 

- odcięcie i zabezpieczenie przyłączy wodociągowych wyłączonych z eksploatacji, 

- połączenie przyłącza z instalacją wewnętrzną, 

- innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
1.2.5.  Zamawiający dopuszcza do zastosowania rury PE-HD RC, SDR 11, kl. 100 następujących 

producentów: GAMRAT, RURGAZ, KACZMAREK, WAVIN, ELPLAST+, KWH PIPE, 

EGEPLAST. 

Rury muszą posiadać zewnętrzną średnicę odpowiadającą średnicy typowej kształtki elektrooporowej, 

zapewniać stały zgrzew elektrooporowy z typową kształtką. Dopuszcza się rury jedno lub 

wielowarstwowe, które powinny posiadać możliwość zgrzewania doczołowego z tradycyjnymi rurami 

z PEHD kl. 80-100 bez stosowania dodatkowych kształtek, przejść czy łączników oraz bez 

konieczności zdejmowania warstw ochronnych. W przypadku rur wielowarstwowych, wszystkie 

warstwy muszą być wykonane z materiału RC oraz pomiędzy poszczególnymi warstwami muszą 

występować połączenia molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie. 

 

1.2.6.  Zamawiający dopuszcza do zastosowania rury PE-HD, SDR 17, kl. 100 oraz  rury PE-HD, 

SDR 11, kl. 100,  następujących producentów: GAMRAT, RURGAZ, KACZMAREK, WAVIN, 

ELPLAST+, KWH PIPE, EGEPLAST. 
 

1.2.7. Zamawiający dopuszcza do zastosowania kształtki elektrooporowe następujących producentów: 

GEORG FISHER, FUSION, FRIATEC. 

 

1.2.8.  Zamawiający dopuszcza do zastosowania kształtki doczołowe następujących producentów: 

GEORG FISHER, WAVIN, BANNINGER KUNSTOFF, AGRU, FUSION 

 

1.2.9. Zamawiający dopuszcza do zastosowania hydranty nadziemne następujących producentów: 

JAFAR, HAWLE, AVK, AKWA, DOMEX. 

Hydranty nadziemne przeciwpożarowe DN 80 o głębokości zabudowy RD – 1500 mm, H – min. 

2310mm, muszą spełniać następujące wymagania: 

a) Korpus górny i dolny żeliwo GG lub GGG, 

b) Trzpień ze stali nierdzewnej 

c) Kolumna żeliwo GGG 

d) Wrzeciono ze stali nierdzewnej 

e) Grzyb lub kula całkowicie zawulkanizowane 

f) Nasady 2 sztuki fi 75 wykonane z aluminium, zabezpieczone przed odkręceniem 

g) Pokrywa górka korpusu żeliwo GG 

h) Uszczelnienia z gumy  EPDM lub NBR 

i) Malowane farbą epoksydową koloru niebieskiego grubości min 250 µm ciśnienie PN 16 

 

1.2.10. Zamawiający dopuszcza do zastosowania zasuwy wraz z obudowami następujących 

producentów: JAFAR, AKWA, AVK, HAWLE, AEON, SAINT GOBAIN. 

Zasuwy kołnierzowe do wody pitnej muszą spełniać następujące warunki techniczne:  

Typ F4 (krótkie), ciśnienie min. 1,0/1,6 Mpa, korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG, 

malowane wewnętrznie i zewnętrznie farbą epoksydową o grubości min 250 µm, śruby pokrywy ze 

stali nierdzewnej zatopione na gorąco, nawiercenie kołnierza PN 16. 

 

Obudowy do zasuw muszą spełniać następujące warunki techniczne: sprzęgło z żeliwa GG, wrzeciono 

stalowe, osłona PEHD lub PVC. 

 

1.2.11. Zamawiający dopuszcza do zastosowania zawory kulowe firmy VALVEX  ONYX,   
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1.2.12. Zamawiający dopuszcza do zastosowania zawory skośne odcinające następujących 

producentów:  GEBO TYP 1525, EWE z mosiądzu Ms58  

 

1.2.13. Zamawiający dopuszcza do zastosowania  zawory antyskażeniowe następujących 

producentów: JAFAR, SOCLA, HONYWELL, HAWLE, EWE. 

 

1.2.14. Zamawiający dopuszcza do zastosowania konsole następujących producentów: GOSHE, 

P.P.H.U. SZCZAWIŃSKI, EWE, INASTAL  ART. 

Konsole wodomierzowe muszą spełniać następujące wymagania: 

Konsola do zabudowy wodomierza Ø 20 o długości wbudowania 130mm, z uchwytem wykonanym ze 

stali malowanej proszkowo (koloru niebieskiego) z złączką mosiężną Ø 25, z obustronną 

kompensacją, z owierconymi  4 nakrętkami.  Śruby mocujące Ø 8X80 z owierconymi łbami wraz z 

kołkami rozporowymi i podkładkami płaskimi w ilości dwóch sztuk na jedną konsolę. 

 

1.2.15. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wykaz 

materiałów, które zostaną zastosowane przy wykonaniu przebudowy. Do wykazu należy dołączyć:  
- Krajowe deklaracje właściwości użytkowych  na oferowane materiały 

- Kompletne opinie GIG-u o dopuszczeniu do stosowania oferowanych materiałów na terenach szkód 

górniczych (dotyczy pozycji 1.2.5. i 1.2.6) 

- Świadectwa PZH Warszawa na oferowane materiały. 

 

1.3. Termin realizacji przedmiotu  zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 15.12.2017r. 

2. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego.  

3. Do obowiązku Wykonawcy należy pisemne powiadomienie Zamawiającego o planowanych 

odbiorach:  

- częściowym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, 

- końcowym z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.   

 

     1.4. Zapłata wynagrodzenia 

a) Płatność za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur częściowych 

wystawionych po podpisaniu protokołów odbioru częściowego zatwierdzonych przez 

Zamawiającego. Wartość robót należy obliczyć  jako iloczyn ilości ułożonych metrów bieżących 

rur wodociągowych lub ilości przebudowanych podejść wodomierzowych oraz cen 

jednostkowych wynikających ze złożonej oferty (zgodnie z załącznikiem 1), z zastrzeżeniem pkt. 

1.4b. 

b) W oparciu o faktury częściowe Zamawiający dopuszcza wypłatę 90% wynagrodzenia. Pozostałe 

10% wynagrodzenia  zostanie wypłacone po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

 

c) Termin płatności faktur ustala się do 21 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po 

podpisaniu protokołu odbioru częściowego lub końcowego. Płatność nastąpi przelewem na konto 

Wykonawcy podane na fakturach. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

 

 

 



5/14 

 

1.5. Pozostałe informacje 

 

Kary umowne: 

a) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy, 

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto całości 

przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

b) w przypadku odstąpienia od wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości netto całości przedmiotu zamówienia. 

c) w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

dodatkowy termin na jego usunięcie. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający 

może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości netto całości przedmiotu 

zamówienia. 

d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli 

zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej szkody. 

1.6. Gwarancja 

a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 3 – letniej gwarancji na roboty objęte przedmiotem 

zamówienia. 

b) Bieg terminu gwarancji rozpocznie się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.  

c) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych usterek 

w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego lub w innym terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym. 

     2. Dokumenty bezwzględnie wymagane przy złożeniu oferty 

 

a) Oferta cenowa -  załącznik nr l 

b) Oświadczenia - załącznik nr 2 

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji z Centralnej Informacji KRS 

odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru wygenerowaną ze strony internetowej 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t albo wydruk zaświadczenia o wpisie                 

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany ze strony 

internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/Search.aspx ; powyższe dokumenty 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu otwarcia ofert. 

d) Dodatkowo, w przypadku gdy oferentem jest spółka cywilna, do oferty należy dołączyć umowę 

spółki wraz z aneksami. 

e) Referencję potwierdzającą, iż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności 

był krótszy to w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, której 

przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont sieci wodociągowej o wartości powyżej 

70.000,00 zł netto. 

 

Uwaga: wszystkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez 

Oferenta. 

 

3. Kryterium oceny oferty 

 

a) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena netto [zł] przedmiotu zamówienia. 

b) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która spełni wszystkie warunki niniejszej 

specyfikacji i uzyska najniższą cenę. 

 

4. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

  

a) Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych).  

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/Search.aspx
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b) Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w ING Banku Śląskim S.A.CBK 

Bielsko-Biała nr 21 1050 1070 1000 0004 0075 9502. 

c) Wadium musi być uznane na koncie Zamawiającego do dnia 20.10.2017r. 

d) Zwrot wadium wszystkim Oferentom nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umowy                     

z wybranym Oferentem. 

e) Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie wadium w innych formach. 

f) Brak wpłaty wadium skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

g) Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy                

w wysokości 10 % ceny netto złożonej oferty. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

h) Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z następujących form (decyduje Wykonawca): 

- poręczenie bankowe, 

- gwarancje bankowe, 

- gwarancje ubezpieczeniowe 

- pieniądzu.  

i) Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: ING 

Bank Śląski S.A. CBK Bielsko- Biała nr 21105010701000000400759502. 

j) Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu winno być bezwarunkowe, 

nieodwołalne, nieprzenośne i płatne na pierwsze żądanie, winno zawierać nazwę i adres 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz winno uzyskać moc obowiązującą od podpisania Umowy przez 

obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i być ważne w części równej 100% kwoty 

zabezpieczenia do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót, a w części 

równej 30% kwoty zabezpieczenia do 15 dni po zakończeniu okresu gwarancji. 

k) W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu 

zabezpieczenie w wysokości 70 % zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % zostanie 

zwrócona do 15 dni po upływie okresu gwarancji.  

 

5. Opis przygotowania oferty 

 

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 

b) Wartość oferty musi być wyrażona w PLN złotych netto (cyfrowo i słownie). 

c) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia               

d) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być ponumerowane i podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania firmy. W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż 

określone w stosownych rejestrach, należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo. 

e) Poprawki nanoszone w ofercie muszą być czytelne i opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę. 

f) Wszystkie załączniki stanowiące część SIWZ, winny zostać wypełnione przez Oferentów bez 

wyjątku, ściśle wg wymogów i postanowień zawartych w SIWZ. 

g) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu zaadresowanym na PWiK Sp. z o.o. 44-300 

Wodzisław Śl. ul. Marklowicka 15 oraz opisanym:  

"Przetarg nr 33/2017 na remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wodzisławiu Śl.   

ul. Poprzecznej i Starowiejskiej” 

opakowanie powinno również wskazywać nazwę oferenta. 

h) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

i) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę – Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia 

oferty wariantowej. 

j) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent niezależnie od wyniku 

przetargu. 

     

 6.Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert 

 

a) Ofertę należy przesłać na adres Przedsiębiorstwa, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 

20.10.2017r.  do godz.15
00

 (decyduje data wpływu) lub złożyć osobiście w Kancelarii PWiK Sp. z 
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o.o.  ul. Marklowicka 15 w Wodzisławiu Śląskim do dnia 23.10.2017r. do godziny 9
00

. 

b) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2017r. o godzinie 9
30

 

c) Oferty złożone po terminie będą zwracane oferentowi bez otwierania.  

7. Tryb udzielania wyjaśnień 

 

a) Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ, jednak nie później 

niż do 18.10.2017r.  do godz.14.
00

. Pytania na piśmie należy kierować na adres: PWiK Sp. z o.o. 

44-300 Wodzisław Ś1.ul. Marklowicka 15, faxem 32 456 38 80 lub e-mailem: poczta@pwik-

wodzislaw.pl Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi. Treść ewentualnych pytań                          

i udzielonych odpowiedzi zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.  

b) Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: 

Kuczok Mirosław tel. 32 4552634 wew. 343 lub 500 043 413  

Katarzyna Meisel tel. 4552634 wew. 349 lub 507 103 792 – część techniczna 

 

Informacje udzielane będą tylko w dni robocze w  godz. od 8:00 – 14:00. 

 

8.Tryb ogłoszenia wyników przetargu 

 

a) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania. 

b) Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do podpisania                    

i zwrotu umowy w terminie 5 dni od daty jej otrzymania. Brak zwrotu podpisanej umowy w 

powyższym terminie skutkować może zatrzymaniem wadium oraz wyborem kolejnej 

najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert 

 
 

9. Uwagi 

 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

b) Niniejsze postępowanie przetargowe jest prowadzone zgodnie z "Regulaminem udzielania 

zamówień związanych z działalnością sektorową o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 

30.000 euro netto w PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.  (postępowanie nie jest prowadzone                  

w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  Dz.U.2013.907 z późn. zm). 

c) Cena ofertowa nie podlega dalszym negocjacjom. 

 

Załączniki: 

 

1. Oferta cenowa                   - załącznik nr l 

2. Oświadczenia                   - załącznik nr 2 

3. Wzór umowy                - załącznik nr 3 

4. Projekt budowlano-wykonawczy „Remont sieci wodociągowej w Wodzisławiu Śl. przy 

ul. Poprzecznej i Starowiejskiej (obręb Turzyczka)             - załącznik nr 4 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:poczta@pwik-wodzislaw.pl
mailto:poczta@pwik-wodzislaw.pl


8/14 

 

Przetarg nr 33/2017         Załącznik nr 1 

 

 

 

 

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

( pieczątka Oferenta z adresem ) 

 

Osoba do kontaktu: ………..…..………… 

Numer  telefonu :…………………………  

E-mail……………………….…………… 

 

Oferta cenowa 
na remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wodzisławiu Śl.                                             

ul. Poprzecznej i Starowiejskiej (obręb Turzyczka) –odcinki B-D, B-H, H-C, H-F 

 

Lp. Zakres zamówienia Ilość          

[m, szt.] 

Cena jednostkowa 

netto                   

[zł/ mb], [zł/szt] 

 

Cena netto [zł] 

1 Rury PE-HD RC, SDR 17, kl. 100  Ø 110 

- przewiert 

500 m   

2 Rury PE-HD RC, SDR 11, kl. 100  Ø 63 - 

przewiert 

92 m   

6 Rury PE-HD, SDR 11, kl. 100 Ø 32 - 

wykop otwarty 

138 m   

7 Podejście wodomierzowe (szt.) 10 szt.   

 

Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia:  

 

Cena ofertowa netto za wykonanie przedmiotu zamówienia cyfrowo....................................................zł  

słownie:................................................................................................................................................... zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     (data i miejscowość)                                                              (podpis i pieczątka upoważnionego 

               przedstawiciela Oferenta)  
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Przetarg nr 33/2017                     Załącznik nr 2 

          

         

                                               

 

 

 

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

( pieczątka Oferenta z adresem ) 

 

 

 

 

 

Oświadczenia 

 

 

1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń. 

2.Oświadczamy, że przedmiot postępowania wykonamy na zasadach określonych w SIWZ. 

3.Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub 

czynności zgodnie z wymogami ustawowymi. 

4.Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny,                    

a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia oraz znajdujemy się w sytuacji 

finansowej  i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5.Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

podanych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia 

zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

7. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków. 

8. Oświadczamy, iż wszelkie prace będą wykonywane zgodnie z przepisami BHP,                          

a pracownicy wykonujący prace posiadać będą aktualne badania lekarskie oraz szkolenia z 

zakresu BHP i p.poż, a także zostaną zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym na 

ich stanowisku pracy.  

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązującą w PWiK Sp. z o.o. Polityką 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm  ISO 9001 – System 

zarządzania jakością  oraz   ISO 14001 – System zarządzania środowiskowego dostępną na 

stronie internetowej PWiK  Sp. z o.o. oraz oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot 

zamówienia z zachowaniem przepisów    prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
 

 

 

 

 

 

                                                            

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

     (data i miejscowość)                                                              (podpis i pieczątka upoważnionego 

                             przedstawiciela Oferenta)  
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Załącznik nr 3  
UMOWA 

z dnia ………………. 2017r. 
zawarta w Wodzisławiu Śl. 

pomiędzy:  
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 

15, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 

0000106055, o wysokości kapitału zakładowego – 164.112.900 PLN, o numerze NIP 647-20-74-552, 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

Wiesław Blutko – Prezesa Zarządu  
a  

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

zwanym(ą) w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania 
przetargowego nr 33/2017 na remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wodzisławiu Śl. przy 

ul. Poprzecznej i Starowiejskiej.  
§ 1 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na remoncie sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami i przebudowie podejść wodomierzowych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Poprzecznej i 
Starowiejskiej.  

2. Szczegółowe dane określające lokalizację, przedmiot i zakres robót zawierają:  

a) projekt remontu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wodzisławiu Śl. przy ul. Poprzecznej i 

Starowiejskiej 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ).  

 
stanowiące integralną część niniejszej umowy.  

§ 2 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej.  

§ 3 
Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:  

1. realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ i złożoną ofertą,  

2. przejęcie terenu prowadzenia remontu,  

3. utrzymanie porządku na terenie remontu,  

4. przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem robót wykazu materiałów, które 

zostaną zastosowane przy wykonaniu przebudowy. Do wykazu należy dołączyć: krajowe deklaracje 
właściwości użytkowych, kompletne opinie GIG-u o dopuszczeniu do stosowania oferowanych 

materiałów na terenach szkód górniczych, oraz świadectwa PZH Warszawa na oferowane materiały.  

5. uzgadnianie z Zamawiającym i Projektantem wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian 
materiałowych i ewentualnie standardów wykonania,  

6. zagospodarowanie terenu przebudowy na własny koszt, w tym zainstalowanie liczników zużycia 

wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych 

umową,  

7. transport oraz pokrycie kosztów wody zużytej do wykonania przewiertów  

8. powiadomienie administratora drogi o rozpoczęciu robót w pasie drogowym, oznakowania dróg, 
organizacji robót itp. oraz opłat za składowanie ziemi i gruzu,  

9. doprowadzenie do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, chodników, poboczy w obrębie 
prowadzonych robót (roboty w pasie drogowym prowadzić zgodnie z decyzją administratora drogi),  

10. uzgodnienie z właścicielami posesji terminu wejścia w teren, pokrycia ewentualnych kosztów 

odszkodowań oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
11. w celu rozliczenia robót wewnątrz budynku, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół 

odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego podpisany przez przedstawiciela PWiK (Zamawiający) 

oraz Właściciela posesji. Protokół ten będzie jednocześnie potwierdzeniem przywrócenia terenu do 
stanu pierwotnego (zarówno terenu na zewnątrz jak i wewnątrz budynku),  

12. roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy itp.,  
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13. poniesienie koszty nadzorów, uzgodnień, wycinki drzew,  

14. wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach kolizji przebudowywanego wodociągu z inną 
infrastrukturą,  

15. odcięcie i zabezpieczenie przyłączy wodociągowych wyłączonych z eksploatacji, połączenie 
przyłącza z instalacją wewnętrzną,  

16. przygotowanie pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty techniczne, opinie, wyniki badań, 

karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich urządzeń, dokumentacja 

powykonawcza),  

17. pisemne powiadomienie Zamawiającego o planowanych odbiorach:  
a) częściowych z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym,  

b) końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym.  

 

§ 4 
Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1. przekazanie Wykonawcy terenu przebudowy niezwłocznie po podpisaniu umowy,  

2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami,  

3. dokonanie odbiorów robót częściowych,  

4. dokonanie odbioru robót przez podpisanie protokołu końcowego odbioru robót najpóźniej w ciągu 

14 dni od momentu pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót, a w 
przypadku niewykonania całości przedmiotu zamówienia lub wykonania wadliwego, uzgodnienie 

nowego terminu odbioru robót.  
 

§ 5 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 4 m-cy od daty podpisania umowy tj. do dnia 
………………………………… 2017r.  

2. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego.  
 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za realizację niniejszej umowy jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynosi, 
zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę: …………………….. zł netto (słownie: 

………………………….. ) tj:  

a) …… zł za 1 mb wykonanej sieci - Rury PE-HD RC, SDR 17, kl. 100, Ø 110 przewiert  

b) …… zł za 1 mb wykonanej sieci - Rury PE-HD RC, SDR 11, kl. 100, Ø 63 przewiert  

c) …… zł za 1 mb wykonanej sieci - Rury PE-HD, SDR 11, kl. 100, Ø 32 wykop otwarty  

d) …… zł za wykonanie jednego podejścia wodomierzowego.  

2. Wartość robót należy obliczyć jako iloczyn ilości ułożonych metrów bieżących rur wodociągowych 

lub ilości przebudowanych podejść wodomierzowych oraz cen jednostkowych określonych w ust. 1  
 

§ 7 

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur częściowych 
wystawionych po podpisaniu protokołów odbioru częściowego zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

2. W oparciu o faktury częściowe Zamawiający dopuszcza wypłatę 90% wynagrodzenia. Pozostałe 

10% wynagrodzenia zostanie wypłacone po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.  

3. Termin płatności faktur ustala się do 21 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po podpisaniu 
protokołu odbioru częściowego lub końcowego. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy 

podane na fakturach. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 
§ 8 

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich, pod 
warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego.  

§ 9 

Odbiór poszczególnych robót nastąpi nie później niż w terminie ich wykonania. Gotowość do odbioru 
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zgodnie z § 3 pkt 17 przed zakończeniem robót wpisem w 

dzienniku budowy lub oddzielnym pismem.  
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§ 10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 letniej gwarancji na roboty objęte niniejszą umową.  

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru 

końcowego robót.  

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych usterek w 
terminie 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego lub w innym terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym.  

4. Zamawiający dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w przypadku:  

a) bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,  

b) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie usunięcia 

wad.  
 

§ 12 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:  

a) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy, 
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto całości 

przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.  

b) w przypadku odstąpienia od wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości netto całości przedmiotu zamówienia.  

c) w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 
dodatkowy termin na jego usunięcie. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający może naliczyć 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości netto całości przedmiotu zamówienia.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli 

zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.  

 
§ 13 

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie …………………………………..  

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ……………………………………… (nr 
uprawnień ………………………………..).  

3. Wykonawca zobowiązuje się, iż roboty wykonywane będą zgodnie z przepisami BHP, za których 

przestrzeganie odpowiedzialny będzie …………………………………….  

 
§ 14 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł należyte zabezpieczenie wykonania umowy w formie 
…………………….. w wysokości 10% wartości umowy tj. ……………………………….zł (słownie: 

………………………………….).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone Wykonawcy w 

terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Pozostała część 
zabezpieczenia w wysokości 30 % zostanie zwrócona do 15 dni po upływie okresu gwarancji.  

 
§ 15 

Oprócz wypadków przewidziany w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących sytuacjach:  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy,  

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 

do rozpoczęcia lub kontynuacji robót,  

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 31 dni,  
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:  

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania 
protokółu odbioru,  

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i zawierać uzasadnienie. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz 
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  

a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, która odstąpiła od umowy,  

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,  

d) Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada.  

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  

 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do:  

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia,  

b) odkupienia materiałów, które zostały zakupione przez Wykonawcę do dnia odstąpienia,  

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  
 

§ 16 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
§ 17 

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

§ 18 

W związku z wdrożeniem przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z 
wymaganiami norm ISO 9001 – System zarządzania jakością oraz ISO 14001 – System zarządzania 

środowiskowego Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował wymagania określone w 
załączniku do umowy.  

§ 19 
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 20 
Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron.  
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załącznik  

do umowy nr …………….  

z dnia …………………..2017r.  
 

 

WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA 
FUNKCJONUJĄCE W PWIK SP. Z O.O. 

 
W związku z wdrożeniem przez PWiK Sp. z o.o. Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z 

wymaganiami norm ISO 9001 – System zarządzania jakością oraz ISO 14001 – System zarządzania 
środowiskowego Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą w PWiK Sp. z o.o. Polityką 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001 – System zarządzania 

jakością oraz ISO 14001 – System zarządzania środowiskowego dostępną na stronie internetowej 
PWiK Sp. z o.o. oraz zobowiązuje się do realizacji powołanej powyżej umowy z zachowaniem 

przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności do:  
1. Prawidłowego sposobu magazynowania materiałów. Materiały, substancje niezbędne do wykonania 

prac, należy tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić im zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza 
atmosferycznego. Wykonawca powinien mieć na wyposażeniu: środki neutralizujące ewentualne 

wycieki i zanieczyszczenia, pojemniki, do których byłyby one zbierane oraz środki ograniczające ich 

rozprzestrzenianie się.  

2. Prawidłowego postępowania z odpadami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sposób 
postępowania z wytworzonymi odpadami. Wszelkie odpady powstałe podczas wykonywania robót 

powinny być unieszkodliwiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli tego wymagają 

przepisy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów firmie, posiadającej stosowne 
pozwolenia na transport/ odbiór/ unieszkodliwienie odpadów. Przed przekazaniem odpadów należy 

odpady zabezpieczyć w taki sposób, aby nie powodowały m.in. wtórnej emisji do powietrza 
atmosferycznego lub innego zanieczyszczenia środowiska.  

3. Określenia zasad postępowania na wypadek zagrożenia środowiska w trakcie wykonywania prac.  
 

O powyższych wymaganiach dotyczących ochrony środowiska Wykonawca zobowiązuje się 
poinformować wszystkich swoich pracowników wykonujących zadania związane z umową powołaną na 

początku.  

KONTAKT:  
Koordynator ds. Ochrony Środowiska – 32/455 60 43 wew.223 


