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I. ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, tel.
87 4299181, fax 87 4299170, www.pwikgizycko.pl, e-mail: inwestycje@pwikgizycko.pl.
II. RODZAJ ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach
na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepi-
sów tej ustawy.

2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 701

i następne kodeksu cywilnego.
3. CPV: 71.32.00.00-7.
4. Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, będzie

przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe
ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Przetwarzanie da-
nych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnieniu obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym Wykonawca przystępując do postępo-
wania jest obowiązany do wypełnienia obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Na tę okoliczność
Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (pkt 5 Formularza ofertowego – załącznik nr 1
do oferty).

5. „Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko, tel. 87 42991771, e-mail: pwikgi-
zycko@home.pl;

b) inspektorem ochrony danych osobowych w PWiK Sp. z o.o. w Giżycku jest Pani Ewa Kra-
śniewska, kontakt na e-mail: daneosobowe@pwikgizycko.pl, pisząc na adres IDO PWiK Gi-
życko, ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);

d) administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: instytucjom kon-
trolnym oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie prawa w ramach dostępu do in-
formacji publicznej;

e) Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres obo-
wiązywania umowy oraz okres archiwizacji, jaki obowiązuje u administratora na podstawie
przepisów prawa;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczą-
cych jest wymogiem wynikającym z „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na do-
stawy, usługi i roboty budowlane” obowiązującym w PWiK Sp. z o.o. w Giżycku, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych będą skutkowały tym, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczą-

cych;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (sko-

rzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naru-
szać integralności protokołu oraz jego załączników);

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do prze-
chowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-

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

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji Komopry

zasuw na Stacji Uzdatniania Wody w Giżycku.
1) Podstawą modernizacji jest stan istniejący (załącznik nr 5).
2) Wszelkie prace budowlano-montażowe będą realizowane w obrębie działki inwestora.
3) Należy zaprojektować:

a) harmonogram prac uwzględniający ciągłość pracy komory zasuw podczas realizacji robót,
b) dach jednospadowy, jako konstrukcję stalową z pokryciem z płyt wielowarstwowych (demon-

towalny),
c) pomosty i schody, wewnątrz budynku, ze stali nierdzewnej,
d) posadzkę z gresu technicznego,
e) glazurę na ścianach na całej wysokości,
f) wentylację budynku,
g) osuszacz powietrza,
h) rurociągi ze stali odpornej na korozję, gatunku X5CrNi18-10, 1.4301 (AISI 304) zgodnie z PN-

EN 10088-1 o grubości ścianki 3,0 mm,
i) wyklejenie rurociągów międzyobiektowych rękawami żywicznymi utwardzanymi promieniowa-

niem UV, posiadającymi atesty dopuszczające do kontaktu z wodą pitną,
j) armatura – zasuwy żeliwo/stal nierdzewna, z napędem elektrycznym, międzykołnierzowe, ci-

śnienie 1 atm.
k) nową instalację elektryczną i sterowanie z włączeniem do istniejącego „systemu monitoringu

i sterowania”,
l) kraniki do poboru wody na rurociągach,
m) wpusty podłogowe z odprowadzeniem wody.

4) Wstępną koncepcję, do uzgodnienia, należy przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 45 dni od podpi-
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sania umowy.
2. Zawartość opracowania.
Zamówienie należy opracować w komplecie składającym się z następujących opracowań:
1) Projekt budowlano-wykonawczy wszystkich niezbędnych branż w 5 egz. w wersji papierowej i 1

egz. w wersji elektronicznej (pliki pdf),
w tym:
a) Decyzja o warunkach zabudowy,
b) Opis techniczny,
c) Rysunki techniczne, obliczenia i inne opracowania niezbędne do realizacji zadania.
d) Niezbędne uzgodnienia branżowe.
e) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2) Przedmiar robót i kosztorys inwestorski po 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicz-
nej (plik pdf), 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie ath lub innym umożliwiającym otwarcie
w programie Norma Standard.

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej (edytowalnej w MS Word).

Obowiązkiem Wykonawcy jest:
1) Wykonać projekt siłami zespołu projektowego składającego z projektantów, z wymaganymi upraw-

nieniami, branż, którymi objęte jest zamówienie.
2) Pozyskać na własny koszt mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500, do celów projektowych.
3) Pozyskać na własny koszt geodezyjny wypis właścicieli działek.
4) Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego w okresie do dnia wygaśnięcia rękojmi za wa-

dy dla robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.
3. Prawa autorskie.

1) Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do przedmiotu zamówienia.

2) Wykonawca zgadza się na wykonanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.
3) Zamawiający ma prawo do:

a) utrwalenia przedmiotu zamówienia,
b) zwielokrotnienia przedmiotu zamówienia lub jego części dowolną techniką,
c) zapis przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej,
d) wykorzystania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przed-

miotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych,
e) używania i sporządzania kopii (techniką kserograficzną i cyfrową).

Teren Stacji Uzdatniania Wody nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Wykonawca w dokumentacji projektowej nie może opisywać materiałów i urządzeń przez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką materiałów
i urządzeń i nie można ich opisać za pomocą dokładnych określeń, wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą
wyrazy „lub równoważny” (z dokładnym opisem).

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o kompletności we wszystkich wymaga-
nych branżach dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenia, że doku-
mentacja została wykonana w sposób zgodny z wymogami ustawy Prawo budowlane.
W zakresie nadzoru autorskiego Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest do nie-
zwłocznego udzielania informacji, wyjaśnień dotyczących wykonanej dokumentacji projektowej, kontro-
lowania budowy po wcześniejszym powiadomieniu go przez Zamawiającego pisemnie bądź telefonicz-
nie.
IV. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE, OFERTA WARIANTOWA, UDZIELANIE ZALICZEK.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.



Nr sprawy: DI.02-U/10/19 5/13

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Zamówienie w całości należy zrealizować do 31.01.2020 r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia,
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania

niniejszego zamówienia,
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków jest następujący:
1) warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 8 lat wykonał co najmniej 1 projekt budowlano-
wykonawczy modernizacji/budowy Stacji Uzdatniania Wody lub Komory zasuw takiej stacji,
w wykonaniu orurowania ze stali nierdzewnej, potwierdzony dowodami, że roboty zostały wyko-
nane z należytą starannością. W celu wykazania przez Wykonawcę wiedzy doświadczenia za-
wodowego należy załączyć wypełniony formularz „Wykaz zrealizowanych usług” wraz z załączo-
nymi referencjami – wg  zał. nr 4.

2) warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia,

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie,
3) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie.
VII. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.

W celu udokumentowania spełnienia warunków określonych w pkt. VI Wykonawca do oferty winien załą-
czyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Oświadczenie – wg załącznika 3. Zamawiający może dokonać sprawdzenia prawdziwości infor-
macji zawartych w ww. oświadczeniu.

2. W celu potwierdzenia warunku wiedzy i doświadczenia należy załączyć dowody, że zrealizowano
takie zamówienie z należytą starannością.

Zamawiający nie dopuszcza powoływania się przez niego na potencjał techniczny i osobowy,
wiedzę i doświadczenie oraz sytuację ekonomiczną i finansową podmiotów trzecich.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W korespondencji kierowanej do zamawiającego, należy posługiwać się każdorazowo

Znakiem sprawy: DI.02-U/10/19
2. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego z pytaniami.
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień na pytania Wykonawców, przekazane Zamawiającemu

pisemni – fax-em, e-mailem, listownie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu skła-
dania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Dokumentacji przetargowej wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu skła-
dania ofert.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert  zmienić treść Dokumentacji przetargowej. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Dokumentację przetargową oraz za-
mieszcza na stronie internetowej.

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści Dokumentacji przetargowej jest niezbędny dodatkowy czas na wpro-
wadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wyko-
nawców, którym przekazano Dokumentację przetargową, oraz umieszcza informację na stronie in-
ternetowej.

IX.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
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terminu składania ofert.
X. WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJ-
SZEGO ZAMÓWIENIA.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Dokumentacji przetargowej.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty są  składane

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał tereny objęte przetargiem i pozyskał dla siebie na

swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przy-
gotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonaw-
cy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania
umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

8. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załącznik do Dokumentacji prze-
targowej powinny być złożone w formie oryginału. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą
być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez
osobę lub osoby występujące w imieniu Wykonawcy (zgodnie z treścią dokumentu określającego
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego pełnomocnictwa).

9. Zamawiający może żądać oryginału dokumentu w przypadku, gdy kopia jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej autentyczności.

10.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna być opisana w następujący sposób:

Oferta przetargowa w przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji Komory zasuw na Stacji

Uzdatniania Wody w Giżycku”.

nie otwierać przed 01.07.2019 r. godz. 12:15

XIV. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Formularz oferty wg wzoru stanowiący załącznik nr 1 do Dokumentacji przetargowej.
2. Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VII.

XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 11-500 Giżyc-

ko, pok. 12 w terminie do dnia 01.07.2019 r. godz. 12:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2019 r. o godz.12:15 w siedzibie Spółki pok. 23.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.
1. Wykonawca składając ofertę odpowiada za właściwą kalkulację ceny oferty, która musi uwzględniać

wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
2. Cena oferty zostanie podana zgodnie z konstrukcją na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
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nr 1 do Dokumentacji przetargowej.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (pln) z dokładnością do dwóch miejsc po prze-

cinku, podana cyfrowo i słownie, określona w sposób jednoznaczny i ostateczny – z uwzględnieniem
wszelkich oferowanych przez Wykonawcę ewentualnych upustów i rabatów.

XVII. OPIS KRYTERIÓW, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT. WYBÓR OFERTY NAJKO-
RZYSTNIEJSZEJ

Przy wyborze oferty  Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Najniższa cena – 100 %.

XVIII. ODRZUCENIE OFERTY.
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1) jest niezgodna z treścią dokumentacji przetargowej,
2) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
3) jest nieważna na podstawie innych przepisów,
4) nie jest opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oferty w imieniu Wykonawcy,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, jeżeli Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiają-

cego nie złoży wyjaśnień lub nie uzupełni wadliwych dokumentów

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBO-
RZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowiązek:
1. W przypadku złożenia oferty wspólnej (Konsorcjum) dostarczyć umowę regulującą współpracę Wy-

konawców.

XX. PRACOWNICY UPOWAŻNIENI DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
 Waldemar Tafil - tel. (87) 429 91 81,
 Marek Jatkowski – tel. jw.

1. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU.
Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyn

2. ZAŁĄCZNIKI DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ.
1. Formularz ofertowy (zał. nr 1).
2. Projekt umowy (zał. nr 2).
3. Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 3).
4. Formularz – doświadczenie zawodowe (zał. nr 4).
5. Załącznik graficzny (zał. nr 5).
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DI.02-U/10/19 Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
(przetargu pisemnego, nieograniczonego, prowadzonego podstawie art. 701 i następne kodeksu cywilnego).

Dane dotyczące Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   Spółka z o.o. 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6

Zobowiązanie Wykonawcy
FIRMA : .................................................................................................................................

Z SIEDZIBĄ W .......................................... PRZY UL. .........................................................…

E-MAIL: ……………………………………..

NUMER REGON ..............................................

NIP ....................................................................

działającą na podstawie wpisu do …………………………………………………………………..

Zobowiązuję się do wykonania zadania:

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji Komory zasuw na Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Giżycku”.

za cenę ryczałtową netto:………………….zł + należny podatek VAT
słownie zł netto: ……………………………………………………………. + należny podatek VAT, w tym:

1. Oświadczam, że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2. Zobowiązuję się wykonywać przedmiot zamówienia w terminie do 31.01.2020 r.
3. Oświadczam, że akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy.
4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wo-

bec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2

_______________________________
(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

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

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stoso-
wania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa oświadczenia
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
*Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na daną część zamówienia, to należy w wolne pola wpisać „nie dotyczy” lub je wykreślić.
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Zał. nr 2
Umowa nr DI.02-U/10/19 - PROJEKT

zawarta w dniu  ………..2019 r. pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku NIP  845-10-02-258, Regon
790165551, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie  VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego
Rejestru Sądowego  pod nr 0000021967.
zwanym dalej ,,Zamawiającym’’, którą reprezentuje:

1. inż. Tadeusz Lachowicz - Dyrektor
z jednej strony, a Firmą: ………………………………………………………………………

zwanym dalej ,,Wykonawcą’’, reprezentowanym przez:
1 ………………………………………………………………..
o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamówienia jest:
„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji Komory zasuw na Stacji Uzdat-

niania Wody w Giżycku”.
§ 2

Zawartość przedmiotu umowy
1. Projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich niezbędnych branż w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz.

w wersji elektronicznej (pliki pdf), w tym:
a) decyzja o warunkach zabudowy,
b) opis techniczny,
c) rysunki techniczne, obliczenia i inne opracowania niezbędne do realizacji zadania,
d) niezbędne uzgodnienia branżowe,
e) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

2. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski po 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (plik
pdf), 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie ath lub innym umożliwiającym otwarcie
w programie Norma Standard.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektro-
nicznej (edytowalnej w MS Word).

§ 3
Ustalenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

1 Wykonawca Wykona projekt budowlano-wykonawczy siłami zespołu projektowego składającego
z projektanta branży sanitarnej oraz projektantów pozostałych branż (konstrukcyjno-budowlanej, elek-
trycznej) z wymaganymi uprawnieniami.

2 Pozyska na własny koszt mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500, do celów projektowych.
3 Pozyska na własny koszt geodezyjny wypis właścicieli działek.

§ 4
Prawa autorskie

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 umowy, przenosi na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawca zgadza się na wykonanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.
3. Zamawiający ma prawo do:

1) utrwalenia przedmiotu umowy,
2) zwielokrotnienia przedmiotu umowy lub jego części dowolną techniką,
3) zapis przedmiotu umowy w formie elektronicznej,
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4) wykorzystania przedmiotu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przed-
miotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych, używania i sporządzania kopii (techniką
kserograficzną i cyfrową).

§ 5
Termin realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje  się do wykonania całości prac będących przedmiotem umowy w terminie
do 31.01.2020 r.

2. Wykonawca w ciągu 45 dni, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy, przedstawi Zamawiającemu
koncepcję do uzgodnienia.

3. Odbiór zamówienia nastąpi w formie  protokolarnej w terminie 7 dni od daty gotowości odbioru, przy
udziale przedstawicieli obu stron.

§ 6
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wysokość wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu zamówienia wynosi:
………………… zł netto + należny podatek VAT, Słownie zł netto: …………….……..…….. + należny

podatek VAT, w tym:
Projekt budowlano-wykonawczy: ……………….. zł netto + należny podatek VAT,
Studium wykonalności: ……………….. zł netto + należny podatek VAT.

§ 7
Terminy płatności

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia
protokolarnego odbioru pełnych dokumentacji przelewem na rachunek Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń fakturami częściowymi za realizację zadania.

§ 8
Zmiany treści umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy.
§ 9

Kary umowne
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę

karami umownymi za opóźnienie lub za zwłokę w realizacji zamówienia w wysokości 0,1% wartości
wynagrodzenia umownego określonego w § 6, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wyko-
nawca, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
umownego netto.

3. W przypadku opóźnienia lub za zwłokę Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Zamawia-
jący obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto,
za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki.

4. Wykonawca obciąży Zamawiającego odsetkami za opóźnienie w płatności za zrealizowane zamó-
wienie w wysokości określonej  przepisami ogólnymi za każdy dzień zwłoki.

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umo-
wy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może dochodzić odszkodowania
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 10
Rozstrzyganie sporów

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W razie powstania sporów wynikających z umowy będą one rozstrzygane w drodze bezpośrednich

negocjacji.
3. W przypadku nierozwiązania sporu w drodze negocjacji, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miej-

scowo dla siedziby Zamawiającego.
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§ 11
Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden

dla Wykonawcy.
3. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:

a) Oferta Wykonawcy z dnia 01.07.2019 r.
b) Dokumentacja przetargowa wraz z załącznikami.

Zamawiający                                                                                  Wykonawca
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Zał. nr 3

,,OŚWIADCZENIA WYKONAWCY’’

1. Oświadczamy, że posiadamy  uprawnienia  do wykonania  prac lub czynności określonych
w  dokumentacji przetargowej.

2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie
zamówienia.

4. Nie zawieraliśmy z Zamawiającym umowy, którą by z nami rozwiązał, wypowiedział lub od niej od-
stąpił z naszej winy.

5. Nie znajdujemy się w sporze z Zamawiającym.
6. Nie zaistniał przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej przez nas

z Zamawiającym.
7. Oświadczamy, że dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgonie z dokumentacją przetargową

oraz obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie.
8. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym formularzu oferto-

wym są kompletne i prawdziwe.

...................................................                                    .................................................
miejscowość, data                                                                     podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy
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Zał. nr 4

Wykaz zrealizowanych w ostatnich 8 latach projektów budowlano-wykonawczych modernizacji/budowy
Stacji Uzdatniania Wody lub Komory zasuw na takiej stacji, w wykonaniu orurowania ze stali nierdzew-
nej.

Lp. Nazwa zadania Lokalizacja
miejscowość

Wartość
zamówienia Czas realizacji Nazwa Zama-

wiającego

Do niniejszego załącznika dołączone  są n/w dokumenty potwierdzające  informacje:

Dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane z należytą starannością i ukończone prawi-
dłowo.

............................ .......................................................
miejscowość, data Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy


