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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
budowy łącznika sieci wodociągowej w m. Sieniawka – Porajów. 

 
 
1) Dane Zamawiającego: 

Nazwa podmiotu - Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A., ul. Żołnierzy II AWP 20 w 
Bogatyni, telefon - (0-75) 77 32-061, nr wewnętrzny do Działu Przygotowania Inwestycji i 
Dokumentacji Technicznej – 114,  faks - (0-75) 77 32-665, e-mail: przygotowanie@bwio.pl, 
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00 
 

2) Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień 
przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w trybie § 22, do których nie mają 
zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 

4) Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu nieograniczonym: Strona internetowa 
Zamawiającego, miejsce publiczne w siedzibie Zamawiającego, oraz tablica ogłoszeń przed 
Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni. 

 
5) Szczegółowy przedmiot zamówienia i warunki jego realizacji:  

Przedmiot zamówienia – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy łącznika 
sieci wodociągowej w m. Sieniawka – Porajów, warunki jego realizacji określa załącznik nr 1 
do SWIZ. 
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przepisami: 
 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego 
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WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ – CPV: 
 
71300000-1 – Usługi inżynieryjne 
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71500000-3 – Usługi związane z budownictwem 
 
6) Termin wykonania: ……. dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego mapy 

do celów projektowych. 
 

7) Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

3. Załącznik nr 2 do SIWZ  – Formularz oferty 
4. Załącznik nr 3 do SIWZ  – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

grupy kapitałowej 
5. Załącznik nr 4 do SIWZ  – Oświadczenie o spełnieniu warunków  
6. Załącznik nr 5 do SIWZ  – Oświadczenie o wykonywaniu zamówień porównywalnych 

z przedmiotem zamówienia 
7. Załącznik nr 6 do SIWZ  – Pełnomocnictwo 
8. Załącznik nr 7 do SIWZ  – Parafowany projekt umowy  

 
8) Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami: 

Marcin Gowin – Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji i Dokumentacji Technicznej,  
    telefon – 605 878 878  

Ewa Kuchta – Specjalista  ds. Inwestycji, telefon – 605 888 766 
 

9) Termin związania ofertą:  
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni,  licząc od dnia 

upływu terminu składania ofert. 
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

 
10) Kryteria wyboru oferty oraz sposobu oceny oferty: 

Przy wyborze oferty Zamawiający stosuje następujące kryteria: 
1.  cena oferty brutto – 50%. 
2.  czas realizacji zadania – 50% 
Ilość punktów wyliczona będzie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) wg 

cena oferty najtańszej (brutto)
cena oferty badanej (brutto) x waga kryterium (50) + 

najkrótszy czas realizacji  
czas oferty badanej

 x waga kryterium (50) 
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następującego wzoru: 
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny 
ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

 
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie będzie można dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie i tym samym 
czasie realizacji zadania, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych na zasadach objętych 
Regulaminem Udzielania Zamówień przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. 
 

11) Ogólne warunki umowy lub projekt umowy: 
Projekt umowy zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ. 
 

12)  W zakresie udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania ma zastosowanie zasada 
pisemności.  
Wszelkie pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ i składania ofert należy przekazywać 
wyłącznie w formie pisemnej: 

 na adres BWiO S.A., ul. Żołnierzy II AWP 20, 59-920 Bogatynia, 
 faksem na numer: 75 77 32 665, 
 na e-mail: przygotowanie@bwio.pl 

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia, kierując swoje zapytania na 
piśmie zgodnie ze sposobem porozumienia się stron określonym w regulaminie. Zamawiający 
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Treść zapytania (bez wskazania źródła) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie 
internetowej. 

 
13) Opis sposobu przygotowania i składania ofert: 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 
3. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem odrzucenia; 
4. Oferta może być złożona w jednym egzemplarzu w formie pisemnej lub elektronicznej; 
5. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej; 
6. Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej treść musi odpowiadać treści zapytania; 
7. Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie; 
8. Zamawiający wymaga sporządzenia oferty w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;  
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

 jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
 zawiera błędy w obliczeniu, których nie można poprawić zgodnie z Regulaminem, 
 wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgłosił się w celu 

poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 
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 cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty. 

10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. 
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem 

formy pisemnej (papierowej). W ramach formy pisemnej można komunikować się pocztą, 
drogą elektroniczną (e-mail) lub faksem. 

12. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 
drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 
Zamawiającego przez upływem oznaczonego terminu. 

13. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione  
w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną  
do podpisywania oferty. 

14. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione  
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie 
z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, 
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone 
(podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz 
dołączone do oferty. 
 

14) Miejsce oraz termin składania ofert: 
      Miejsce składania ofert: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A 

                      ul. Żołnierzy II AWP 20 
                      59-920 Bogatynia  
                    Biuro Obsługi Klienta  
                 

Termin składania ofert: do dnia 30.05.2019r. do godz. 1230.    
Termin otwarcia ofert: otwarcie ofert dnia 30.05.2019r o godz. 1245, jest jawne i odbywać się                 
                                            będzie w Sali Konferencyjnej w siedzibie Bogatyńskich Wodociągów  
                                            i Oczyszczalni S.A przy ul. Żołnierzy II AWP 20w Bogatyni. 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana na stronie internetowej 
Zamawiającego www.bwio.pl , w zakładce przetargi oraz przesłana wszystkim uczestnikom 
postępowania, którzy złożyli ofertę. 
 
15) Informacje dodatkowe : 

1. Zgodnie z § 17 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Bogatyńskie Wodociągi i 
Oczyszczalnię S.A., Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania. 

2. Zgodnie z § 27 w/w Regulaminu Wykonawcy mogą składać skargę na wybór wykonawcy, 
w formie pisemnej do kierownika Zamawiającego. Skarga powinna być wniesiona w 
terminie do 5 dni roboczych od dnia przesłania informacji od Zamawiającego. Na 
odpowiedź udzieloną przez kierownika Zamawiającego nie przysługują protesty oraz 
odwołania. 

3. Regulamin, o którym mowa w SIWZ znajduje się na stronie internetowej Spółki 
www.bwio.pl , w zakładce: przetargi      regulaminy 
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16) Wykaz załączników będących integralną częścią SIWZ: 
 Załącznik nr 1 do SIWZ  – Założenia projektowe 
 Załącznik nr 2 do SIWZ  – Formularz  oferty 
 Załącznik nr 3 do SIWZ  – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

grupy kapitałowej 
 Załącznik nr 4 do SIWZ  – Oświadczenie o spełnieniu warunków 
 Załącznik nr 5 do SIWZ  – Oświadczenie o wykonywaniu zamówień porównywalnych 

z przedmiotem zamówienia 
 Załącznik nr 6 do SIWZ  – Pełnomocnictwo 
 Załącznik nr 7 do SIWZ  – Projekt umowy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

 
ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE dla zadania:  

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
budowy łącznika sieci wodociągowej w m. Sieniawka – Porajów”. 

 
I. Przedmiot zamówienia:  

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy łącznika sieci wodociągowej 
w m. Sieniawka – Porajów. 

 
II. Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Zaprojektowanie sieci wodociągowej o orientacyjnej łącznej długości 900 mb. 
Ostateczna długość projektowanej sieci zależy od przyjętej trasy i otrzymanych zgód.  

2. Uzyskanie aktualnej mapy ewidencji gruntów, wraz z wypisami z rejestru gruntów. 
3. Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych. 
4. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
5. Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6. Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich ślepych, kosztorysów 

inwestorskich oraz zbiorczych zestawień kosztów inwestycji. 
7. Wykonanie i uzgodnienie projektu odtworzenia nawierzchni (w przypadku zaistnienia 

wymagań technicznych w zakresie przebiegu projektowanych tras).  
8. Wykonanie i uzgodnienie z wszystkimi instytucjami projektu organizacji ruchu 

zastępczego (w przypadku zaistnienia wymagań technicznych w zakresie przebiegu 
projektowanych tras). 

9. Wykonanie dokumentacji dendrologicznej (w przypadku zaistnienia wymagań 
technicznych w zakresie przebiegu projektowanych tras). 

10. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 
11. Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

opinii i warunków technicznych. 
 
III. Zakres Zamawiającego obejmuje: 

1. Pozyskanie i przekazanie Wykonawcy mapy do celów projektowych w skali 1:500 w 
zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy łącznika sieci wodociągowej w m. Sieniawka – Porajów. 

 
IV. Wytyczne do projektowani sieci wodociągowej:  

1. Należy zaprojektować łącznik sieci wodociągowej w m. Sieniawka – Porajów z rur o 
średnicy Ø125 PE100RC SDR17 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego i 
elektrooporowego. 

2. Projektowaną sieć wodociągową z jednej strony należy wpiąć do zaprojektowanego 
rurociągu PEHD Ø125 zlokalizowanego na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, zlokalizowanego w Sieniawce 
przy ul. Rolniczej 25, z drugiej strony połączyć z istniejącą siecią wodociągową PEHD 
Ø125 zlokalizowaną w ul. Stawowej w m. Porajów. Miejsca wpięć oznaczono na 
załącznikach mapowym nr 1 i nr 2 do Założeń projektowych. 
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3. Włączenie projektowanego łącznika sieci wodociągowej do zaprojektowanego rurociągu 
PEHD Ø125 zlokalizowanego na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, zlokalizowanego w Sieniawce przy ul. 
Rolniczej 25, należy przewidzieć do końcówki przewodu zakończonego zaślepką z PE. 

4. Połączenie projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym rurociągiem PEHD Ø125  
zlokalizowanym w ul. Stawowej w m. Porajów należy przewidzieć do kołnierza DN100.  

5. W bezpośrednim sąsiedztwie połączenia projektowanej sieci wodociągowej z istniejącą 
siecią w ul. Stawowej w m. Porajów należy przewidzieć studnię wodomierzową.  

6. Studnię wodomierzową należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności zapewnić swobodny dostęp do układu pomiarowego, zamontować 
kompensator z żeliwa sferoidalnego firmy AVK lub HAWLE do osiowej kompensacji 
dystansu montażu elementów instalacji,  wyposażyć w powlekane stopnie złazowe, oraz 
wentylacje. 

7. W studni należy dobrać wodomierz, uwzględniając aktualne parametry zapotrzebowania 
w wodę. Przewidzieć wodomierz sprzężony typ WESAN WPV-G wyposażony w moduł 
radiowy IZAR RC868 I W R4 lub ultradźwiękowy HYDRUS firmy Diehl Metering. 
Przed i za wodomierzem należy zaprojektować krótkie zasuwy firmy AVK lub firmy 
HAWLE E2 wyposażone w kółka do zamykania i otwierania. Przed wodomierzem 
przewidzieć filtr siatkowy.  

8. Na trasie projektowanej sieci wodociągowej należy przewidzieć przepięcie istniejącej 
sieci wodociągowej DN100 wykonanej z rur stalowych zasilającej cmentarz komunalny 
w Sieniawce. 

9. W zakresie opracowania należy zaprojektować sieci wodociągową zlokalizowaną na 
działce nr 152/4 AM 1, Obr. Porajów w celu zaopatrzenia w wodę nieruchomości 
gruntowych nr 152/2, 152/3, 1252/5 oraz  152/6, AM 1, Obr. Porajów. 

10. W miejscach skrzyżowań nowo projektowanej sieci należy przewidzieć węzły składające 
się z trzech zasuw firmy AVK lub HAWLE E2. Zaprojektować skrzynki do zasuw 
żeliwne D400, podkładki pod skrzynki do zasuw z PEHD, a także sztywne obudowy do 
zasuw.  

11. Należy zaprojektować przyłącza wodociągowe z rur PEHD do budynków 
zlokalizowanych w rejonie projektowanej sieci. 

12. Projektowane przyłącza należy wpiąć do projektowanej sieci wodociągowej za pomocą 
trójnika z żeliwa sferoidalnego lub opaski przyłączeniowej z żeliwa sferoidalnego. 

13. Zaraz za wejściem przyłączy do każdego z budynków należy zaprojektować zestaw 
wodomierzowy z wodomierzem firmy Diehl Metering. Zgodnie z normą PN-EN 1717 
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nakładające na inwestorów obowiązek 
zabezpieczania instalacji wodnych przed możliwością dostania się do nich 
zanieczyszczeń, na przyłączu po stronie instalacji wewnętrznej należy zainstalować 
odpowiedni zawór zwrotny  antyskażeniowy.  

14. Na sieci należy zaprojektować hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem i 
kontrolowanym miejscem łamania firmy AVK lub HAWLE. 

15. Należy zaprojektować niezbędną armaturę: odpowietrzniki, spusty itp. 
16. Armatura i kształtki zabudowane na projektowanych przewodach wodociągowych mają 

mieć wysoką jakość, wytrzymałość mechaniczną oraz konstrukcję umożliwiającą 
przenoszenie naprężeń rurociągów. Należy zaprojektować armaturę i kształtki firmy 
Hawle lub AVK.  
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17. Wszystkie elementy armatury wodociągowej należy zaprojektować z żeliwa 
sferoidalnego firmy AVK lub HAWLE i  łączyć kołnierzowo śrubami wykonanymi ze 
stali nierdzewnej.  

 
V. Budowę projektowanego łącznika sieci wodociągowej w m. Sieniawka – Porajów, w 

miejscach gdzie istnieje techniczna możliwość należy przewidzieć metodą bezwykopową, 
przewiertu sterowanego z wyciągnięciem rury przewodowej RC. 

 
VI. Dokumentację należy skoordynować z wszystkimi opracowaniami projektowymi 

dotyczącymi terenu przedmiotowej inwestycji.  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 

 
Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

OFERTA dla zadania:  
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

budowy łącznika sieci wodociągowej w m. Sieniawka – Porajów”. 
 

 

MY NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz 

Nazwa/y i adres /y Wykonawcy /Wykonawców 

 

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

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

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

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

 

NIP:………………………………………………………….. 

REGON:…………………………………............................ 

 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firm i dokładne 

adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki cywilnej/konsorcjum dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący: 

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

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

( wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę wspólną-spółki cywilne konsorcja) 

 

Niniejszym składam/y naszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 

określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia na łączną kwotę ryczałtową: 

kwota netto: …………………………………….zł 

kwota VAT: …………………………………….zł (stawka VAT……..) 

kwota brutto: ……………………………………zł 

Słownie kwota brutto:……………………………………………………………………………. 

 

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym przez 
Zamawiającego tj. …… dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego mapy 
do celów projektowych. 
 

3. Wyrażamy zgodę na warunki płatności wynikające z projektu umowy załączonego do SIWZ.  

 

4. Na powyższe roboty udzielamy rękojmi i gwarancji jakości. 

Udzielamy 36 miesięcy gwarancji i 12 miesięcy rękojmi za wady dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego. 

 

5. Oświadczamy, że: 

a. otrzymaliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, zapoznaliśmy się ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia i niezbędnymi dokumentami oraz 

dokonaliśmy wizji lokalnej. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i dokumentów nie wynosimy zastrzeżeń. 

b. w przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadam/y za ich pracę jak za swoją 

własną. Informujemy, że: 

* zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia: 

a) wykonanie .................................................................................................. 

b) wykonanie .................................................................................................. 

* nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia. 

* Niepotrzebne skreślić 

 

6. Akceptuje(my) i nie wnosimy zastrzeżenia do istotnych warunków umowy (określone w 

projekcie umowy) i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 

na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ,  tj. przez okres 30 dni 

od upływu terminu składania ofert. 
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8. Osoba uprawniona do kontaktów po stronie Wykonawcy: 

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faxu  

e-mail  

 

Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów: 

(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę): 

1. .......................................... 

2. .......................................... 

3. .......................................... 

4. .......................................... 

5. .......................................... 

6. .......................................... 

7. .......................................... 

8. .......................................... 

9. .......................................... 

10. .......................................... 

 

Oferta składa się z .......... ponumerowanych stron. 

 

Miejscowość............................................dnia………………………………………… 

                                                                                                                

…………………………………………………………………….                           
(podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie, uprawnionej 

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym reprezentowania 

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
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  Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 
Pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
 

                                                
OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 
 

Przystępując do postępowania, którego przedmiotem jest: 
 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
budowy łącznika sieci wodociągowej w m. Sieniawka – Porajów”. 

 
Przedkładam/y  informację, o tym że: 
 

1. nie należę/my do grupy kapitałowej ** 
2. należę/my do grupy kapitałowej** 

 
w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca 
obligatoryjnie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej 
 
 
 
Miejscowość, data ....................................................................... 
 
 
 
                                                                                    

............................................................................. 
podpis upoważnionego Wykonawcy* 

 
 

                                                                                                                    
* *    NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 

*Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy 

dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum  lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum (pieczęć adresowa firmy 

Wykonawcy)
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      Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków 
 
Przystępując do postępowania, którego przedmiotem jest: 

 
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

budowy łącznika sieci wodociągowej w m. Sieniawka – Porajów”. 
 
Ja (nazwisko i imię)…....................................................................................................................... 
reprezentując firmę (nazwa i adres firmy)......................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
jako – upoważniony na piśmie* /wpisany w rejestrze*  w imieniu reprezentowanej przeze mnie 
firmy oświadczam, że  
Spełniam warunki udziału w postępowaniu, ogłoszeniu oraz SIWZ, ponieważ: 
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
2. Posiadam wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji zadania. 
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotowego zamówienia. 
 
Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297 kk/ za zeznanie nieprawdy 
i zatajenie prawdy  w powyższym oświadczeniu 
 
Miejscowość, data ..................................................................... 
 
*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 
 
 

          …..................................................................                                                          
                                                                              podpis upoważnionego Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 

 
WYKONAWCA 

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

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

Przystępując do postępowania, którego przedmiotem jest: 
 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
budowy łącznika sieci wodociągowej w m. Sieniawka – Porajów” 

 
OŚWIADCZAM/Y, ŻE : 
reprezentowana/e przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, przynajmniej trzy dokumentacje projektowe budowy sieci wodnej o długości 
minimum 200 m każda  
Lp. Nazwa, adres i 

nr kontaktowy 
zamawiającego  

dla którego 
realizowano 
zamówienie/ 

roboty 

Opis zamówienia      Wartość 
zamówienia  
(w zł – netto) 

Data  
rozpoczęcia  

robót                          
( d-m-r ) 

Data  
zakończenia  

robót                             
( d-m-r ) 

Referencje 
lub listy 
polecone 

1 2 3 4 5 6 7 
1  

 
 
 
 

     

2  
 
 
 
 

     

3  
 
 
 
 

     

Integralną część niniejszego załącznika stanowią referencje lub listy polecone oryginały lub kopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem 
 
Miejscowość, data ..................................                                                    

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

                                                                                                                (podpis osób/osoby wskazanych/ej  w dokumencie uprawnionych/ej do 

                                                                                                              występowania w obrocie prawnym, reprezentowania  Wykonawcy 

i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

 
Zarejestrowana nazwa firmy 

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

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

Siedziba firmy 

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

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

Adres firmy 

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

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

Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji 

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

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

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

 
Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w postępowaniu, podpisywania oferty, 
oświadczeń, umów i innych dokumentów oraz do poświadczania za zgodność z oryginałem 
kserokopii dokumentów związanych z postępowaniem, którego przedmiotem jest:  
 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
budowy łącznika sieci wodociągowej w m. Sieniawka – Porajów”. 

 
i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest: 
...............................................................................................................................................................

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

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

 
Miejscowość, data ............................................. 

 
                                             
 

podpisano................................................................................... 
 

              /przedstawiciel upoważniony w dokumentach rejestrowych/
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
Projekt umowy 

UMOWA  Nr ……./…………/RI/2019 
 
zawarta w dniu …………….2019r. w Bogatyni, pomiędzy: 
Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka Akcyjna, siedziba w Bogatyni ul. Żołnierzy II 
AWP 20, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-14-97-881 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego, nr KRS 0000046613, kapitał zakładowy: 89.881.182,00 zł w całości wpłacony, 
w imieniu której działa: 
 
Prezes Zarządu – Roman Konopski 
 
 
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym 
 
a  
 
Firmą ………….., siedziba ………… wpisaną do ……..., NIP …………….., w imieniu której działa: 
 
……….–…… 
 
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą 
 
Niniejsza umowa zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579). 
 
   

§1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej budowy łącznika sieci wodociągowej w m. Sieniawka – Porajów, 
zgodnie z: 
 Założeniami projektowymi do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

stanowiącymi załącznik Nr 1 do umowy 
 Ofertą Wykonawcy z dnia ……. r. stanowiącą załącznik Nr 2 do umowy  

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 
1) Kompletne projekty budowlano-wykonawcze wraz ze szczegółowymi rysunkami oraz 

dokumentami wymaganymi (przez organ wydający pozwolenie na budowę) do uzyskania 
pozwolenia na budowę, wraz z opiniami i uzgodnieniami - 5 egz. dla Zamawiającego w 
wersji papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej na CD – format PDF, DOC, DWG 

2) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 
egz. w wersji elektronicznej na CD – format PDF, DOC 

3) Opracowanie Planu BIOZ – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej 
na CD – format PDF, DOC, DWG 
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4) Przedmiar robót – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na CD – 
format PDF, ATH, KST 

5) Kosztorys inwestorski ślepy– 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 
elektronicznej na CD – format PDF, ATH, KST 

6) Kosztorys inwestorski – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na 
CD – format PDF, ATH, KST 

7) Projekt odtworzenia nawierzchni – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wersji 
elektronicznej na CD – format PDF, DOC, DWG (w przypadku zaistnienia wymagań 
technicznych w zakresie przebiegu projektowanych tras) 

8) Projekt organizacji ruchu zastępczego – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wersji 
elektronicznej na CD – format PDF, DOC, DWG (w przypadku zaistnienia wymagań 
technicznych w zakresie przebiegu projektowanych tras) 

9) Dokumentację dendrologiczną – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wersji 
elektronicznej na CD – format PDF, DOC, DWG (w przypadku zaistnienia wymagań 
technicznych w zakresie przebiegu projektowanych tras). 

10) Uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę  
11) Uzyskanie wymaganych zgód, warunków i uzgodnień, prowadzenie uzgodnień z organami 

i instytucjami w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, przygotowanie 
kompletnego wniosku i złożenie go w imieniu Zamawiającego do organu wydającego 
decyzję.  

 
§ 2 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności: 

 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym  

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego  
 

§ 3 
1. Termin dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji określonej w §1 wraz z uzyskaną decyzją 

zatwierdzającą projekt budowlany i pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych, ustala się 
na …….. dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego mapy do celów 
projektowych. 

2. Protokolarne przekazanie mapy do celów projektowych odbędzie się w siedzibie Bogatyńskich 
Wodociągów i Oczyszczalni S.A. o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę mailowo z 3 
dniowym wyprzedzeniem.   
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3. Data z jaką zostanie podpisany protokół przekazania mapy do celów projektowych będzie 
podstawą do ustalenia terminu zakończenia umowy. 

 
§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie:  
netto     … zł 
podatek VAT        … zł 
brutto     … zł 
słownie brutto    … zł 

2. Faktura Wykonawcy obejmująca wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie 
zrealizowana przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, 
w formie przelewu na rachunek  bankowy Zamawiającego wskazany na fakturze, w terminie 30  
dni od jej otrzymania. 

3. W przypadku zwłoki z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, Wykonawcy 
przysługują odsetki ustawowe. 

4. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje  wszystkie opłaty uiszczone przez Wykonawcę 
z tytułu uzgodnień zewnętrznych, wydania warunków i opinii związanych z realizacją 
przedmiotu umowy oraz pozwolenia na budowę. 

5. W razie przerwania prac stanowiących przedmiot umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stanowi 
zawansowania prac, stwierdzonemu na podstawie protokołu przerwania prac, podpisanego 
przez strony umowy. Protokół z przerwania prac będzie podstawą do wystawienia faktury. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia należnego wynagrodzenia do odstąpienia od 
umowy włącznie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: 
 nie zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 
 nie osiągnięcia celu określonego w § 6 ust.1 umowy. 

 
§ 5 

1. Strony ustalają, iż Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 
do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
następujących polach eksploatacji: 
 wytwarzania egzemplarzy dokumentacji techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
 wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 
 publicznego wystawienia, odtwarzania a także publicznego udostępniania projektu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 
2. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy wyczerpuje roszczenia 

Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz 
przeniesienia własności wszystkich egzemplarzy dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej 
umowy. 
 
 

§ 6 
1. Wykonawca opatrzy dokumentację projektowo-kosztorysową w pisemne oświadczenie, 

że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami 
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oraz normami i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. realizacji 
zadania, którego zakres został określony w założeniach, stanowiących załącznik Nr 1 do 
umowy. 

2. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną 
część przekazywanej dokumentacji. 

3. Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej będzie siedziba 
Zamawiającego. Dokumentem potwierdzającym otrzymanie dokumentacji będzie protokół 
przekazania przygotowany przez Wykonawcę podpisany przez Wykonawcę oraz osoby 
upoważnione przez Zamawiającego wymienione w § 8 ust. 8 umowy. 

4. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystąpi do czynności 
odbioru, które zakończą się w terminie do 7 dni roboczych. Efektem odbioru może być 
przyjęcie dokumentacji wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, bądź też jej zwrot 
z podaniem przyczyn odmowy odbioru przedmiotu umowy. 

5. Protokół zdawczo-odbiorczy całości dokumentacji kosztorysowo-projektowej będzie stanowił 
podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany 
przedmiot umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia na zlecenie Zamawiającego nadzoru autorskiego nad 
realizacją budowy uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną w oparciu o opracowaną 
dokumentację, na zasadach określonych odrębną umową. 

7. Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji wystąpi konieczność wprowadzenia zmian nieistotnych do 
dokumentacji (nie powodujących zmiany decyzji odpowiedniego organu), Wykonawca dokona 
ich w ramach niniejszej umowy bez odrębnego wynagrodzenia. 

8. Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie, na każde wezwanie Zamawiającego, do udzielania 
wyjaśnień dotyczących projektu podczas procedury dotyczącej wyboru Wykonawcy na 
realizację budowy uzbrojenia. 

 
§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy (3 lata) gwarancji jakości i 12 miesięcy 
rękojmi za wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej przedmiot niniejszej 
umowy. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania 
zaistniałych wad. 

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia, 
Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jeżeli 
Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu projektantowi) na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej, Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę co najmniej na 7 dni wcześniej. 

4. Wprowadzanie poprawek, korekt, rysunków zamiennych oraz uzupełnień w przedmiocie 
umowy dokonywane w przypadku błędów wynikłych z winy Wykonawcy będzie uznawane  
za zobowiązania wynikające z tytułu gwarancji i rękojmi. 

 
 

§ 8 
1. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z należytą 

starannością, w sposób zgodny wymaganiami określonymi w przepisach i obowiązujących 
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normach oraz z zasadami wiedzy technicznej. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, iż posiada 
zespół projektowy, który posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Opracowania, o których mowa w § 1 umowy będą wzajemnie skoordynowane technicznie 
i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Dokumentacja zawierać będzie 
wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 
z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia,  a także spis opracowań 
i dokumentacji składających się na przedmiot umowy. 

3. Integralną częścią przedmiotu umowy będzie oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust.1 
podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań. 

4. W rozwiązaniach projektowych przyjęte zostaną wyroby budowlane (materiały i urządzenia) 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. 

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu proponowaną 
koncepcję przebiegu projektowanej sieci wodociągowej. Zamawiający w terminie do 5 dni 
roboczych wniesie ewentualne uwagi i zastrzeżenia. Wykonawca może przystąpić do dalszych 
prac projektowych po uzyskaniu pisemnej akceptacji przez Zamawiającego koncepcji 
przebiegu projektowanej sieci wodociągowej.  

6. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek konsultowania na bieżąco rozwiązań 
z Zamawiającym, potwierdzeniem których będą protokoły sporządzone przez Wykonawcę, 
opatrzone datą i podpisami stron. 

7. Wykonawca będzie również informować pisemnie Zamawiającego, o pojawiających się 
zagrożeniach, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego. 

8. Jako koordynatorów w zakresie realizacji obowiązków umownych: 
 
Wykonawca wyznacza: ……………………………….. 

Zamawiający wyznacza osoby:  Marcina Gowina, tel. 605 878 878, 

Ewę Kuchtę, tel. 605 888 766; 

 
§ 9 

1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca są obowiązani do naprawienia szkody wynikłej 
z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę  od umowy 
wskutek okoliczności, za które opowiada Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 4 ust.1. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia  netto, o którym mowa w § 4 ust.1, 
b. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki, 
c. za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowo-kosztorysowej - w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 
 

§ 10 
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Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie 
 

§ 11 
1. Każda ze stron będzie zwolniona z odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji swoich 

zobowiązań umownych w przypadku działania „Siły Wyższej”. Przez pojęcie „Siły Wyższej” 
rozumie się wszystkie przypadki o niezwykłym charakterze, nieprzewidziane lub przewidziane, 
a niemożliwe do uniknięcia, które zaistnieją po wejściu w życie w umowy, a które staną na 
przeszkodzie realizacji zawartych zobowiązań umownych np. działania sił natury, kataklizmy, 
mobilizacja, wojna itp. 

2. Obowiązkiem strony doświadczającej działania „Siły Wyższej” jest bezzwłoczne 
powiadomienie drugiej strony w jakiejkolwiek formie, o fakcie zaistnienia „Siły Wyższej” oraz 
potwierdzenie w formie pisemnej zgłoszenia, nie później niż 7 dni od zaistnienia działania 
„Siły Wyższej” pod rygorem utraty uprawnień wynikających  z niniejszego paragrafu. 
O zakończeniu działania „Siły Wyższej” strona, której to dotyczy ponownie zawiadamia drugą 
stronę. 

5. Jeżeli w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej strony o zaistnieniu „Siły Wyższej” 
jej działanie nie ustanie, strony spotkają się w celu podjęcia działań dla uniknięcia dalszego 
opóźnienia w realizacji prac. 

6. Ustala się, że przypadki „Siły Wyższej” mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy 
traktowane będą wyłącznie jako przyczyny opóźnienia terminu wykonania umowy. 

7. Zjawisko „Siły Wyższej” musi być uwiarygodnione przez właściwy organ administracji 
państwowej. 

 
§ 12 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 
z umowy na osoby trzecie. 
 
 

§ 13 
Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać jakichkolwiek informacji związanych z zawarciem 
niniejszej umowy ani też informacji handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa drugiej 
strony uzyskanych w związku z wykonaniem postanowień niniejszej umowy, chyba że są to 
informacje publicznie dostępne lub ich ujawnienie będzie wymagane przez przepisy prawa. 
 

 
§ 14 

Zamawiający dopuszcza za swoją pisemną zgodą powierzenie wykonania części przedmiotu 
umowy Podwykonawcy (om). 
1. Zlecenie części prac Podwykonawcy(om) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(om). 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy (ów), jak 

za działania lub zaniechania własne. 
 

§ 15 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie: 
1. Kodeks cywilny. 
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2. Prawo budowlane. 
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. RODO w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 UE. 

§16 
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy,  
pod rygorem nieważności. 
 

§ 17 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd gospodarczy właściwy 
dla Zamawiającego. 
 

§ 18 
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 
 
 
 
   Zamawiający:      Wykonawca: 


