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Specyfikacja 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Pod Lasem 62 

44-210 Rybnik 

(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”) 

ogłasza przetarg na: 

 

 
Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy sieci 

wodociągowych z przyłączami w następujących ulicach Miasta 

Rybnika: 

1. Jagiełły 

2. Rudzkiej / Małej 

3. Grabowej / Strzembosza / Szeptyckiego 

4. Rudzkiej 

 

Rozdział 1 – Przedmiot zamówienia.  

 

I) Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji 

projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz uzyskanie 

prawomocnych decyzji pozwoleń na budowę w następujących ulicach 

Miasta Rybnika:  

 

1. Jagiełły  

2. Rudzkiej / Małej 

3. Grabowej / Strzembosza / Szeptyckiego 

4. Rudzkiej 

 

I.1 STAN ISTNIEJĄCY 
 

W chwili obecnej wzdłuż planowanej do zaprojektowania sieci 

wodociągowej przebiegają istniejące sieci wodociągowe stalowe / PCV o 

średnicach 80-225 mm będące własnością oraz znajdujące się w 

eksploatacji Zamawiającego, które po wykonaniu nowej sieci 

wodociągowej zostaną wyłączone z eksploatacji. Na sieci wodociągowej 

zabudowane są hydranty DN80 oraz armatura 

odcinająca/odpowietrzająca/odwadniająca. Do istniejących sieci 

podłączone są przyłącza wodociągowe (częściowo z materiału PE) oraz 

sieci rozdzielcze z ulic przyległych. 

Szacunkowe długości rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami do 

zaprojektowania wynoszą:  
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1. Jagiełły  (dzielnica Północ; długość ok. 500m) 

2. Rudzkiej / Małej (dzielnica Północ; długość ok. 250m) 

3. Grabowej / Strzembosza / Szeptyckiego (dzielnica Boguszowice Stare; długość ok. 900m) 

4. Rudzkiej (dzielnica Stodoły; długość ok. 550m) 

 

Ilość i długość przyłączy wodociągowych niezbędnych do zaprojektowania / przełączenia zostanie 

określona na etapie projektowania / wizji w terenie.  

  

I.2 STAN PROJEKTOWANY 

 

Zakres projektu 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozdzielczej sieci 

wodociągowej z przyłączami zgodnie z przedstawionym zakresem mapowym. 

 

Planowany przebieg podany na mapach poglądowych jest orientacyjny i może ulec 

zmianie. Projektowana trasa uzależniona będzie od uzyskanych przez projektanta 

bezwarunkowych zgód właścicieli gruntów prywatnych (wzór w załączeniu) przez które ma 

przebiegać projektowana sieć wodociągowa oraz od zgody Zarządcy drogi. W związku z 

istniejącymi przyłączami wodociągowymi na trasie projektowanych sieci należy również 

zaprojektować nowe przyłącza wodociągowe – wyłącznie do budynków które posiadają zawartą 

umowę z Zamawiającym. W przypadku uzyskania informacji od właścicieli nieruchomości lub u 

Zamawiającego, iż dane przyłącze jest wykonane z PE (po weryfikacji oraz wykonanej 

dokumentacji fotograficznej) należy zaprojektować przełączenie istniejącego przyłącza. 

Dodatkowo w ramach prac projektowych Wykonawca winien zweryfikować wszystkie 

istniejące zestawy wodomierzowe w rejonie opracowania, które w przypadku wykrytych 

nieprawidłowości należy ująć w zestawieniu materiałów do uzupełnienia na etapie budowy  

 Dokładne miejsca włączeń do istniejących sieci wodociągowych oraz przełączenia sieci 

istniejących zostaną podane po wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego z wnioskiem                      

o wydanie warunków technicznych. 

 

I.3 ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA: 

 

▪ opracowanie map do celów projektowych; (Zamawiający jest w posiadaniu mapy do celów 

projektowych  w wersji papierowej oraz cyfrowej wraz z uzgodnieniami dla ulicy 

Jagiełły oraz Rudzkiej / Małej, które przekaże wykonawcy w dniu podpisania umowy na 

prace projektowe) 

▪ opracowanie projektów budowlanych – zgodnie z wymaganiami określonymi                              

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego;  

▪ stosownie do potrzeb – wykonanie badań geologiczno – inżynierskich oraz ustalenie 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych; 

▪ uzyskanie niezbędnych Decyzji , pozwoleń / odstępstw / operatów / uzgodnień wymaganych 

przepisami prawa; 

▪ uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę; 

▪ przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu płyty CD zawierającej wszystkie wymienione 

powyżej opracowania w wersji pdf oraz edytowalnej (formaty doc; dxf). 

 

W/w dokumentację projektową należy opracować w 5-ciu egzemplarzach* (każde zadanie projekt 

PZT (PAB w razie potrzeb) oraz PT) + wersja elektroniczna (w formacie doc. ; .dxf oraz .pdf). 

 
* 3 egzemplarze zgodnie z ustawą prawo budowlane; + 2 sztuki na potrzeby PWiK. W przypadku konieczności 

wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nie tylko przez Prezydenta Miasta Rybnika (np. wejście w ul. będącą 
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drogą wojewódzką), ilość decyzji oraz dokumentacji projektowych ulegnie zwiększeniu bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

 

Dla powyższego zakresu prac należy m.in.: 

- uzyskanie koniecznych dokumentów i materiałów wyjściowych do projektowania; 

- wykonanie aktualizacji podkładów geodezyjnych (mapy do celów projektowych, wywiady 

branżowe z wyłączeniem tych, które przekaże Zamawiający ); 

- uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów z wyłączeniem tych, które przekaże 

Zamawiający ); 

- wykonanie niezbędnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w terenie; 

- w zależności od potrzeb opracowanie opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne 

oraz wykonanie odwiertów geologicznych; 

- uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień branżowych, oświadczeń, zezwoleń i opinii; 

- uzgodnienie przebiegu projektowanej trasy sieci wodociągowej oraz przyłączy z właścicielami 

nieruchomości, a także uzyskanie pisemnej zgody na zaprojektowanie, wykonanie i eksploatację 

wodociągu na terenie przedmiotowych nieruchomości (wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody – 

załącznik nr 4). Wraz z oświadczeniem Zamawiający wymaga akceptacji przebiegu trasy przez 

właściciela posesji na kopii mapy dołączonej do oświadczenia; 

- opracowanie projektów zagospodarowania terenu, oraz projektów technicznych zgodnie z 

przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. 

zm.) oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn) wraz z 

opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnianymi 

szczegółowymi opracowaniami umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia bez 

konieczności dodatkowych opracowań i umożliwiającymi uzyskanie prawomocnych pozwoleń na 

budowę; 

- wykonanie dokumentacji fotograficznej z lokalizacji zabudowanych wodomierzy/ instalacji w 

wszystkich budynkach będących przedmiotem opracowania; 

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z osobami upoważnionymi z ramienia Zamawiającego;      

- uzyskanie pozytywnych  uzgodnień z narad koordynacyjnych, decyzji lokalizacyjnej (w razie 

potrzeby uzyskanie odstępstwa od  przepisów p.140 ust. 8 rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. dz. U. 2016 r. poz. 124 ze zm.) czy pozwoleń 

wodnoprawnych; 

- wykonanie dokumentacji fotograficznej wszystkich istniejących wodomierzy oraz instalacji  

w budynkach objętych opracowaniem wraz z weryfikacją poprawności ich wykonania; 

- opracowanie oraz sprawdzenie projektów z punktu widzenia ich zgodności z przepisami prawa,  

w tym przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi polskimi normami, przepisami 

przeciwpożarowymi; 

- określenie technologii budowy sieci wodociągowej w poszczególnych fragmentach (wykopowa / 

bezwykopowa); 

- przygotowanie szczegółowego zestawienia materiałów niezbędnych do budowy sieci 

wodociągowej (szczegółowe zestawienie materiałów wraz ze schematami połączeń sieci  

w poszczególnych punktach węzłowych winne zostać zawarte w projekcie technicznym); 

- opracowanie sposobu odtworzenia nawierzchni zgodnie z uzyskaną od Zarządcy Drogi decyzją 

oraz uzyskanie zatwierdzenia projektu przez Zarządcę Drogi; 

- przygotowanie oświadczeń o prawie władania nieruchomością na cele budowlane (na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa przez Zamawiającego)  

- zaopatrzenie projektów w pisemne oświadczenie projektanta, że zostały one wykonane zgodnie  

z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydane w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu mają służyć;  

- uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę sieci wodociągowych z przyłączami; 

 

Koszty uzyskania wszelkich uzgodnień, pozwoleń, operatów, odstępstw, oświadczeń oraz opinii 

ponosi Wykonawca.  
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W przypadku projektowania sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej / wojewódzkiej 

lub w terenach zamkniętych koszty opracowania dodatkowej dokumentacji oraz pozwoleń winny 

zostać uwzględnione w cenie ofertowej.  

Podczas opracowywania projektów należy uwzględnić konieczność koordynowania rozwiązań 

technicznych, doboru materiałów oraz procesu realizacji inwestycji z Zamawiającym. Wykonawca 

winien uzgadniać i uzyskiwać akceptację od osób upoważnionych działających z ramienia 

Zamawiającego.  

   

I.4 WYTYCZNE TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA: 

- sieć wodociągowa wykonywana wykopem otwartym winna być zaprojektowana z rur 

jednowarstwowych z polietylenu PE 100; 

- sieć wykonywana metodą bezwykopową (rury przewiertowe) winna zostać zaprojektowana  

w konstrukcji dwuwarstwowej z warstwą wewnętrzną z polietylenu PE 100 i warstwą 

zewnętrzną wytłaczaną z polietylenu PE100 typu RC, gdzie obie warstwy są ze sobą 

połączone molekularnie przez współwytłaczanie, co daje litą konstrukcję ścianki rury. 

Wszystkie rury winny posiadać szereg SDR11, ciśnienie nominalne PN16, atest higieniczny 

PZH, opinię GIG do stosowania w terenach górniczych oraz deklarację zgodności z normą 

PN-EN 12201-2:2012; 

- zasuwy PN 16 firmy Hawle lub AVK; 

- zestaw napowietrzająco – odpowietrzający firmy Hawle lub AVK; 

- hydranty DN80 malowane proszkowo; 

- mufy elektrooporowe firmy Hawle lub GF+; 

- przyłącza wodociągowe z rur PE-HD SDR 11 (wykonywane bezwykopowo – z płaszczem 

RC) do nowobudowanego wodociągu wraz z armaturą  j/w; 

- trasa przyłączy wodociągowych wraz z miejscem zabudowy zestawu wodomierzowego 

(zgodnie z PN – zestaw wodomierzowy nie dalej niż 1,0m od przejścia przez ścianę 

zewnętrzną w budynku) winna zostać ustalona każdorazowo z wszystkimi właścicielami 

nieruchomości wraz z potwierdzeniem poprzez podpisane oświadczenie   

- nie należy projektować przyłączy wodociągowych do budynków, których właściciele nie 

są związani umową na dostarczanie wody z Zamawiającym;  

- należy zaprojektować sposób i materiał niezbędny do odcięcia sieci wodociągowych , które 

zostaną wyłączone z eksploatacji po wybudowaniu zaprojektowanej sieci; 

- należy zaprojektować sposób i materiał niezbędny do włączenia / przełączenia sieci 

wodociągowych do istniejących sieci.  

 

REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Na min. 10 dni przed złożeniem dokumentacji projektowej na pozwolenie/ pozwolenia na budowę                                        

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

• po 1 egzemplarzu dokumentacji (projekt PZT, PT oraz PAB – w przypadku jego opracowania) 

celem jej sprawdzenia (uwzględniając zachowanie niżej wymienionych terminów realizacji) 

• zgody wejścia w teren właścicieli gruntów.  

W przypadku błędów Wykonawca niezwłocznie poprawi dokumentację bez dodatkowego 

wynagrodzenia na warunkach określonych umową.  

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:   

 

• opracowanie dokumentacji projektowej oddzielnie dla każdego zadania objętego przedmiotem 

zamówienia oraz dostarczenie Zamawiającemu  

− po 1 egzemplarzu projektu (uzgodnionego przez PWiK Sp. z o.o.) wraz z potwierdzeniem 

złożenia wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę w stosownym urzędzie / urzędach, 

−  oryginałów zgód wejścia w teren, 

− dokumentacji fotograficznej z lokalizacji zabudowanych wodomierzy/ instalacji (przy 

uzgodnieniu projektu budowlanego). 
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TERMINY:  

 

• Jagiełły         do dnia 20.12.2022r. * 

• Rudzkiej / Małej      do dnia 20.12.2022r.* 

• Grabowej / Strzembosza / Szeptyckiego   do dnia 20.02.2023r.* 

• Rudzkiej      do dnia 20.02.2023r.* 

W przypadku konieczności uzyskania odstępstwa od przepisów p.140 ust.8 rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj dz. U. 2016 r. poz. 124 ze zm.) termin może ulec 

wydłużeniu o 4 miesiące ; 

 

 

• przekazanie Zamawiającemu  

o 1 egz. projektu wraz z prawomocnymi decyzjami o udzieleniu pozwolenia na budowę sieci 

wodociągowej z przyłączami, 

o oryginałów map do celów projektowych (1 egz / zadanie), 

o wersji cyfrowej projektów w formacie pdf oraz edytowalnej (doc. dwg, …) 

 

TERMINY:  

• Jagiełły         do dnia 14.03.2023r.  

• Rudzkiej / Małej      do dnia 14.03.2023r. 

• Grabowej / Strzembosza / Szeptyckiego   do dnia 15.05.2023r. 

• Rudzkiej      do dnia 15.05.2023r. 

 

Opis części zamówienia, które Wykonawca może powierzyć podwykonawcom: 

Wykonawca we własnym zakresie (bez udziału podwykonawców) zobowiązany jest do ustalenia trasy 

projektowanych sieci wodociągowych oraz przyłączy, uzyskania stosownych uzgodnień, opinii oraz 

opracowania projektu budowlanego. 

Wykonawca może zlecić podwykonawcom np. opracowanie map do celów projektowych oraz                          

badania geotechniczne gruntu. 

Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom                    

(załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji). Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą 

wymagana jest zgoda Zamawiającego.  

 

 

Rozdział 2  - Instrukcja dla Wykonawcy. 
 

Przygotowanie ofert. 

1.1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na 

przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia 

sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.  

1.2. Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 

1.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę 

zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych 

lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.  

1.4. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.  
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy. 

1.5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki). 
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1.6. Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda 

strona oferty  musi być ponumerowana  kolejnymi numerami w prawym górnym rogu. 

1.7. Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz 

parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje 

poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi. 

1.8. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco: 

     

a) adresat:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Pod Lasem 62 

44 – 210 Rybnik 

b) zawartość:  

Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych  

z przyłączami w następujących ulicach Miasta Rybnika: 

1. Jagiełły 

2. Rudzkiej / Małej 

3. Grabowej / Strzembosza / Szeptyckiego 

4. Rudzkiej 

 

 

       c) Wykonawca: 

nazwa i adres firmy 

 

       d) dopisek:                  Nie otwierać przed: 03.08.2022 r. godz. 1200   

 

1.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone 

tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub 

"WYCOFANIE". 

1.10. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez ich otwierania. 

1.11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, 

a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym 

 związanych. 

 

2. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki: 

− są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi; 

− posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia; 

− posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia; 

− znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia; 

− posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 100.000,00 zł (sto tysięcy 

złotych) ważne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (franszyza redukcyjna w wysokości 

nie większej niż 1000 zł). W/w polisę Wykonawca będzie posiadał również w okresie 

obowiązywania gwarancji;  

- akceptują warunki niniejszej specyfikacji; 

- nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego; 

- nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców 

chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum. 

  

3. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania wymaganych warunków. 



7 

 

Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami 

niniejszej specyfikacji. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu. 

 

Kompletna oferta powinna zawierać:     

• wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 5;  

• parafowany wzór umowy; 

• posiadane referencje;  

• kserokopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne  

i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:  

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub centralnej ewidencji  

i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

• oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, 

gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności 

nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty; 

• Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki 

Cywilnej.  

 

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty: 

• Oświadczenie o cenie  (Załącznik nr 1) 

• Wykaz czynności, które zostaną powierzone podwykonawcom (Załącznik nr 2) 

• Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 3) 

• Oświadczenie (Załącznik nr 4)  

• Wykaz osób (Załącznik Nr 5) 

 

1. Kryteria oceny. 

Cena 100 % 

4.1. Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego 

postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną oraz danymi określonymi w złożonej 

ofercie i spełnianiem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji. 

4.2.  Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności 

uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(t. j. Dz. U.2022 poz.1233) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275). 

4.3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami, 

którzy przedłożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty 

mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.  

4.4. Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca 

realizacji przedmiotu zamówienia.  
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5.1  Składanie ofert. 

       Oferty należy składać w terminie do dnia 03.08.2022 do godz. 1100 w Biurze Obsługi Klienta 

Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.  

5.2 Okres ważności ofert. 

 Oferty pozostaną ważne do dnia 12.09.2022 r. 

 

6. Otwieranie ofert. 

6.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2022 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku 

przy ul. Pod Lasem 62.    

6.2. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są 

otwierane. 

6.3. Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny. 

6.4. Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.   

6.5.  Zamawiający poprawi  oczywiste błędy i pomyłki. 

6.6. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca: 

1)  w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je 

nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania, 

2) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy, 

3)  w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie 

uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez 

Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. w Rybniku); 

4)  w terminie 12 miesięcy przed terminem złożenia ofert wypowiedział umowę zawartą  

z Zamawiającym.  

5) pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym. 

6.7. Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie 

ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.  

6.8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,                 

o czym poinformuje pisemnie  Wykonawców.   

6.9. Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.  

 

7. Uprawnieni do udzielania informacji. 

7.1.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

Monika Małachowska, tel. 32/4328072  

mmalachowska@pwik-rybnik.pl 

7.2.  Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e – mail jak 

wyżej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od 

07.00 do 12.00. 

7.3.  Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej 

(poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od 

uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem), najpóźniej do dnia 

27.07.2022 r. 

7.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania 

ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych 

zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi Wykonawców. 

7.5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania 

       zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub drogą 

       elektroniczną.  

 

8. Zawarcie umowy  

8.1. W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, 

przedłoży Zamawiającemu umowę  zgodną ze wzorem umowy wraz z potwierdzeniem 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10.000,00 zł.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. Należy je wnieść w formie pieniężnej przelewem z konta 

mailto:mmalachowska@pwik-rybnik.pl
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Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego:  PKO BP: 41 1020 2472 0000 6202 0018 

5801. 

8.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach 

określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych złożonych ofert. 

8.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie.  
 

 
Klauzula informacyjna RODO  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w 

Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i 

posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  

telefon:  (0-32) 43 28 089 

 e-mail:  iod@pwik-rybnik.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia   o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umowy; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania 

przetwarzania  w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora); 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

7) PWiK sp. z o.o. zapewnia Pani/ Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, 

w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich 

przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

8) W  związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego                      

w sprawach ochrony danych osobowych; 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia 

umowy. 

 

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych  

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2018r., poz. 2191) Zamawiający 

wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.  

 

 

Rybnik, dnia 11.07.2022 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@pwik-rybnik.pl
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WZÓR UMOWY 
 

zawarta w Rybniku dnia ……………….  r. pomiędzy Zamawiającym, tj. Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym                  

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,                                          

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990, REGON 276775388  kapitał zakładowy: 

598.769.500,00 zł, reprezentowanym przez:   

. ………………………………… 

. ………………………………… 

 

a Wykonawcą tj.   

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

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

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

 

§ 1 

 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia 11.07.2022 r. 

oraz złożonej oferty z dnia …………. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania projektów 

budowlanych sieci wodociągowych z przyłączami oraz uzyskania prawomocnych pozwoleń na 

budowę w następujących ulicach Miasta Rybnika: 

1. Jagiełły 

2. Rudzkiej / Małej 

3. Grabowej / Strzembosza / Szeptyckiego 

4. Rudzkiej 

Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich realizacji określony został w specyfikacji z dnia 

11.07.2022 r. oraz złożonej ofercie z dnia ……………... Dokumenty te stanowią integralną część 

niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy należy opracować zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a 

w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2351 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U z 2020 poz.1609 ze zm.) 

3. Wykonawca winien opracować niezależne dokumentacje projektowe dla każdego z zadań 

wskazanych w ust. 1, w oparciu o załączone mapy poglądowe. 

4. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzeżeń.  

5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, wymaganiami ustaw i zasadami współczesnej wiedzy technicznej                                        

i projektowej.  

 

§ 2 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej (oddzielnie dla każdego zadania) oraz dostarczenie 

Zamawiającemu po 1 egzemplarzu projektu (uzgodnionego przez Zamawiającego) wraz  

z potwierdzeniem złożenia wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę w stosownym urzędzie 

/ urzędach (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa): 

− Jagiełły        do dnia 20.12.2022r. * 

− Rudzkiej / Małej     do dnia 20.12.2022r.* 

−  Grabowej / Strzembosza / Szeptyckiego  do dnia 20.02.2023r.* 

−  Rudzkiej     do dnia 20.02.2023r.* 

W przypadku konieczności uzyskania odstępstwa od przepisów § 140 ust. 8 Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj dz. U. 2016 r. poz. 124 ze zm.) / konieczności 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego termin może ulec wydłużeniu o 4 miesiące ; 

 

b) przekazanie Zamawiającemu  
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o projektów budowlanych wraz z prawomocnymi decyzjami o udzieleniu pozwolenia na budowę 

sieci wodociągowej z przyłączami 

o oryginałów map do celów projektowych (1 egz.), 

o wersji cyfrowej projektów w formacie pdf oraz edytowalnej (doc. dwg, …) 

 

1. Jagiełły         do dnia 14.03.2023r.  

2. Rudzkiej / Małej      do dnia 14.03.2023r. 

3. Grabowej / Strzembosza / Szeptyckiego   do dnia 15.05.2023r. 

4. Rudzkiej      do dnia 15.05.2023r. 

*-termin może ulec przesunięciu jak w pkt a) 

§ 3 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: ....................................................zł netto (słownie)   + podatek VAT              

w tym:   

a) opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostarczenie Zamawiającemu egzemplarza 

projektu wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę                            

w stosownym urzędzie oraz pozostałymi dokumentami opisanymi w § 4.1  (dot. budowy sieci 

wodociągowej z przyłączami w ul. Jagiełły ):  ……………...……………..zł netto + podatek 

VAT; 

b) opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostarczenie Zamawiającemu egzemplarza 

projektu wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę w 

stosownym urzędzie oraz pozostałymi dokumentami opisanymi w § 4.1  (dot. budowy sieci 

wodociągowej z przyłączami w ul. Rudzkiej / Małej):  ……………...……………..zł netto + 

podatek VAT;  

c) opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostarczenie Zamawiającemu egzemplarza 

projektu wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę w 

stosownym urzędzie oraz pozostałymi dokumentami opisanymi w § 4.1  (dot. budowy sieci 

wodociągowej z przyłączami w ul. Grabowej / Strzembosza / Szeptyckiego  

……………...……………..zł netto + podatek VAT;  

d) opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostarczenie Zamawiającemu egzemplarza 

projektu wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę w 

stosownym urzędzie oraz pozostałymi dokumentami opisanymi w § 4.1  (dot. budowy sieci 

wodociągowej z przyłączami w ul. Rudzkiej):  ……………...……………..zł netto + podatek 

VAT;  

 

a1) uzyskanie prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę oraz przekazanie 

Zamawiającemu dokumentów opisanych w § 4.2 (dot. budowy sieci wodociągowej z 

przyłączami w ul. Jagiełły):  ……………...……………..zł netto + podatek VAT; 

b1) uzyskanie prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę oraz przekazanie 

Zamawiającemu dokumentów opisanych w § 4. (dot. budowy sieci wodociągowej z 

przyłączami w ul.  Rudzkiej / Małej):  ……………...……………..zł netto + podatek VAT; 

c1) uzyskanie prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę oraz przekazanie 

Zamawiającemu dokumentów opisanych w § 4. (dot. budowy sieci wodociągowej z 

przyłączami w ul. Grabowej / Strzembosza / Szeptyckiego  ):  ……………...……………..zł 

netto + podatek VAT. 

d1) uzyskanie prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę oraz przekazanie 

Zamawiającemu dokumentów opisanych w § 4. (dot. budowy sieci wodociągowej z 

przyłączami w ul. Rudzkiej):  ……………...……………..zł netto + podatek VAT. 

 

2. Faktury powinny zostać wystawione w następujący sposób:  

a) pierwsza faktura w wysokości wskazanej w ust. 1 (pkt a, b, c lub d) po dostarczeniu 

dokumentacji opisanej § 4 ust.1 

b) druga faktura w wysokości wskazanej w ust. 1 (pkt a1, b1, c1 lub d1) po dostarczeniu 

dokumentacji opisanej § 4 ust.2  

3. Wynagrodzenie, o  którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji 

przedmiotu umowy.  
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4. Cena określona w ofercie nie będzie podlegać indeksacji w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia.   

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, również te nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy. 

6. W ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy zgodnie z § 11 Umowy.  

7. Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych należności. 

8. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się po podpisaniu stosownych protokołów na 

podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur.  

9. Termin płatności faktur wystawionych w związku z realizacją niniejszej umowy ustala się na 30 

dzień od daty ich wystawienia. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na 

fakturze. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Podstawą wystawienia faktur, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt a jest sporządzenie i podpisanie 

protokołu zdawczo-odbiorczego (odrębnie dla każdego zadania) przez osoby upoważnione przez 

Zamawiającego i Wykonawcę potwierdzającego: 

• dostarczenie Zamawiającemu po jednym egzemplarzu kompletnej dokumentacji projektowej 

(PZT + PAB-jeśli opracowano) uzgodnionej przez Zamawiającego (dla projektów, gdzie 

wymagane jest pozwolenie wydane przez Woj. Śląskiego – dwa egzemplarze: 1 złożony do UM 

Rybnik oraz 1 do UW Katowice). Dokumentacja winna zawierać dokumentację formalno-

prawną zawierające wszystkie niezbędne decyzje itd. umożliwiające uzyskanie pozwolenia na 

budowę   

• dostarczenie Zamawiającemu jednego egzemplarza projektu technicznego dla danego zadania 

• przekazanie Zamawiającemu oryginałów zgód wejścia w teren dla wszystkich nieruchomości 

objętych danym zadaniem wraz z mapą z trasą przyłącza / sieci zaakceptowaną i podpisaną przez 

wszystkich właścicieli gruntów prywatnych  (przy uzgodnieniu projektu budowlanego) 

• przekazanie dokumentacji fotograficznej z lokalizacji zabudowanych wodomierzy/ instalacji 

(przy uzgodnieniu projektu budowlanego). Zdjęcia winne być skatalogowane celem szybkiego 

wyszukania 

• przekazanie Zamawiającemu potwierdzenia złożenia wniosków o udzielenie pozwolenie na 

budowę w stosownym urzędzie / urzędach wraz z kopią oświadczenie o prawie władania 

nieruchomością na cele budowlane. 

2. Podstawą wystawienia faktur, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt b jest sporządzenie i podpisanie 

protokołu końcowego (odrębnie dla każdego zadania) przez osoby upoważnione przez 

Zamawiającego i Wykonawcę potwierdzającego: 

• dostarczenie Zamawiającemu jednego* egzemplarza kompletnej dokumentacji projektowej 

(PZT + PAB-jeśli opracowano) dla danego zadania opieczętowanych przez stosowny urząd 

wraz z prawomocną decyzją/decyzjami o udzieleniu pozwolenia na budowę 

• dostarczenie Zamawiającemu trzech egzemplarzy projektu technicznego dla danego zadania  

• przekazanie Zamawiającemu oryginałów map do celów projektowych (min. po 1 egzemplarzu 

dla każdego zadania) 

• przekazanie Zamawiającemu płyty CD zawierającej wszystkie wymienione powyżej 

opracowania w wersji pdf oraz edytowalnej (formaty doc; dxf;). 
* W przypadku konieczności wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nie tylko przez Prezydenta Miasta Rybnika (np. 

wejście w ul. Rudzką będącą drogą wojewódzką), ilość decyzji oraz dokumentacji projektowych ulegnie zwiększeniu bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: ................................................................ 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 642-26-64-990.  
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§ 6 

1. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest z udziałem podwykonawców,  Wykonawca 

ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace przez nich  

wykonywane. Za działania i zaniechania podwykonawcy, Wykonawca odpowiada przed 

Zamawiającym, jak za własne działania i zaniechania.  Wykonanie przedmiotu w 

podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z 

warunków niniejszej umowy.  

2. W terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

listę podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do oferty z dnia …….... oraz projekty umów celem uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający dokona akceptacji w/w firm oraz projektów umów w terminie 5 dni od dnia 

przedłożenia w/w dokumentów.   

3. Przed upływem terminów płatności faktur określonych w § 3 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, iż Wykonawca zapłacił 

wynagrodzenie należne im w związku z wykonywaniem umowy na podwykonawstwo wraz z 

potwierdzeniem przelewu. Brak złożenia oświadczenia bądź otrzymanie od podwykonawcy 

oświadczenia o nieuregulowaniu jego należności przez Wykonawcę będzie skutkowało 

wstrzymaniem płatności wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego. W tej sytuacji 

Wykonawca nie dokona naliczenia odsetek ustawowych z tytułu nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia.   

4. W przypadku nie przedłożenia przez podwykonawcę oświadczenia o uregulowaniu jego 

wynagrodzenia przez Wykonawcę (wraz z potwierdzeniem przelewu) do upływu terminu 

płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż podwykonawca nie 

otrzymał wynagrodzenia od Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający dokona płatności 

wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy na podstawie uprzednio podpisanej umowy cesji 

wierzytelności zawartej pomiędzy Wykonawcą, a danym podwykonawcą (zaakceptowanej przez  

Zamawiającego). W przypadku cesji wierzytelności wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie 

pomniejszonej o wynagrodzenie podwykonawcy zapłacone przez Zamawiającego.  

 

§ 7 

Miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiającego, a dokumentem potwierdzającym jej 

przyjęcie jest stosowny protokół podpisany przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

 

§ 8 

1. Wykonawca ponosi wobec  Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne 

dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na opracowaną dokumentację 

projektową. Strony ustalają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

zostaje rozszerzona do czasu upływu okresu gwarancji jakości  

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w zakresie: 

a) zgodności przedmiotu umowy z niniejszą umową 

b) zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi  

c) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

d) zgodności z parametrami określonymi w założeniach techniczno-ekonomicznych oraz 

przepisach techniczno-budowlanych. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady zmniejszające wartość użytkową oraz techniczną 

dokumentacji. 

5. W przypadku zaistnienia konieczności usuwania wad termin gwarancji przesuwa się o okres 

usuwania ujawnionych wad dokumentacji. 

6. Zamawiający ma prawo zgłaszać wady w dokumentacji projektowej w okresie udzielonej 

gwarancji i obowiązującej rękojmi. Podpisanie protokołów odbioru końcowego nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy i nieprawidłowości w dokumentacji, które ujawnią się 

po odbiorze. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i udzielenia stosowanych wyjaśnień  

(w formie pisemnej ) na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie 

dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez przedstawiciela Zamawiającego. Zgłoszenia 
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wad będą się odbywały pisemnie (email). Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania wad w 

formie zwykłej pisemnej.  

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi w trakcie realizacji robót wykonywanych na podstawie 

dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, że niektóre elementy 

dokumentacji wykonane są w sposób, który umożliwia prowadzenie robót  zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego, Zamawiający  niezwłocznie zawiadamia o 

stwierdzonym fakcie Wykonawcę.  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i udzielenia 

stosowanych wyjaśnień  (w formie pisemnej) na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji zamiennej w ramach wynagrodzenia określonego 

w § 3 w terminie ustalonym przez Strony.  

8. Usunięcie wady zostanie udokumentowane w postaci protokołu gwarancyjnego określającego w 

szczególności: 

a) zgłoszoną wadę projektu 

b) dzień zgłoszenia wady 

c) fakt usunięcia lub nieusunięcia wady 

d) dzień usunięcia wady. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin o którym mowa w ust. 6 i 

ust. 7.  

10. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamówień uzupełniających lub zamówień 

dodatkowych przy realizowaniu  inwestycji  zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą 

przedmiot niniejszej umowy, a będącej wynikiem wad projektowych, Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty związane z ich wykonaniem.  

11. Dokumentacja projektowa będzie opracowana w sposób umożliwiający przeprowadzenie 

postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i ich wykonanie. 

 

 

§ 9 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa  

w  § 1 ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa  

w  § 1 ust. 1 Zamawiający może zastosować karę umowną w wysokości kwoty określonej w                     

§ 10 ust.1 

3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w wysokości kwoty określonej w §10 ust.1; 

2) za opóźnienie w oddaniu określonego przedmiotu umowy w wysokości 50zł za każdy dzień 

opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt a. W przypadku 

przekroczenia w/w terminu w odniesieniu do czterech zadań, kara umowna stanowić będzie 

200 zł za każdy dzień przekroczenia terminu. Wysokość kary za opóźnienie w realizacji 

jednego zadania nie przekroczy 10% kwoty określonej w §10 ust.1.  Wysokość kary za 

opóźnienie w realizacji wszystkich zadań określonych w § 1 ust. 1 nie przekroczy 40% 

kwoty określonej w § 10 ust.1 

3) za opóźnienie w oddaniu określonego przedmiotu umowy w wysokości 30 zł za każdy 

dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt b.  W przypadku 

przekroczenia w/w terminu w odniesieniu do czterech zadań, kara umowna stanowić będzie 

120 zł za każdy dzień przekroczenia terminu. Wysokość kary za opóźnienie w realizacji 

jednego zadania nie przekroczy 10% kwoty określonej w §10 ust. 1.  Wysokość kary za 

opóźnienie w realizacji wszystkich zadań określonych w § 1 ust. 1 nie przekroczy 40% 

kwoty określonej w § 10 ust.1 

4)  za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w 

wysokości 1% kwoty określonej w § 10 ust. 1, nie więcej niż kwota określona w  § 10 ust. 

1. 

4. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar 

umownych przez Zamawiającego. 
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5. W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawca może 

żądać odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze. 

6. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (według wyboru 

Zamawiającego) bez zgody Wykonawcy. 

8. Zamawiający może odstąpić od naliczenia i nałożenia kar, o których mowa  w niniejszej umowie. 

9. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający 

może zlecić wykonanie zastępcze osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczności 

uzyskania zgody sądu.  
10. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania usług, stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.  

 

 

§ 10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w formie pieniężnej. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej będzie zwracane: 

− w wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 7 000,00 zł (słownie: siedem 

tysięcy pięćset złotych) w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy  (tj. po 

podpisaniu ostatniego protokołu końcowego), 

−  w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 3.000,00  zł (słownie: trzy  

tysiące złotych) w terminie do 14 dni po upływie okresu gwarancji. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie oryginalna i nie będzie naruszać praw 

autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolna od wad prawnych i fizycznych, 

które mogły spowodować  odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że 

dokumentacja projektowa nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie 

Autora do opracowania nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.  

2. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji oraz zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość przysługujących mu autorskich praw 

majątkowych do opracowanej dokumentacji  stanowiącej przedmiot umowy.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na następujących polach eksploatacji, bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych: 

a) w zakresie używania 

b)  w zakresie wykorzystania w całości lub części dokumentacji oraz dokonywania jej zmian 

c)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji (utrwalanie i zwielokrotnianie                             

w całości lub we fragmentach każdą techniką w tym: m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez 

ograniczeń co do ilości) 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami 

e)  w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w punkcie d) 

poprzez: 

− publiczne odtwarzanie, służące do celów marketingowych, jakąkolwiek techniką, niezależnie 

od standardu, systemu i formatu 

−  wprowadzanie w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez 

siebie wybranym (w tym w sieci Internet). 

4. Wykonawca upoważnia wyłącznie i nieodwołalnie Zamawiającego do włączenia stworzonej 

dokumentacji, w całości lub części, do innego dzieła lub też do połączenia albo wykorzystania                  

z takim dziełem. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie dokumentacji stanowiącej 

przedmiot umowy przy opracowaniu dokumentacji przetargowej. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego i nieodwracalnego zezwolenia do 

rozporządzania i korzystania z opracowań dokumentacji, w szczególności wszelkich jego 

przeróbek i adaptacji tj. do wykonywania autorskich praw zależnych.   
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6. Wykonawca w szczególności wyraża zgodę na dokonywanie zmian i przeróbek w przekazanej 

dokumentacji projektowej wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, materiałów, 

ograniczania wydatków, wprowadzania zaleceń, zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej itp. 

7. Dokumentacja projektowa wykonana w ramach umowy może być wykorzystana przez 

Zamawiającego bez żadnych ograniczeń do dalszych prac związanych z realizacją inwestycji.  

8. Przejście autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych na Zamawiającego następuje z 

momentem przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej. 

 

§ 12 

Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w okresie udzielonej 

gwarancji posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż  1 000 000 zł  (słownie: sto tysięcy złotych PLN) 

Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik do niniejszej Umowy. W przypadku jeżeli ważność 

polisy ubezpieczeniowej wygasa przed terminu gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia Zamawiającemu kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

nowo zawartej polisy ubezpieczeniowej ważnej do czasu upływu terminu udzielonej gwarancji. 

Przedłożona polisa ubezpieczeniowa musi spełniać dotychczasowe warunki.  

 

§ 13 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do nadzoru realizacji przedmiotu umowy jest: 

• .................................. 

• .................................. 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do nadzoru realizacji przedmiotu umowy jest: 

• .................................. 

• .................................. 

•  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Wierzytelności wynikające z wykonania niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na 

rzecz osób trzecich bez pisemnej  zgody Zamawiającego. 

 

§ 14 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

Umowa sporządzona jest w 2- jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

 
Załącznikami do umowy są: 

1. Specyfikacja z dnia 11.07.2022 r. 

2. Oferta z dnia ……….. 

3. Mapy poglądowe z zakresem projektowym 

4. Polisa odpowiedzialności cywilnej.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 Strona  
Z ogólnej liczby stron  

                         (pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych z przyłączami                          

w następujących ulicach Miasta Rybnika: 

 

1. Jagiełły 

2. Rudzkiej / Małej 

3. Grabowej / Strzembosza / Szeptyckiego 

4. Rudzkiej 

 

Wykonawca: 

1. Zarejestrowana nazwa firmy : 

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

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

2. Zarejestrowany adres firmy : 

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

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

3. Numer telefonu : ..................................................................................................................... 

4. Numer faxu : ........................................................................................................................... 

5. e-mail : .................................................................................................................................... 

6. Nazwa banku : ........................................................................................................................ 

7. Numer konta bankowego: ....................................................................................................... 

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

8. Numer NIP .............................................................................................................................. 

9. REGON .................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel 

 

 

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

                                              (podpis i pieczęć) 

 

 

data:  .............................................. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Strona  

Z ogólnej liczby stron  

(pieczęć Wykonawcy) 

                  

 ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenie o cenie” 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych z przyłączami                               

w następujących ulicach Miasta Rybnika: 

 

1. Jagiełły 

2. Rudzkiej / Małej 

3. Grabowej / Strzembosza / Szeptyckiego 

4. Rudzkiej 

 

Na podstawie dokumentacji dołączonej do niniejszej specyfikacji podejmujemy się opracowania 

dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych z przyłączami w ul.  Jagiełły, 

Rudzkiej/Małej, Grabowej / Strzembosza / Szeptyckiego , Rudzkiej w Rybniku zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i należytą 

starannością,  

 

za cenę w wysokości (wynagrodzenie ryczałtowe): 

w kwocie netto złotych: ............................................................................................................ 

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

 

+ podatek VAT w wysokości .....................%, to jest w kwocie: ........................................zł 

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

 

w kwocie brutto złotych:.......................................................................................................... 

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

w tym: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji 

opisanej opisanymi w § 4.1  (dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Jagiełły)                 

:  ………………………………….………...……………..zł netto + podatek VAT; 

b) opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji 

opisanej opisanymi w § 4.1  (dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Rudzkiej / 

Małej):  ……………………………………...……………..zł netto + podatek VAT; 

c) opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji 

opisanej opisanymi w § 4.1  (dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Grabowej / 

Strzembosza / Szeptyckiego ):  ……….……...……………..zł netto + podatek VAT; 

d) opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji 

opisanej opisanymi w § 4.1  (dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Rudzkiej ):  

……………...………………………………………………..zł netto + podatek VAT; 

 

a1) uzyskanie prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę oraz przekazanie 

opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji opisanej 

opisanymi w § 4.2 (dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Jagiełły):  

……………...……………..zł netto + podatek VAT; 
(Zamawiający wskazuje, iż  kwota zaproponowana za zrealizowanie usługi wskazanej  w pkt  a1) nie może 

stanowić mniej niż 10% kwoty zaproponowanej za zrealizowanie usługi określonej w pkt a). 
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b1)  opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji opisanej 

opisanymi w § 4.2 (dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Rudzkiej / Małej):  

……………...……………..zł netto + podatek VAT; 
(Zamawiający wskazuje, iż  kwota zaproponowana za zrealizowanie usługi wskazanej  w pkt  b1) nie może 

stanowić mniej niż 10% kwoty zaproponowanej za zrealizowanie usługi określonej w pkt b). 

 

c1)  opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji opisanej 

opisanymi w § 4.2 (dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Grabowej / 

Strzembosza / Szeptyckiego ):  ……………...……………..zł netto + podatek VAT; 
(Zamawiający wskazuje, iż  kwota zaproponowana za zrealizowanie usługi wskazanej  w pkt  c1) nie może 

stanowić mniej niż 10% kwoty zaproponowanej za zrealizowanie usługi określonej w pkt c). 

 

d1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji opisanej 

opisanymi w § 4.2  (dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Rudzkiej ):  

……………...……………..zł netto + podatek VAT; 
(Zamawiający wskazuje, iż  kwota zaproponowana za zrealizowanie usługi wskazanej  w pkt  d1) nie może 

stanowić mniej niż 10% kwoty zaproponowanej za zrealizowanie usługi określonej w pkt d). 

 

 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji realności cen wskazanych powyżej pod rygorem 

odrzucenia oferty. 

 

Powyższa kwota obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te 

nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.  
 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel 

             

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

           ( podpis i pieczęć ) 

 

Data : .......................................... 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Strona   

Z ogólnej liczby stron   

              (pieczęć Wykonawcy) 

 
ZAŁĄCZNIK nr 2: „Wykaz czynności, które zostaną powierzone podwykonawcom”  

 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych z przyłączami                           

w następujących ulicach Miasta Rybnika: 

1. Jagiełły 

2. Rudzkiej / Małej 

3. Grabowej / Strzembosza / Szeptyckiego 

4. Rudzkiej 

 

 

L.p. Zakres czynności, które zostaną 

powierzone podwykonawcom 

Szacunkowa 

wartość 

powierzonych 

czynności netto 

Szacunkowa 

wartość 

powierzonych 

czynności brutto 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
RAZEM  

 

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel 

        

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

                                              (podpis i pieczęć) 

      Data : .......................................... 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 
Strona  

Z ogólnej liczby stron  
            (pieczęć Wykonawcy) 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3: „Oświadczenie Wykonawcy” 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych z przyłączami                                    

w następujących ulicach Miasta Rybnika: 

1. Jagiełły 

2. Rudzkiej / Małej 

3. Grabowej / Strzembosza / Szeptyckiego 

4. Rudzkiej 

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i na warunkach 

określonych w specyfikacji.  

2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi. 

3. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub 

czynności określonych w specyfikacji. 

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

i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczamy, iż dysponujemy kadrą niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia.  

6. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je 

bez zastrzeżeń. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego 

w specyfikacji. 

9. Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji 

zamówienia w określonym czasie. 

10. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy przedstawionym                  

w  specyfikacji. 

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu 

zarządzania  obowiązującego u  Zamawiającego. 

12. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie wskazanym przez 

 Zamawiającego. 

13. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania 

oferty. 

14. Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji 

przetargowej. 

15. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania 

dalszych   informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej : 

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

.................................................................................................................................................................. 
Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty: 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub centralnej ewidencji  

i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert 

• oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta 

zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych 

dokumentów załączonych do oferty 

• parafowany wzór umowy 
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• posiadane referencje  

• kserokopia opłaconej polisy ubezpieczenia 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że 

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

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel 

        

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

                                              (podpis i pieczęć) 

Data : .......................................... 
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Załącznik nr 4        ………………., dnia …………… 
 

                                                                    

…………………………………….. 
   (Imię i nazwisko właściciela działki) 
 

…………………………………….. 

   (Seria i nr dowodu osobistego) 
 

……………………………………... 

           (Adres zamieszkania) 

OŚWIADCZENIE 
 

 Ja, niżej podpisany oświadczam niniejszym, że wyrażam zgodę na wykonanie:  

 

• odcinka sieci  wodociągowej   Dz = ……. mm 

• przyłączy  wodociągowych   Dz = ……. mm 

 
na działce nr …………przy ulicy ……………….w  Rybniku stanowiącej moją własność, zgodnie z 

przedstawionym mi przebiegiem sieci wodociągowej/przyłącza wodociągowego (MAPA W ZAŁĄCZENIU) 

Zobowiązuję się do nie wznoszenia jakiegokolwiek obiektu budowlanego w odległości  2 (dwóch) metrów od 

osi w każdą stronę oraz do nie sadzenia drzew, krzewów w odległości 1 (jednego) metra od osi w każdą stronę 

na trasie przebiegu sieci wodociągowej/przyłącza wodociągowego chyba, że przepisy określają bardziej 

rygorystyczne wymagania. 

Ponadto wyrażam zgodę na udostępnienie nieruchomości PWiK Sp. z o.o. w Rybniku w celu przeprowadzenia 

konserwacji, remontów, wymiany i innych czynności eksploatacyjnych na wyżej wymienionym uzbrojeniu w 

terenie. 

Oświadczam, iż nie będę wnosił żadnych roszczeń w związku z wykonaniem i usytuowaniem  wyżej 

wymienionego uzbrojenia na działce stanowiącej moją własność. 

 

W przypadku zmiany własności przedmiotowej działki, powiadomię o podjętym zobowiązaniu następców 

prawnych. 
 

Inne uwagi: 

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

         

…………………………………… 

 Oświadczenie odebrał:     (Imię i nazwisko) 

 
…………………………………. 
   (Imię, nazwisko i podpis)         

 
* niepotrzebne skreślić  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w 

Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym 

podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: telefon: (0-32) 43 28 089, e-mail: iod@pwik-rybnik.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z naszych usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji 

usługi/umowy 

mailto:iod@pwik-rybnik.pl
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FORMULARZ OFERTOWY 

 
Strona  

Z ogólnej liczby stron  

            (pieczęć Wykonawcy) 

      
                                                             

ZAŁĄCZNIK nr 5: „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu 

zamówienia”. 

 
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych z przyłączami w 

następujących ulicach Miasta Rybnika: 

1. Jagiełły 

2. Rudzkiej / Małej 

3. Grabowej / Strzembosza / Szeptyckiego 

4. Rudzkiej 

 

 

Funkcja 

 

 

Nazwisko i imię 

 

 

Posiadane uprawnienia 

budowlane / lub ich brak 
 

(Należy podać: rodzaj, numer,  

rok wydania, nazwę organu wydającego posiadane uprawnienia) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel 

             
 

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

           ( podpis i pieczęć ) 
 

Data : ......................................  
 


