
 

 

 

 

 

 
SPECYFIKACJA 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Pod Lasem 62 

44-210 Rybnik 

(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”) 

ogłasza przetarg na: 
 

wykonywanie usług w zakresie opracowywania map do celów 

projektowych dla inwestycji realizowanych przez PWiK Sp. z o.o.  

w Rybniku. 
 

Rozdział 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie 

opracowywania map do celów projektowych (nie wyłączając map 

obejmujących obszary specjalne/zamknięte) dla inwestycji realizowanych 

przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku, 

obejmujących mapę zasadniczą wraz z nakładkami „SWUE”.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- opracowanie map do celów projektowych w skali 1:500 (w kolorze) w wersji 

papierowej w siedmiu egzemplarzach wraz z płytą CD w formacie dxf/dwg 

oraz map orientacyjnych w wersji papierowej w siedmiu egzemplarzach. 

Format map winien być dostosowany do wyznaczonego obszaru określonego 

wg aktualnych potrzeb Zamawiającego; 

- wykonanie wywiadów branżowych w ilości uzależnionej od uzbrojenia 

terenu; 

- wykonanie mapy własnościowej na podkładzie mapy ewidencyjnej w dwóch 

egzemplarzach;  

- dostarczenie wypisów właścicieli lub władających gruntem dla zakresu 

objętego w/w opracowaniem potwierdzonych przez stosowny Urząd 

(2 komplety); 

- wykonanie dodatkowych pomiarów wysokościowych i dodatkowych 

pomiarów wg potrzeb Zamawiającego;  

- wykonanie dodatkowych pomiarów (w przypadku stwierdzenia braków/ 

rozbieżności na mapach podczas prac terenowych projektanta).  

3. Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane w ilości i rodzaju 

uzależnionym od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

4. Każdorazowo ilość i rodzaj wykonywanych usług będzie uzgadniana przez 

osoby upoważnione przez Zamawiającego w formie pisemnego zlecenia. 

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1 rok od dnia podpisania 

umowy. 

 

Rozdział 2  - Instrukcja dla Wykonawcy 

1. 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) 

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 wykonywanie usług w zakresie opracowywania map do celów projektowych dla 

inwestycji realizowanych przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku. 

 

c) Wykonawca: 

nazwa i adres firmy 

 

d) dopisek:                    Nie otwierać przed: 17.03.2021 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, 

- akceptują warunki niniejszej specyfikacji  

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. 

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej 

specyfikacji. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały przedłożone 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 2 

• parafowany wzór umowy 

• posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami)  
 

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 podpisywania oferty w przypadku, gdy 

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

z innych dokumentów załączonych do oferty. 
 

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty: 

• Oświadczenie o cenie  (Załącznik Nr 1) 

• Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2) 
 

4.  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 i spełnieniem 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 2020.poz.1913)  oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(t.j. Dz.U.2021 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.  
 

5.1  Składanie ofert. 

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.03.2021 r. do godz. 1100 w siedzibie  Zamawiającego w 

Rybniku przy ul. Pod Lasem 62. 

5.2 Okres ważności ofert. 

Oferty pozostaną ważne do dnia  19.04.2021 r. 
 

6. Otwieranie ofert.  

6.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2021 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. 

 

https://sip.lex.pl/#/act/17337528/2895543?directHit=true&directHitQuery=Ustawa%20o%20ochronie%20konkurencji%20i%20konsument%C3%B3w


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 / 43 28 072 

e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl  

7.2.  Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e –mail j.w. 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, najpóźniej do dnia 10.03.2021 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 pocztą 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 3.000,00 zł.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

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

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. 

 

Rybnik, dnia 26.02.2021 r.  

 

mailto:jwardega@pwik-rybnik.pl
mailto:iod@pwik-rybnik.pl


 

 
   

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Strona  

Z ogólnej liczby stron  

                                     (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

wykonywanie usług w zakresie opracowywania map do celów projektowych  

dla inwestycji realizowanych przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku. 
 

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:  .............................................. 

 

 



 

  

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Strona  

Z ogólnej liczby stron  

                                     (pieczęć Wykonawcy) 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1:  „Oświadczenie o cenie” 

 

wykonywanie usług w zakresie opracowywania map do celów projektowych  

dla inwestycji realizowanych przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku. 

 

1 2 3 6 

Lp. Nazwa czynności j.m. 
Cena w zł netto za 

j.m.  

 

 

 

1 

   

-  opracowanie map do celów projektowych w skali 1:500 (w kolorze) 

w wersji papierowej w siedmiu egzemplarzach wraz z płytą CD w 

formacie dxf/dwg oraz map orientacyjnych w wersji papierowej w 

siedmiu egzemplarzach 
 

- wykonanie wywiadów branżowych w ilości uzależnionej od 

uzbrojenia terenu 
 

- wykonanie mapy własnościowej na podkładzie mapy ewidencyjnej 

w dwóch egzemplarzach 
 

   

     1ha 

 

* 

 

2 

 

dostarczenie wypisów właścicieli  lub władających gruntem dla 

zakresu objętego w/w opracowaniem  potwierdzonych przez stosowny 

Urząd (2 komplety) 

10                

działek 
 

** 

  Cena ofertowa słownie: Suma:  

 

*  należy podać cenę za 1,0 ha -  w trakcie realizacji umowy strony będą stosowały cenę z rozliczeniem    

   z dokładnością do 0,5 ha 

 

**  należy podać cenę za 10 działek  -  w trakcie realizacji umowy strony będą stosowały cenę za 1 działkę  

      stanowiącą  1/10 ceny określonej w tej pozycji (rozliczenie w cenie jednostkowej za 1 działkę) 
 

Uwaga:  Ceny określone w Załączniku nr 1 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia wynikające z dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, jak również nie ujęte 

w dokumentacji, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia np. wszelkie wymagane opłaty, koszt 

dojazdów, pomiary wysokościowe „W”  itp. 

 

 

 

 

 
Upełnomocniony przedstawiciel 

 

       ………………………………. 
                                                      (podpis i pieczęć) 

       

      Data:   ………………………. 

 

 



 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Strona  

Z ogólnej liczby stron  

                                     (pieczęć Wykonawcy) 
 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Oświadczenie Wykonawcy” 

wykonywanie usług w zakresie opracowywania map do celów projektowych  

dla inwestycji realizowanych przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku. 

 
1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami 

określonymi 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 zamówienia. 

5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

określonego w niniejszej specyfikacji. 

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

zastrzeżeń. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w niniejszej 

specyfikacji.   

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

zamówienia w określonym czasie. 

9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy przedstawione 

w specyfikacji. 

10. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania obowiązującego u Zamawiającego. 

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

13. Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji przetargowej. 

14. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, 

jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej: 

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

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

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

1) 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; 

2) oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisywania oferty w przypadku, gdy 

oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika 

z innych dokumentów załączonych do oferty; 

3) posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami);  

4) parafowany wzór umowy. 
Upełnomocniony przedstawiciel 

 

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

                                              (podpis i pieczęć) 

data:  .......................................... 

 



WZÓR UMOWY 

 

Umowa zawarta w Rybniku w dniu ………………. pomiędzy: 

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, będącym podatnikiem VAT 

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

w wysokości 598.769.500,00 zł, reprezentowanym przez: 

- …………………– ……………… 

- …………………– ……………… 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a ……………………………………………………………………………………………………………....... 

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

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

zwanym dalej Wykonawcą,  

 

razem zwane dalej Stronami. 

 

§ 1.1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia 26.02.2021r. oraz 

złożonej oferty z dnia  ………….….  Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi w zakresie 

opracowywania map do celów projektowych dla inwestycji realizowanych przez Zamawiającego, 

obejmujące mapę zasadniczą wraz z nakładkami „SWUE”. 

§ 1.2. Szczegółowy zakres prac składających się na przedmiot umowy określony jest w specyfikacji z dnia 

26.02.2021 r. oraz w załączniku nr 1 do oferty z dnia ………….... 

§ 1.3. Wykonawca w ramach realizacji usług, o których mowa w ust.1, zobowiązuje się do dostarczenia:  

− map do celów projektowych (w wersji papierowej w siedmiu egzemplarzach + wersja elektroniczna             

na nośniku CD w formacie dxf/dwg); 

− map orientacyjnych (w wersji papierowej w siedmiu egzemplarzach); 

− map własnościowych na podkładzie mapy ewidencyjnej w dwóch egzemplarzach; 

− wypisów właścicieli lub władających gruntem dla zakresu objętego w/w opracowaniem potwierdzonych 

przez stosowny Urząd (2 komplety); 

− protokołu odbioru w formie papierowej (w dwóch egzemplarzach); 

− szczegółowego kosztorysu wykazującego czynności wg załącznika nr 1 będącego podstawą                         

do weryfikacji faktury. 

§ 1.4. Prace składające się na przedmiot umowy będą wykonywane w zależności od  bieżących potrzeb 

Zamawiającego. 

                                                                                                    

§ 2.1. Termin wykonania prac przez Wykonawcę w zakresie opracowywania map do celów projektowych 

będzie wynosił : 

a) realizacja zadania w obrębie jednostki administracyjnej miasta Rybnika, Starostw Powiatowych 

maksymalnie 10 tygodni od dnia przekazania zlecenia Wykonawcy przez Zamawiającego; 

b) realizacja zadania obejmująca  tereny zamknięte maksymalnie 20 tygodni od dnia przekazania 

zlecenia Wykonawcy przez Zamawiającego; 

c) wykonanie dodatkowych pomiarów (w przypadku stwierdzenia braków/ rozbieżności na mapach 

z stanem faktycznym podczas prac terenowych projektanta) w terminie maksymalnie 15 dni od dnia 

przekazania pocztą elektroniczną (e-mail) (lub osobiście) Wykonawcy niezgodności wykazanych 

przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiarów Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia 

skorygowanych danych w danym ośrodku Geodezji i Kartografii.  

§ 2.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2.3. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał z własnych materiałów. 

§ 2.4. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie korzystał z podwykonawców.  



§ 2.5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywał  z należytą starannością i zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 2.6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne nieścisłości/błędy w przekazanej 

dokumentacji oraz za wszelkie szkody spowodowane nienależytym wykonaniem niniejszej umowy,              

w tym również z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  
 

§ 3.1 Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o mogących wystąpić zagrożeniach podczas 

wykonywania usług składających na  przedmiot umowy. 
 

§ 4.1. Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy są stawki 

określone w załączniku nr 1 do oferty z dnia ………………, w których należy uwzględnić wykonanie 

wszystkich czynności  objętych  przedmiotem umowy,  w szczególności czynności wskazanych  w § 1 ust. 3  

§ 4.2.  Wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione będzie od rodzaju, ilości i zakresu wykonanych usług 

określonych w zleceniu. 

§ 4.3. Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie 

określone w zleceniu,  płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

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

przedmiotu umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w koszty 

wykonania dodatkowym pomiarów zgodnie w § 2. ust. 1. lit. c.  

§ 4.5. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest dokonanie odbioru i zatwierdzenie 

wykonanych prac określonych w zleceniu, stwierdzone obustronnym podpisaniem protokołu przekazania 

przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy. 

 

§ 5.1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do nadzoru realizacji przedmiotu umowy są: 

a) ....................................... 

b) ....................................... 

§ 5.2. Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do nadzoru realizacji przedmiotu umowy  są: 

a) ....................................... 

b) ....................................... 

 

§ 6.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac lub ich części określonych  zleceniu 

Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 6.2. W przypadku nieterminowego wykonania prac lub ich części określonych w zleceniu Zamawiający 

może zastosować karę umowną  w wysokości 1,5% wartości prac (netto) określonych w zleceniu za każdy 

dzień  opóźnienia w stosunku do  terminu  określonego w zleceniu, nie więcej jednak niż 20%.   

§ 6.3. W przypadku wykonania dodatkowych pomiarów zgodnie z Zamawiający § 2. ust. 1. lit. c)    

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 40,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia w wykonaniu dodatkowych pomiarów w stosunku do terminu  § 2. ust. 1. lit. c).  

§ 6.4. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy należnego za  

prace objęte zleceniem, a w przypadku wykonania pomiarów dodatkowych zgodnie z § 2 ust.1 lit c)                                   

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację kolejnego zlecenia (faktura VAT za kolejne 

zlecenie)  lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (według wyboru Zamawiającego) bez 

zgody Wykonawcy.   

§ 6.5. W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego,  Wykonawca może żądać 

odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze. 

§6.6. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Zapłata kar 

umownych nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody spowodowane 

niewykonaniem bądź niewłaściwym wykonaniem zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej 

Umowy. 

 



§ 7.1. Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 

00/100) w formie pieniężnej. 

§ 7.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej będzie zwracane 

w terminie 60 dni po zakończeniu wykonanej ostatniej usługi  (tj. po podpisaniu protokołu przekazania 

dokumentów określonych w § 1 ust. 3 dotyczącego ostatniego zlecenia zrealizowanego w ramach umowy)                           

o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.  

 

§ 8.  Umowę zawiera się na czas określony jednego roku od dnia ………………… 

 

§9.1 Każda ze Stron może rozwiązać umowę za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia 

z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 1. 

§ 9.2. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§10.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§11. Wykonawca nie dokona przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności wynikających z wykonania 

niniejszej umowy, w tym odszkodowawczych i odsetkowych. 
 

§12. Wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty  …………….  zł netto. 

 

§13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

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

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§15. Umowa sporządzona jest w 2- jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

§16. Oferta Wykonawcy z dnia …………….stanowi załącznik do niniejszej umowy.  

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   (Dz. Urz. UE L 119.1  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 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-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j.) 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych, określonych w/w ustawą. 

mailto:iod@pwik-rybnik.pl


 

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy 

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych (Dz. U z 2020 poz. 935 z  późń.zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w 

Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

 
 

Zamawiający:                                                                                                  Wykonawca: 

 


