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Świnoujście, 27.01.2023r. 

 
 

Zatwierdzam 
 

……………………………………. 
 
EA/PW/NI/ 0113 / 25 /2023/KSz 
 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na 
wykonanie zadania pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami 
hydrotechnicznymi, konstrukcyjno-budowlanymi w zakresie realizacji zadania: Budowa 
ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla 
zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście (zaprojektuj i wybuduj) – część A”. 
   

 
1. Zamawiający 

Zamawiającym jest Zakład  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Adres: ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście 
http://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/1084/dane-podstawowe 
Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi 
 

2. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
 

1) Zamawiający pracuje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:00 do 15:00. 

2) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się wyłącznie drogą elektroniczną 

za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi w 

zakładce „Postępowania” w części dotyczącej niniejszego postępowania. 

3) w przypadku pytań merytorycznych związanych z postępowaniem Zamawiający 

przewiduje możliwość porozumiewania się wyłącznie drogą elektroniczną przy pomocy 

przycisku: "Wyślij wiadomość".  

Przycisk “Wyślij wiadomość” służy również do odpowiedzi na wezwanie do 
uzupełnienia ofert, przesłania odwołania /inne. 

4) w przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, 

prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich 

informacji związanych z procesem składania oferty, rejestracji czy innych aspektów 

technicznych platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8:00 do 17:00 pod nr tel. (22) 101-02-02.  

5) w sytuacjach awaryjnych - w przypadku braku działania platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi Zamawiający i Wykonawcy mogą również 

komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kszczawinska@zwik.fn.pl. 

6) Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

 
3. Tryb postępowania 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na 
podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na 
wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z 
o.o. Nr 82/2019 z dn. 12.09. 2019r.z późn. zmianami ). Regulamin dostępny jest na stronie 
internetowej Zamawiającego:  

http://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/1084/dane-podstawowe
https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi
https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi
https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi
mailto:kszczawinska@zwik.fn.pl
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http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/1097/20732/regulamin-wewnetrzny-w-sprawie-zasad-
form-i-trybu-udzielania-zamowien-na-wykonanie-robot-budowlanych-dostaw-i-uslug  
Regulamin dostępny jest również w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4. 
 
Do udzielenia tego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.). 
  
4. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego ( zwanego  dalej Usługami) 
nad robotami  hydrotechnicznymi, konstrukcyjnymi i  ogólnobudowlanymi w zakresie zadania:  

Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla 
zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście – realizacją zadania w trybie zaprojektuj 
i wybuduj – część A”, zwanym dalej zadaniem inwestycyjnym, którego ogólny opis zawiera 
Załącznik 1 do zapytania. Zamówienie obejmuje w szczególności  następujący zakres 
dotyczący realizowanych w ramach  zadania inwestycyjnego  robót hydrotechnicznych, 
konstrukcyjnych i  ogólnobudowlanych : 

1) pełnienie bieżącego nadzoru nad robotami  hydrotechnicznymi, 
konstrukcyjnymi i  ogólnobudowlanymi , celem kontrolowania przebiegu  
prowadzonych prac budowalnych oraz sposobu  prowadzenia tych  prac 
zgodnie z zapisami Decyzji Nr 4/2020 o  środowiskowych  uwarunkowaniach 
wydanej  w dniu 26.03.2020 r.; pozwoleniami na budowę dotyczącymi  zakresu  
inwestycji i  zgodności wykonywania tych robót z obowiązującym prawem 
budowlanym;     
Wykonawca zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy na każde 
uzasadnione wezwanie Zamawiającego oraz nie rzadziej niż dwa razy w 
tygodniu w czasie wykonywania robót wymagających jego nadzoru, bez 
dodatkowego wezwania . Wykonawca musi  być dostępny w siedzibie 
Zamawiającego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w terminie 48 
godzin od powiadomienia przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres 
e-mail oraz numer telefonu  wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty 
oraz umowie. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt 
otrzymania w/w powiadomienia; 

2) świadczenie usług na rzecz Zamawiającego dotyczących koordynacji  realizacji 
robót hydrotechnicznych, konstrukcyjnych i  ogólnobudowlanych z Wydziałami 
i komórkami  Urzędu Miasta Świnoujście, organami, które wydały 
pozwolenie/pozwolenia na budowę  oraz instytucjami  zewnętrznymi będącymi  
stroną w realizacji dokumentacji  projektowej i  robót budowlanych; 

3) odbiór poszczególnych etapów cząstkowych budowy i robót ulegających 
zakryciu; 

4) zatwierdzanie zakresów i  protokołów częściowego wykonania robót; 
5) nadzór nad uzyskaniem przez wykonawcę zadania inwestycyjnego stosownych  

zezwoleń na realizację robót budowlanych,  w zakresie robót 
hydrotechnicznych, konstrukcyjnych i  ogólnobudowlanych; 

6) udział w czynnościach  odbiorowych przedmiotowego  zakresu  robót,  w tym 
sprawdzenie poprawności i kompletności złożonej przez wykonawcę robót 
budowlanych  dokumentacji  odbiorowej; 

7) udział w radach budowy, w dniach określonych przez Zamawiającego, nie 
rzadziej niż 1 raz w miesiącu online i raz na trzy miesiące w siedzibie 
Zamawiającego. 

8) Kontrola i  akceptacja materiałów przewidzianych  do  wbudowania oraz 
prowadzenie ,  celem przekazania Zamawiającemu na etapie odbioru  

http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/1097/20732/regulamin-wewnetrzny-w-sprawie-zasad-form-i-trybu-udzielania-zamowien-na-wykonanie-robot-budowlanych-dostaw-i-uslug
http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/1097/20732/regulamin-wewnetrzny-w-sprawie-zasad-form-i-trybu-udzielania-zamowien-na-wykonanie-robot-budowlanych-dostaw-i-uslug
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końcowego,  wszystkich  wydanych  przez Wykonawcę akceptacji dla 
wbudowanych  materiałów. 

Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 
do oferty. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami zapytania o cenę, obejmujące 
całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych.  

 
6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
 
Wymagany termin realizacji - od przekazania placu  budowy dla zadania inwestycyjnego do  
dnia wykonania wszelkich obowiązków wynikających z odbioru  końcowego nadzorowanych  
robót budowlanych. Przewidywany termin odbioru  końcowego zadania inwestycyjnego -  
31.12.2023r.  
Planowane rozpoczęcie robót budowlanych (tj. przekazanie placu budowy): marzec – kwiecień 
2023r. 
 
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych 

warunków 
 

7.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje lub będzie dysponował osobą o odpowiednich kwalifikacjach, niezbędnych 
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: 

a) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności hydrotechnicznej i  konstrukcyjno-budowlanej , 
b) posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu, w okresie ostatnich  

10 lat, funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót  w 

ramach co najmniej 2 zakończonych i należycie wykonanych zadań obejmujących 

roboty hydrotechniczne i  konstrukcyjno-budowlane , każde  o wartości co najmniej  

0,5 mln PLN (brutto), 

 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 7.1.2) Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia 
stanowiący załącznik nr 3 do zapytania o cenę oraz dokumenty jednoznacznie 
potwierdzające spełnianie warunków określonych w pkt. 7.1.2) lit. b). 
 

         
 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
 

posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą 
ubezpieczenia w wysokości co najmniej 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie 
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zdarzenia (w przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden 
dokument). Suma ubezpieczenia nie może być skonsumowana przez inne 
roszczenia i musi stanowić zabezpieczenie w pełnej wysokości. 

 
               W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawcy zobowiązani są     
przedłożyć oświadczenie, że posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 7 do oferty 

 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć: 

− oświadczenie, że Wykonawca nie został prawomocnie skazany za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - Załącznik nr 4 do oferty, 
 

− oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy nie orzekł zakazu ubiegania 
się o zamówienia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358) – Załącznik nr 5 do oferty, 

− oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - Załącznik nr 6 do oferty, 

 
c) spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego. 
 

7.2. Opis oceny spełnienia warunków: 

  

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie żądanych w pkt. 8  zapytania o cenę, zamówienia oświadczeń i 
dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

 

 
7.3. Podstawy wykluczenia 
 
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z zapisami 
§ 9 Regulaminu wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na 
wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług.  
 
2) Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1, ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w  zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania wyklucza się: 
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. Ustawy; 
 
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 
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poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 
 
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 
29 września 1994 r.  o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. 
 
3) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 7.3.2) 
 
4)  W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 7.3.2), Zamawiający odrzuca 
ofertę takiego Wykonawcy w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
 
5)  Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty. 
 
6)  Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 7.3.2), które w okresie tego 
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. 
 
7)  Karę pieniężną, o której mowa w pkt 7.3.6), nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
w drodze decyzji, do wysokości 20 000 000 zł. 
 
8) W zakresie nieuregulowanym w pkt 7.3.6) i 7.3.7) do nakładania i wymierzania kary 
pieniężnej, o której mowa w ust. 5, stosuje się przepisy działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 
 
9) Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w pkt. 5, stanowią dochód budżetu państwa. 
 
UWAGA!!!: Zamawiający dokonuje weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w 
stosunku do konkretnego podmiotu za pomocą wszelkich dostępnych środków, np. za 
pomocą: 
 
1) ogólnodostępnych rejestrów takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i 
Informacja o Działalności Gospodarczej; 
2) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 
3) wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014; 
4) listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec 
których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
 
Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
 
7.4.   Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

a) jest niezgodna z Regulaminem, 
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b) jej treść nie odpowiada treści zapytania o cenę ,  
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.2022 poz. 
1233 t.j.), 

d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, 
f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy: 
 
Poprawnie przygotowana i złożona oferta (Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu 
oferty załączonym do zapytania o cenę) zawiera formularz oferty oraz następujące załączniki, 
w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu: 
 
8.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 
1 do oferty, 
8.2. aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 
odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub wydruk z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru 
Sądowego, 
8.3.zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do oferty, 
8.4. w przypadku podmiotów występujących wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie lub do 
występowania wspólnie i podpisania umowy, 
8.5. pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik, 
8.6. wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do 
oferty, 
8.7. oświadczenie, że Wykonawca nie został prawomocnie skazany za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego- załącznik nr 4 do oferty, 
8.8. oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy nie orzekł zakazu ubiegania się o 
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary – załącznik nr 5 do oferty, 
8.9. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – załącznik nr 6 do oferty, 
8.10. oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualną polisę ubezpieczeniową z sumą 
ubezpieczenia na jedno lub wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 50 000,00 zł (Polisa 
do wglądu przed podpisaniem umowy) – załącznik nr 7 do oferty, 
8.11. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 8 do oferty, 
8.12. oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) – załącznik nr 9 do oferty. 
 

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagane jest złożenie 
dokumentów i oświadczeń przez każdy podmiot oddzielnie (dotyczy dokumentów 
wymienionych w pkt 8.1, 8.2.,  8.7., 8.8.,8.9., 8.11., 8.12.)  



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 

tel. (91) 321 45 31  fax. (91) 321 47 82 
 

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551 

NIP: 855-00-24-412                                     Wysokość kapitału zakładowego          99 700 200,00 zł 

Znak sprawy:  03/2023     Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami  hydrotechnicznymi i konstrukcyjno-budowlanymi realizowanymi  w zakresie realizacji zadania: 
Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście – 

realizacją zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część A.                 str. 7 

 

 
9 . Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia  
W takim wypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 
9.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
9.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie. 
9.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić 
pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz 
załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz umożliwić 
identyfikację podmiotów ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo to musi zostać 
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę 
za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy 
(tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie 
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za 
zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika 
umocowanego tymże pełnomocnictwem. 
9.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 
(liderem). 
9.5. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące lidera. 
9.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Wykonawcy dostarczą Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

 

10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami – 

wyjaśnienia treści materiałów przetargowych 

10.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformy zakupowej Open 

Nexus i formularza Wyślij wiadomość .  

10.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących 

dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania 

Wykonawcy, które otrzymał najpóźniej do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania i odpowiedzi zostaną zamieszczone na 

stronie platformy zakupowej Open Nexus dotyczącej przedmiotowego postępowania.  

Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 700 do 1500. 

10.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zapytania o cenę a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

10.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści zapytania o cenę . 

 
11.   Opis sposobu przygotowania ofert: 
 

11.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11.2. Ofertę wraz z załącznikami, oświadczeniami składa się w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi, dostępnej również na stronie internetowej 
Zamawiającego w zakładce przetargi pod adresem: http://zwik.swi.pl/przetargi.html oraz 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi
http://zwik.swi.pl/przetargi.html
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http://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/1085/przetargi. Korzystanie z platformy 
zakupowej Open Nexus  przez Wykonawcę jest bezpłatne.  
Na stronie platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje znajduje się instrukcja składania 
oferty dla Wykonawcy. 

11.3. Wszyscy Wykonawcy składając ofertę w postępowaniu zobowiązani są do załączenia 
zeskanowanego formularza oferty wraz z wymaganymi w postępowaniu załącznikami i 
dokumentami wyszczególnionymi w pkt. 8 zapytania o cenę. Zamawiający dopuszcza 
możliwość złożenia w/w dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, 
podpisem osobistym lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. W przypadku 
prawidłowego złożenia dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, 
podpisem osobistym lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, nie stosuje się zapisów 
pkt. 11.4. zapytania o cenę.  

   
11.4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany w terminie 7 dni licząc 

od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dostarczenia 
Zamawiającemu w formie pisemnej (papierowej) oferty oraz oświadczeń i dokumentów 
wymaganych w prowadzonym postępowaniu. Ofertę należy przesłać na adres 
Zamawiającego tj.  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 4, 72-600 
Świnoujście z dopiskiem na kopercie: Pełnienie nadzoru nad robotami  
hydrotechnicznymi, konstrukcyjnymi i  ogólnobudowlanymi,   dla zadania: 
Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą dla zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście – realizacją zadania 

w trybie zaprojektuj i wybuduj – część A – Dział Inwestycji. 
11.5.  

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego umowy 
zobowiązany jest do jej podpisania i odesłania do Zamawiającego. Zamawiający 
informuje, że istnieje możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej. Podpisaną w 
formie elektronicznej umowę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: 
kszczawinska@zwik.fn.pl.  

11.6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
11.7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę 

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
ewidencji działalności gospodarczej. Podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią 
imienną, ze wskazaniem funkcji/stanowiska w jednostce Wykonawcy Jeżeli osoba/osoby 
podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w 
swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 
Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub 
kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Nie jest 
dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa 
przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem.  
 

11.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 
ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z 
tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego na język polski. W razie 
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

11.9. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

11.10. Zaleca się by każda zawierającą jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 
parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności 
każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, 
powinny być parafowane przez Wykonawcę. Powyższe nie dotyczy ofert podpisanych 
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 
 

http://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/1085/przetargi
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:kszczawinska@zwik.fn.pl
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11.11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści 
oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. ( nie dotyczy oferty podpisanej 
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym). 
 

11.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym 
uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 poz. 1233 t.j.) i dołączone do 
oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez 
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

11.13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

11.14. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania o cenę. 
11.15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza składania oferty na stronie platformy zakupowej Open 
Nexus.  

11.16. Z uwagi na to, że oferty Wykonawców są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez 
zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy 
to zrobić przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 

11.17. Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu przed upływem terminu 
zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio 
złożonej. 

11.18. Wycofanie oferty możliwe jest do upływu terminu składania ofert.  
11.19. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości 

zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postepowaniu.  
11.20. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej 

oferty.  

11.21. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

12. Termin związania ofertą  

12.1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  
         wraz z upływem terminu składania ofert. 
12.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania  

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

 

13.  Cena oferty 
13.1. Zamawiający weźmie pod uwagę zaproponowaną przez Wykonawcę cenę brutto 
przedstawioną w Formularzu oferty. Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo                         
i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.  
13.2. Wszystkie obliczenia oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących ofertę 
należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia omyłek 
rachunkowych i pisarskich.  
13.3. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich. 
13.4. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2022r. poz. 931 z późn. zm.) oraz przepisami  wykonawczymi do 
tej ustawy. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, 
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strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień 
wystawienia faktury.  
13.5. Określenie przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej 
stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny. Konsekwencją 
zastosowania niewłaściwej stawki podatku VAT  w ofercie, jest jej odrzucenie. 
13.6. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji 
przedmiotu zamówienia, o ile nie zajdą przesłanki wymienione w pkt 16.6. zapytania o cenę. 
 
 
14. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert  
 
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie – cena  brutto – 100 % - przedstawiona w 
Formularzu oferty. 
 
UWAGA! 
W przypadku złożenia oferty przez podmiot zwolniony z obowiązku zapłaty podatku VAT 
Zamawiający, aby zapobiec nierównemu traktowaniu Wykonawców, doliczy do ceny 
takiej oferty kwotę wynikającą z obowiązującej stawki podatku VAT. Tak ustalona cena 
służyć będzie jedynie do oceny ofert. W przypadku wyboru oferty złożonej przez 
Wykonawcę zwolnionego z obowiązku płacenia podatku VAT, umowa zawarta zostanie 
na kwotę faktycznie wynikającą ze złożonej oferty.  
 
Sposób wyliczenia ceny brutto, którą Zamawiający przyjmie do oceny: 
 
Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe otrzymają 
punktację według formuły: 
 
( Cn/Cof.b.)x 100 pkt = ilość punktów, gdzie: 
 
Cn         –  najniższa cena,  
Cof.b.     – cena oferty badanej.  
 
Największa liczba punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za 
najkorzystniejszą. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej 
ofert przy wyliczeniu do dwóch miejsc po przecinku powoduje ustalenie kolejności z 
uwzględnieniem kolejnych miejsc po przecinku. 
 
15. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert 
15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open 

Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi w terminie do dnia 
07.02.2023r., do godziny 12:30. 

15.2. Otwarcie ofert (elektroniczne na platformie zakupowej Open Nexus) nastąpi w siedzibie 
Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, w pokoju nr 4, w dniu 07.02.2023r. 
o godzinie 13:00. 

15.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na swoim profilu platformy zakupowej. 

15.4. Po czynności otwarcia ofert, najpóźniej  w następnym dniu roboczym od dnia otwarcia 
ofert, Zamawiający opublikuje na swoim profilu platformy zakupowej open Nexus: 

− ilość ofert złożonych elektronicznie za pomocą platformy zakupowej, 

− nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny przez nich zaoferowane za pomocą platformy 
zakupowej. 

  

https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi
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16. Udzielenie zamówienia 
 
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim  

wymaganiom określonym w Regulaminie oraz niniejszym zapytaniu o cenę i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w zapytaniu o cenę kryteria. 

16.2. O wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty,   
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty                                
w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

16.3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której  
wzór stanowi załącznik nr 2 do oferty.  
W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza zostanie złożona przez konsorcjum, 
wówczas Wykonawca (Wykonawcy występujący wspólnie) przed podpisaniem 
umowy o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia  
Zamawiającemu umowy konsorcjum. Brak przedłożenia Zamawiającemu umowy 
konsorcjum traktowany będzie jako odmowa Wykonawcy podpisania umowy o 
udzielenie zamówienia.    

16.4. W przypadku niezłożenia dokumentów w formie pisemnej w terminie określonym w 
pkt. 11.4. zapytania o cenę, przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, Zamawiający uzna, że Wykonawca odmówił podpisania umowy i 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

16.5. Zamawiający ma możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień  
dodatkowych nieprzekraczających 20 % wartości zamówienia podstawowego: 
 
a) objętych zamówieniem podstawowym, jeżeli istnieje konieczność ich wykonania w 

większej ilości, w tym w przypadku  wydłużenia terminu realizacji inwestycji - 
Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
dla zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście – realizacją zadania w trybie 
zaprojektuj i wybuduj – część A” 
 

b) nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego 
wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 
wcześniej do przewidzenia, 

lub 
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego 
od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 
kosztów  

lub  
wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 
dodatkowego. 

 
W przypadku udzielenia zamówień, o których mowa w lit. a) do określenia ich wartości 
Zamawiający przyjmie wynagrodzenie miesięczne wynikające z oferty. 
Do określenia wynagrodzenia za  zamówienia, o których mowa w lit. b) wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o negocjacje stron. 
 
16.6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie 
pisemnego aneksu na następujących warunkach: 

a) jeżeli w okresie obowiązywania umowy zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT, w takim 
wypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie tj. odpowiednio zwiększeniu 
bądź zmniejszeniu,   

b) jeżeli Wykonawca utraci zwolnienie od podatku VAT. W takim wypadku wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie powiększone o należny podatek VAT, 
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c) jeżeli zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 

d) na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia 
wynikające z wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego,  

e) w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej 
niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z 
zapytaniem o cenę, 

f) z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych, o której mowa w pkt. 16.7. 
siwz, 

g) jeżeli wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 
16.7.  Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić w przypadku gwałtownej 
zmiany poziomu cen mających  wpływ na realizację zamówienia, która nie mieści się 
w granicach zwykłego ryzyka kontraktowego. Określenie wpływu zmiany ceny materiałów lub 
innych elementów na koszt wykonania zamówienia będzie dokonywany na podstawie 
przedstawionych przez Wykonawcę szczegółowych wyliczeń proponowanej nowej wysokości 
tych cen oraz dokumentów poświadczających te kalkulacje i wyliczenia. Pod pojęciem 
gwałtownej  zmiany  rozumie się wzrost kosztu danego  składnika powyżej 10%. Maksymalna 
sumaryczna wysokość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 10% wartości 
zamówienia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienie dodatkowych wyliczeń 
i dokumentów źródłowych, jeżeli przedstawione przez Wykonawcę uzna za niewystarczające.   
 

17. Wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

18.  Obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

 
Zamawiający oświadcza, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku 
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119, zwane 
w dalszej części zapytania o cenę RODO) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Świnoujściu zapewniał będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego 
postępowania z danymi osobowymi. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:  

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – siedziba: 72-600 Świnoujście, ul. 
Kołłątaja 4 jest Administratorem Danych Osobowych; 

2. pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu, 
jako Administratora Danych w celu związanym z realizacją niniejszego zamówienia; 

3. dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli w wyniku postępowania zostanie 
zawarta umowa – do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy; 

4. w odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych w związku z postępowaniem, 
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 
RODO; 

5. Zamawiający z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 
skontaktować można się: 

• telefonicznie: nr (91) 321-45-31 / 321-42-86 / 321-35-24  

• pocztą tradycyjną: na adres 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 

• pocztą elektroniczną: na adres e-mail zwik@zwik.fn.pl; iod@zwik.fn.pl 

• osobiście: w siedzibie Spółki w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4. 
6. posiada Pani/Pan: 

mailto:zwik@zwik.fn.pl


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 

tel. (91) 321 45 31  fax. (91) 321 47 82 
 

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551 

NIP: 855-00-24-412                                     Wysokość kapitału zakładowego          99 700 200,00 zł 

Znak sprawy:  03/2023     Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami  hydrotechnicznymi i konstrukcyjno-budowlanymi realizowanymi  w zakresie realizacji zadania: 
Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście – 

realizacją zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część A.                 str. 13 

 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych*; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;   

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

7. nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego. 

 
Wykaz załączników do zapytania o cenę: 
- załącznik nr 1 do zapytania o cenę- opis zadania inwestycyjnego „Budowa ujęcia wody 
powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zaopatrzenia w wodę miasta 
Świnoujście – realizacją zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część A”,  

 
Wykaz załączników do oferty: 
- załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w zapytaniu 
o cenę,  
- załącznik nr 2 – projekt umowy,  
- załącznik nr 3 -  
- załącznik nr 4– oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy 
nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,  
- załącznik nr 5 – oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy (podmiotu zbiorowego) 
nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 
- załącznik nr 6 – oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
- załącznik nr 7 – oświadczenie, że wykonawca posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, 
- załącznik nr 8 – oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, 
 

- załącznik nr 9 – oświadczenie, że w stosunku  do  wykonawcy  nie zachodzą przesłanki  
wykluczenia  z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 

tel. (91) 321 45 31  fax. (91) 321 47 82 
 

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551 

NIP: 855-00-24-412                                     Wysokość kapitału zakładowego          99 700 200,00 zł 

Znak sprawy:  03/2023     Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami  hydrotechnicznymi i konstrukcyjno-budowlanymi realizowanymi  w zakresie realizacji zadania: 
Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście – 

realizacją zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część A.                 str. 14 

 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835). 
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Załącznik nr 1 do zapytania o cenę  

 
 
Ogólny zakres rzeczowy planowanego  do  realizacji zadania inwestycyjnego  
 
 
Budowa powierzchniowego ujęcia wody słonawej ze starorzecza Mulnik wraz z infrastrukturą 
wymienioną w Zadaniu 1, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem/pozwoleniami na budowę oraz 
zaopiniowanymi przez Zamawiającego projektami technicznymi. 
Ujęcie wody w akwenie Mulnik zaplanowano jako ujęcie powierzchniowe, dla którego, 
konieczne jest wykonanie pogłębienia w zakresie obszaru planowanych czerpni do rzędnej ok. 
- 6 m npm i ich wygrodzenie oraz wykonanie sztucznej wyspy w Mulniku, dla wykonania 
obiektu pompowni wody surowej  i placu  manewrowego dla trzech samochodów 
pożarniczych. Napływ wody do czerpni Wykonawca zobowiązany jest zrealizować od strony 
przeciwnej do napływu wody z kanału Piastowskiego do akwenu Mulnik. Dopływ wody do 
czerpni musi być poprzedzony co najmniej kratą odseparowującą większe zanieczyszczenia i 
wrotami odcinającymi napływ wody, a dopływ wody do pompowni poprzedzony urządzeniami 
separacyjnymi, zabezpieczającymi pompy i rurociąg przesyłowy przed uszkodzeniami i 
zablokowaniem mechanicznym.  W budynku pompowni należy  przewidzieć pomieszczenie 
dla instalacji urządzeń do wstępnej wariantowej dezynfekcji wody surowej, w którym znajdzie 
się kompletny osprzęt dozujący oraz zbiorniki magazynowe reagentów. 
W zakres robót hydrotechnicznych wchodzi także pogłębienie części akwenu Mulnik od strony 
napływu wody do komór czerpalnych, z uwzględnieniem umocnienia dna i skarp w celu 
ograniczenia napływu osadów dennych do komór czerpalnych (osadnik wstępny). 
Rurociąg przesyłowy wody surowej z ujęcia na stację uzdatniania wody będzie ułożony pod 
istniejącą drogą o nawierzchni wykonanej z kostki brukowej oraz w terenie leśnym pod 
istniejącym duktem , który  musi zostać w ramach  inwestycji  dostosowany  do  wymogów 
drogi pożarowej o  parametrach  spełniających uzgodnienia zawarte z Nadleśnictwem 
Międzyzdroje. Następnie  rurociąg będzie przechodzić pod ul. Karsiborską i dalej pod 
istniejącą drogą z płyt jumbo. 
Wykonanie zasilania energetycznego ujęcia musi spełniać warunki techniczne przyłączenia  
wydane przez ENEA Operator Sp. z o. o.  
W zakres inwestycji wchodzi także wykonanie kanalizacji teletechnicznej (kanalizacja 
pierwotna jednootworowa + 3 otworowa kanalizacja wtórna) wzdłuż trasy rurociągu 
przesyłowego wody surowej. Wykonawca robót budowlanych realizuje także ułożenie kabli 
pomiędzy projektowanym ujęciem wody a istniejącą dyspozytornią SUW Wydrzany 
niezbędnych do przeniesienia sygnałów z sytemu nadzoru terenu, w tym otwarcia bram, kamer 
z podglądu terenu , wejście na teren pompowni, itp. 
Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Zamawiający wymaga od Wykonawcy  
przeprowadzenia próbnego tłoczenia wody potwierdzającego uzyskanie wymaganej 
wydajności zrealizowanej infrastruktury przy ciągłej pracy ujęcia wody z wydajnością 360 m3/h 
w okresie kolejnych  48 godzin. 
Przedmiot umowy obejmuje również opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej 
m.in. wszystkie niezbędne elementy do uzyskania w imieniu Zamawiającego   decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie. 
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............................................................ 
( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 
 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu             
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na realizację zadania pn.: „Pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad robotami hydrotechnicznymi, konstrukcyjnymi i  
ogólnobudowlanymi, realizowanymi w ramach zadania: Budowa ujęcia wody 
powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zaopatrzenia w wodę 
miasta Świnoujście – realizacją zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część A”, 
przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki 
zawarte w zapytaniu o cenę. 
 

Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Wykonawcy, którym jest: 

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

 
  ......................................................................................................... 
 
zarejestrowanym w Sądzie …………………………………………………………………………… 
(dotyczy: Wykonawców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego – należy wskazać właściwy sąd rejestrowy) 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  w zapytaniu 
o cenę :   
 

1 2 3 4 
(1x3) 

Przewidywana 
liczba miesięcy 
realizacji 
przedmiotu 
zamówienia  

Miesięczne 
wynagrodzenie 
netto  
PLN 

Miesięczne 
wynagrodzenie 
brutto 
PLN 

Wartość brutto 
oferty  
PLN 

 
10 

 

   

 
 
Oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi 
przepisami i  wynosi …… %. Cena  obejmować będzie całkowity koszt realizacji przedmiotu 
zamówienia opisanego w zapytaniu o cenę. 
 
Jednocześnie oświadczamy, że:  
1. termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert, 
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2. zapoznaliśmy się z otrzymanymi od Zamawiającego dokumentami i w pełni je 
akceptujemy, 

3. uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego 
sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia, 

4. akceptujemy płatność wynagrodzenia z dołu, w terminie 14 dni w formie przelewu po 
otrzymaniu przez Zamawiającego  faktury VAT.  

5. wzór umowy na realizację zamówienia stanowiący część zapytania o cenę został przez 
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru naszej oferty) 
do podpisania umowy w takim brzmieniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, 

6. umowę wiążącą obydwie strony odeślemy w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, 
7. nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu o cenę zamówienia oraz 

złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, 
8. składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego 

przez …………………………………..………. (niepotrzebne skreślić), 
                                                              (nazwa lidera) 
9. potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 

postępowania, 
10. jesteśmy / nie jesteśmy* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz NIP 

............................................................ 
11. informacje zawarte na stronach nr ............................... oferty stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępnianie innym Wykonawcom biorącym udział 
w postępowaniu,  

12. złożona przez nas oferta zawiera ........... kolejno ponumerowanych stron. 

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

(miejsce i data)  (podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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 Załącznik nr 1 
do oferty 

 
 
............................................................ 
( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: 
 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
 
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 
 
d) nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z 
przyczyn określonych w Regulaminie zamówień, 
 
e) spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego. 
 

 
 

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

(miejsce i data)  (podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2  
do oferty 

UMOWA Nr ....../2023 
z dnia .....................2023r. 

 
 

zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. 
Kołłątaja 4, zarejestrowaną Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551, o kapitale zakładowym w 
kwocie 99  700 200,00 zł, NIP: 855-00-24-412, REGON: 810 561 303 reprezentowaną przez: 

 Dyrektora Naczelnego - mgr inż. Małgorzatę Bogdał                                
       zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 
a: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

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

 

reprezentowanym przez: 
1) .............................................................................................................. 
2) .............................................................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 
 
Na podstawie obowiązującego  w ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu  „Regulaminu w sprawie 
zasad, form i  trybu  udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” 
(wprowadzonego uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 82/2019 z dn. 12.09. 2019r.z późn. 
zm.) została zawarta w trybie zapytania o cenę umowa na pełnienie nadzoru nad robotami  
hydrotechnicznymi, konstrukcyjnymi i  ogólnobudowlanymi, wykonywanymi w ramach  
inwestycji pn.: „Budowa ujęcia wody  powierzchniowej słonawej wraz z infrastruktura 
towarzyszącą,  dla zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście- realizacja zadania w trybie 
zaprojektuj i wybuduj- cześć A” (zwanego dalej zadaniem inwestycyjnym) o następującym 
brzmieniu:  

 
§  1 

Zakres rzeczowy umowy 
1. Zamawiający  zleca,  a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia bieżącego nadzoru 

inwestorskiego nad robotami  hydrotechnicznymi, konstrukcyjnymi i  ogólnobudowlanymi,  
, celem kontrolowania przebiegu  prowadzonych prac budowalnych oraz sposobu  
prowadzenia prac wykonywanych  w ramach  realizacji  zadania inwestycyjnego, o którym 
mowa powyżej, w szczególności zgodnie z obowiązującymi  przepisami budowlanymi oraz 
Decyzją Nr 4/2020 o  środowiskowych  uwarunkowaniach  wydaną  w dniu 26.03.2020 r. i 
pozwoleniami  na budowę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy z zachowaniem należytej 
staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy 
technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ). 

3. Bieżący  nadzór  obejmuje w szczególności : 
1) przeprowadzenie przed rozpoczęciem prac budowlanych oględzin terenu inwestycji, w 
obecności wykonawcy  robót budowlanych; 

2) kontrolę prawidłowości wykonywania przez wykonawcę i podwykonawców  robót 
budowlanych (hydrotechnicznych i konstrukcyjno-budowlanych) i ich zgodności z 
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dokumentacją projektową pozwoleniem/pozwoleniami na budowę, oraz zasadami  wiedzy  
technicznej ; 
3) sprawdzanie jakości  wykonywanych  robót i  wbudowanych  wyrobów budowlanych; 
4) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego  wykonania 
wadliwych  robót,  w przypadku  gdy ich  kontynuacja mogła by  spowodować  zagrożenie bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 
5) w razie stwierdzenia ,że realizacja robót budowlanych przebiega niezgodnie z  pozwoleniem 
na budowę i/lub obowiązującymi  przepisami lub istnieje możliwość powstania zagrożenia dla 
ludzi lub środowiska przyrodniczego, Wykonawca jest zobowiązany  do  dokonania 
odpowiedniego  wpisu w dzienniku  budowy, łącznie z poleceniem wstrzymania robót 
budowlanych i niezwłocznego  powiadomienia Zamawiającego; 
6) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; 
7) przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych 
branżowych, odbiorze końcowym i w przekazaniu obiektu do użytkowania; 
8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 
rozliczeń budowy; 
9) przekładanie inwestorowi pisemnych miesięcznych raportów z postępu prac i raportów o 
zgodności postępu prac z ustalonym harmonogramem w terminie do 10 dnia następnego 
miesiąca; 
10) przedstawienie pisemnej opinii do składanych przez wykonawcę robót budowlanych  
rozwiązań zamiennych w stosunku  do  projektu  budowlanego; 
4.  Zakres umowy  obejmuje także po  stronie Wykonawcy: 
1) koordynację działań  Zamawiającego  podczas realizacji zadania inwestycyjnego  z 
wydziałami i komórkami  Urzędu Miasta Świnoujście oraz instytucjami  zewnętrznymi 
będącymi  stroną w trakcie realizacji robót budowlanych (hydrotechnicznych i konstrukcyjno-
budowlanych) ; 
2) reprezentowanie Zamawiającego w zakresie dotyczącym robót budowlanych 
(hydrotechnicznych i konstrukcyjno-budowlanych) , na spotkaniach  branżowych i naradach  
koordynacyjnych na etapie wykonywania robót budowlanych; 
3) obsługę zadania inwestycyjnego w zakresie przygotowania korespondencji Zamawiającego 
z urzędami administracji samorządowej i rządowej oraz Urzędem Morskim i Lasami 
Państwowymi, dotyczącej wykonania robót budowlanych (przygotowanie projektów pism, 
komunikacja z urzędami); 
4) nadzór nad uzyskaniem przez wykonawcę zadania inwestycyjnego stosownych  zezwoleń 
na realizację czynności podlegających zakazom, obowiązującym w stosunku  do  gatunków 
chronionych,  w przypadku ich  kolizji z realizowanym przedsięwzięciem; 
5) sprawdzenie złożonej przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej 
(dokumentacji odbiorowej) najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty jej otrzymania. Po 
sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych, pisemne potwierdzenie 
wykonawcy robót budowlanych możliwości zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do 
odbioru przedmiotu umowy oraz przekazania pełnej dokumentacji odbiorowej. W przypadku 
ustalenia przez Inspektora Nadzoru, że roboty nie zostały ukończone lub zawierają wady, lub 
dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne, Inspektor Nadzoru wskazując przyczyny 
odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru. 
6) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności zarówno  w siedzibie  
Zamawiającego (w uzgodnieniu  z Zamawiającym)   oraz w systemie telepracy.  
7) Wykonawca zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy na każde uzasadnione 
wezwanie Zamawiającego oraz bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót 
wymagających jego nadzoru, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, i dokumentować swoje 
wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego 
sprawdzone.  
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8) Zamawiający  ma prawo w ramach  tej  umowy  zlecić Wykonawcy  uczestnictwo w 
organizowanych  spotkaniach wewnętrznych oraz spotkaniach  z podmiotami  zewnętrznymi ( 
po uzgodnieniu  terminu  z Wykonawcą z co  najmniej  trzy  dniowym wyprzedzeniem). 
9) Wykonawca zobowiązuje się ponadto do kontrolowania rozliczeń budowy w zakresie 
nadzorowanych robót. 
 

§  2 
Zapewnienia i zobowiązania 

1. Wykonawca niniejszym zapewnia, że: 
1.1 zapoznał się z umową na realizację zadania inwestycyjnego , decyzją  o środowiskowych  

uwarunkowaniach Nr 4/2020 z dnia 26.03.2020 r., zapozna się z projektem/projektami 
zagospodarowania działki lub terenu i projektem/projektami achitektoniczno-budowlanymi 
oraz projektami technicznymi. Projekt/projekty zagospodarowania działki lub terenu i 
projekt/projekty achitektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne zostaną przekazane 
Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy zadania inwestycyjnego. 

1.2 posiada wiedzę fachową i doświadczenie wymagane w celu wykonania Usług na rzecz 
Zamawiającego; 

1.3 nie ma żadnych przeszkód, prawnych lub innych z jego strony, do zawarcia niniejszej 
Umowy i wykonania Usług; 

1.4 nie istnieje konflikt interesów pomiędzy Usługami zleconymi niniejszą Umową a innymi 
usługami wykonanymi przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy, a w razie 
zaistnienia takiego konfliktu zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym 
Zamawiającego; 

1.5 w ramach wynagrodzenia określonego w umowie prawa majątkowe i prawa własności 
intelektualnej wszelkiego rodzaju, które zostaną utworzone przez Wykonawcę  podczas 
świadczenia Usług na mocy niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, 
a Wykonawca nie zgłasza sprzeciwu ani nie będzie mu przysługiwało prawo regresu lub 
prawo podjęcia czynności wobec Zamawiającego w takim względzie. Wszelkie dokumenty, 
które zostaną sporządzone przez Wykonawcę  w ramach wykonywania niniejszej Umowy, 
w tym w szczególności opracowania, opinie powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
a także nośniki danych wykorzystane do sporządzenia dokumentów i przekazane 
Zleceniodawcy, z chwilą ich przekazania stają się własnością  Zamawiającego z pełnym  
zakresem  praw autorskich; 

1.6 w ramach wynagrodzenia wskazanego w niniejszej umowie, nieodwołalnie upoważnia 
Zamawiającego do swobodnego wykorzystywania  opracowań i  dokumentów, wobec 
których dokonał przeniesienia autorskich praw majątkowych lub udzielił licencji, zgodnie z 
postanowieniami niniejszego paragrafu, w tym dokonywania w nich korekt, adaptacji, 
powieleń, tłumaczeń. Zamawiający może rozporządzać i korzystać z opracowań takich 
utworów bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy i bez obowiązku zapłaty z tego 
tytułu dodatkowego wynagrodzenia; 
 

2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do: 
2.1. regularnego komunikowania się z Zamawiającym w sprawie postępu prac 

Wykonawcy  w ramach wykonywania niniejszej Umowy oraz dostarczyć 
Zamawiającemu wszelkich żądanych danych, informacji i dokumentów  
związanych z realizacją Umowy; 

2.2.  obecności w siedzibie Zamawiającego bądź na terenie realizowanego zadania 
inwestycyjnego  nie rzadziej niż dwa  razy   w tygodniu  w trakcie realizacji  robót 
budowlanych (hydrotechnicznych i konstrukcyjno-budowlanych) . Wykonawca 
zobowiązuje się także do obecności  w siedzibie Zamawiającego na jego  wezwanie 
w przypadku nagłych  problemów wynikających  w trakcie realizacji zadania 
inwestycyjnego. W takim przypadku Wykonawca musi  być dostępny w siedzibie 
Zamawiającego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w ciągu 48 godzin 
od powiadomienia przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-
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mail………….. oraz nr telefonu ………………. Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania w/w powiadomienia; 

2.3. przestrzegania  przy wykonywaniu Usług obowiązujących przepisów prawa; 
2.4. posiadania w trakcie trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy na kwotę min. 50 000,00 
złotych. Kopia polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia i dowód jej 
opłacenia będą stanowić załączniki do niniejszej umowy. 

 
§  3 

Wynagrodzenie 
1. W zamian za pełne i terminowe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,  

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne  w kwocie:…………zł (słownie 
złotych: ………………złotych 00/100) + podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi 
przepisami   %  tj. …………zł Wynagrodzenie płatne będzie w miesiącach świadczenia 
usługi tj. pełnienia bieżącego nadzoru inwestorskiego nad robotami  hydrotechnicznymi, 
konstrukcyjnymi i  ogólnobudowlanymi w tym podczas realizacji robót budowlanych z w/w 
zakresu, oraz za 1 miesiąc – przed rozpoczęciem robót budowlanych, w trakcie 
przeprowadzenia oględzin terenu inwestycji, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
faktury/rachunku  Zamawiającemu, na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze 
VAT/rachunku. 

3. Niezależnie  od  wynagrodzenia określonego  w  ust. 1 . Wykonawcy  przysługuje  zwrot 
kosztów podróży poza teren woj. zachodniopomorskiego, odbywanych w związku z  
realizacją zadań będących  zakresem  niniejszej   umowy. Wysokość  zwrotu  kosztów 
podróży  będzie określana  na zasadach  zgodnych z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki  Społecznej  z dnia 29.01.2013r. w sprawie należności  przysługujących 
pracownikowi  zatrudnionemu w państwowej  lub samorządowej  jednostce 
strefy  budżetowej z tytułu  podróży  służbowej (Dz.U. 2013.167 z późn. zm.). 

4. W niepełnych miesiącach realizacji obowiązków wynagrodzenie ustalone zostanie 
proporcjonalnie do udziału ilości dni realizacji obowiązków w stosunku do ilości dni 
kalendarzowych danego miesiąca i kwoty wynagrodzenia miesięcznego. 

 
§  4 

Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy 
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu przekazania placu  budowy dla zadania 

inwestycyjnego  i będzie obowiązywała do  odbioru  końcowego zadania inwestycyjnego, 
Planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego - 31.12.2023r. z zastrzeżeniem 
ust.2. 

2. Planowane przekazanie placu budowy nastąpi w okresie marzec – kwiecień 2023r. 
3. Każda Strona może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnej chwili za uprzednim 

dwumiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem. 
4. Niezależnie od ust. 2 powyżej oraz przepisów kodeksu cywilnego, Zamawiający ma prawo 

rozwiązać niniejszą Umowę za pisemnym oświadczeniem bez zachowania okresu 
wypowiedzenia  w następujących przypadkach: 
4.1. jeśli  Wykonawca w istotny sposób naruszy którekolwiek ze swoich zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy i takie naruszenie nie może być naprawione lub 
mogło być, ale nie zostało naprawione w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia od Zamawiającego z żądaniem naprawy takiego naruszenia, 

4.2. jeśli okaże się, że Wykonawca złożył  w związku z zawarciem lub  
wykonywaniem umowy nieprawdziwe oświadczenie lub dokument. 
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§  5 

Klauzula informacyjna w związku  z przetwarzaniem danych  osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO), informuję, że Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu (dalej: 
ZWiK Sp. z o.o.). Dane  kontaktowe  do  Inspektora  Ochrony Danych w ZWiK Sp. z o.o.: 
iod@zwik.fn.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy (art. 6 ust. 1 
lit. b RODO), wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych 
oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO).  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz dalej, 
przez okres 10 lat od momentu zakończenia obowiązywania niniejszej umowy  (art. 6 ust.1 
lit. f RODO).  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:  
dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania 
ciągłości oraz poprawności działania systemów IT oraz/lub upoważnionym z mocy 
prawa podmiotom na udokumentowany wniosek. 

5. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych  oraz  prawo  
ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie 
ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych  Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
 

§  6 
1. Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony 
Zamawiającego jest Małgorzata Bogdał.  
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną w sprawach realizacji umowy będzie: 
………………………..   
 
3. Wykonawca na czas realizacji Przedmiotu Umowy będzie dysponował osobą/zespołem 
osób wykazaną/ych w załączniku nr 1 do umowy (załącznik nr 3 do oferty). 
4. Zmiana osoby/zespołu osób wskazanej/ych w załączniku nr 1 do umowy (załącznik nr 3 do 
oferty) wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy:  

1) oświadczenie, że wobec osoby fizycznej wskazanej we wniosku Wykonawca wypełnił 
obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. 
Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej „RODO” oraz, 

2) dokumenty potwierdzające, że proponowana/e osoba/y posiada/ją odpowiednie 
uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.  

5. W przypadku nieobecności osoby/osób wyznaczonej/ych do realizacji zadania 

spowodowanej chorobą, Strony dopuszczają sporadyczne zastępstwo przez osobę trzecią, 

wskazaną pisemnie przez Wykonawcę do realizacji obowiązków Wykonawcy, z zachowaniem 

przez Wykonawcę uprawnienia do wynagrodzenia, przy czym nie może to dotyczyć czynności 

odbioru końcowego. Zapisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.   

 

mailto:iod@zwik.fn.pl
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§ 7 
Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Strony przewidują kary umowne dla Wykonawcy w następujących przypadkach: 
a) za niedotrzymanie przez Wykonawcę wymaganych terminów wizytowania i 
nadzorowania budowy określonych  w §2 ust.2 pkt. 2.2., Wykonawca zapłaci karę umowną 
za zwłokę w stawiennictwie w wysokości 100 zł – za każdy dzień zwłoki, 
b) w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy – 10% całkowitego umownego 
wynagrodzenia brutto (formularz oferty – tabela kolumna nr 4). 

2. Kary umowne podlegają sumowaniu. Maksymalna wysokość kar umownych nie może 
przekroczyć całkowitego umownego wynagrodzenia brutto (formularz oferty – tabela kolumna 
nr 4). 
3. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, 
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  
4. Niezależnie od powyższego Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego  
Odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy na 
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania roszczeń z tytułu kar umownych i 
roszczeń z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  
 

§ 8 
Zamówienia dodatkowe 

1. Zamawiający ma możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień  
dodatkowych nieprzekraczających 20 % wartości zamówienia podstawowego: 

a) objętych zamówieniem podstawowym, jeżeli istnieje konieczność ich wykonania w 
większej ilości, w tym w przypadku  wydłużenia terminu realizacji inwestycji - Budowa 
ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla 
zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście – realizacją zadania w trybie zaprojektuj 
i wybuduj – część A” 

b) nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego 
wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 
wcześniej do przewidzenia, 
lub 

z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego 
od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 
kosztów  

lub  
wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 
dodatkowego. 

2. Do określenia wynagrodzenia: 
a) za zamówienia, o których mowa w ust. 1 lit. a) Zamawiający przyjmie jako podstawę 

wynagrodzenie miesięczne  określone w § 3 ust. 1 umowy, 
b) za  zamówienia, o których mowa w ust. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

ustalone w oparciu o negocjacje stron. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie 
pisemnego aneksu na następujących warunkach: 

a) jeżeli w okresie obowiązywania umowy zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT, 
w takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie tj. odpowiednio 
zwiększeniu bądź zmniejszeniu,   

b) jeżeli Wykonawca utraci zwolnienie od podatku VAT. W takim wypadku 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o należny podatek VAT, 
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c) jeżeli zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 

d) na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania 
zamówienia wynikające z wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego  

e) w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej 
skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy 
zgodnie z zapytaniem o cenę, 

f) z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych, o której mowa w 
ust. 2 umowy,  

g) jeżeli wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 
2. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić w przypadku 

gwałtownej zmiany poziomu cen  mających  wpływ na realizację zamówienia, która nie 
mieści się w granicach zwykłego ryzyka kontraktowego. Określenie wpływu zmiany 
ceny materiałów lub innych elementów na koszt wykonania zamówienia będzie 
dokonywany na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szczegółowych 
wyliczeń proponowanej nowej wysokości tych cen oraz dokumentów 
poświadczających te kalkulacje i wyliczenia. Pod pojęciem gwałtownej  zmiany  
rozumie się wzrost kosztu danego  składnika powyżej 10%. Maksymalna sumaryczna 
wysokość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia. 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienie dodatkowych wyliczeń i 
dokumentów źródłowych, jeżeli przedstawione przez Wykonawcę uzna za 
niewystarczające.   

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności 
należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na inne podmioty, w tym banki, 
firmy ubezpieczeniowe, podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego (Dz. U. z 2022r. poz. 1360 z późn. zm.). 

5. Kwestie sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Zamawiający ustala następującą hierarchię ważności dokumentów przy rozstrzyganiu 

jakichkolwiek rozbieżności przy realizacji umowy:  
a) umowa,  
b) zapytanie o cenę wraz z załącznikami, 
c) oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz z ofertą.  

8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

  

 

 

ZAMAWIAJACY:                                                                        WYKONAWCA:  
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Załącznik 3 
do oferty 

 
 
 
 

............................................................ 
( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 

 
 

 

Wykaz osób (personelu) skierowanych do realizacji zamówienia pn.: 
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami hydrotechnicznymi i konstrukcyjno-

budowlanymi  w zakresie realizacji zadania: Budowa ujęcia wody powierzchniowej 
słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zaopatrzenia w wodę miasta 

Świnoujście – realizacją zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część A”  
 

Do wykonywania zamówienia skieruję/jemy następujące osobę/y:  
 

Lp. 

Imię 
i nazwisko 

 

Wartość brutto 
zrealizowanego 

zadania 

 
Data pełnienia funkcji 
inspektora nadzoru 

lub kierownika 
budowy lub 

kierownika robót  

 
Podmioty, na rzecz 
których zadania te 
zostały wykonane 

 

 1 2   

1   
  

2   
  

 

Oświadczam, że osoba/y wskazana/e w tabeli posiada/ją: 
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

hydrotechnicznej i konstrukcyjno- budowlanej , 

b) doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu, w okresie ostatnich  10 lat, 

funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót  w ramach co 

najmniej 2 zakończonych i należycie wykonanych zadań obejmujących roboty 

hydrotechniczne i konstrukcyjno- budowlane, każde  o wartości co najmniej  0,2 mln 

PLN (brutto), 

 

Do wykazu dołączam/amy dowody jednoznacznie potwierdzające spełnianie kryteriów 

wskazanych w lit. b) 

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

(miejsce i data)  (podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

do oferty 

 

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

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad robotami hydrotechnicznymi i konstrukcyjno-budowlanymi w 
zakresie realizacji zadania: Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą dla zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście – realizacją 
zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część A”, będąc uprawnionym(-i) do składania 
oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że: 
 
nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego  

 

 

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

(miejsce i data)  (podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 
do oferty 

 

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

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad robotami hydrotechnicznymi i konstrukcyjno-budowlanymi w 
zakresie realizacji zadania: Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą dla zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście – realizacją 
zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część A”  będąc uprawnionym(-i) do składania 
oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że: 
 
 
sąd nie orzekł w stosunku do nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 
2020 r. poz. 358). 

 

 

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

(miejsce i data)  (podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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      Załącznik nr 6 
do oferty 

 
 

 
 
 
............................................................ 
( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad robotami hydrotechnicznymi i konstrukcyjno-budowlanymi w 
zakresie realizacji zadania: Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą dla zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście – realizacją 
zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część A”  będąc uprawnionym(-i) do składania 
oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że: 
 
 

a) nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat /*  

b) posiadamy zaświadczenie, że uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu /* 

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

(miejsce i data)  (podpis osoby uprawnionej do składania   

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
* należy skreślić ppkt. a lub ppkt. b 
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Załącznik nr 7 

do oferty 
 

 
 
 

............................................................ 
( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  pod nazwą:                                
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami hydrotechnicznymi i konstrukcyjno-
budowlanymi w zakresie realizacji zadania: Budowa ujęcia wody powierzchniowej 
słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zaopatrzenia w wodę miasta 
Świnoujście – realizacją zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część A”, 
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy: 
 
 
 
Oświadczamy, że posiadamy aktualną polisę ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia na 
jedno lub wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 50 000,00 złotych. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................             ......................................................... 
(miejsce i data)                                                               (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 
do oferty 

 
 
 
............................................................ 
( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 

 
 
 
 

Oświadczenie   
 
 
  
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
 
 
 
...............................................             .................................................. 

(miejsce i data)  (podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 9 

do oferty 
 
 
 
............................................................ 
( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 

 
 
 
 

Oświadczenie   
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad robotami hydrotechnicznymi i konstrukcyjno-budowlanymi  w 
zakresie realizacji zadania: Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą dla zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście (zaprojektuj 
i wybuduj) – część A”. 

i będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że: 
 
nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835). 

 

 

 

 

 

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

(miejsce i data)  (podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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