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Szydłowiec, dn. 04.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Szydłowcu,
ul. Wschodnia 11, ogłasza zapytanie ofertowe na:
„Opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody dla potrzeb Spółki Wodociągi i Kanalizacja
w Szydłowcu”
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

„Opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody dla potrzeb Spółki Wodociągi i Kanalizacja
w Szydłowcu”

Zakres

zadania

obejmuje

opracowanie

Planu

Bezpieczeństwa

Wody

dla

potrzeb

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu na podstawie
obowiązującej normy PN-EN 15975-2 wraz z pozytywną opinią Inspekcji Sanitarnej.
Plan Bezpieczeństwa Wody pozwoli zapobiegać sytuacjom negatywnie wpływającym na zdrowotne
bezpieczeństwo wody, jednocześnie pozwoli skutecznie eliminować zagrożenia występujące
na różnym etapie.
Proces zarządzania ryzykiem, skupia się na wszystkich elementach etapu dostaw wody do spożycia
(transport, ochrona źródeł wody, jej uzdatnianie, magazynowania i dystrybucja). Plan przyczyni
się do spełnienia wymagań dostawcy wody do spożycia w zakresie bezpiecznego, niezawodnego
i ciągłego, przyjaznego dla środowiska i ekonomicznego działania systemu zaopatrzenia
konsumentów w wodę do spożycia w celu dostarczenia bezpiecznej wody do spożycia z kranu.
Plan Bezpieczeństwa Wody powinien się składać z planów cząstkowych dla każdej Stacji
Uzdatniania Wody osobno.
Rozdział I – dla wód powierzchniowych
Rozdział II – dla wód głębinowych

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu posiada w eksploatacji niżej wymienione stacje:
SUW Szydłowiec:
1) Studnia nr 2 przy ul. Iłżeckiej –położona na działkach nr 1352/6 i 1353/16/, obręb Szydłowiec
Qmax.h = 40 m3/h; Qśr.d = 960 m3/d; Qmax.r = 350 400 m3/r, głębokość 70,0 m, strefa ochrony
bezpośredniej, wydajność eksploatacyjna Qe = 60,48 m3/h przy depresji Se = 17,4 m
i zasięgu leja depresji Re = 670 m;
2) Studnia nr 3 przy ul. Pięknej – położona na działkach nr 1358/1 i 3796/1/, obręb Szydłowiec
Qmax.h = 80 m3/h; Qśr.d = 1920 m3/d; Qmax.r = 700 800 m3/r, głębokość 70,0 m, strefa ochrony
bezpośredniej, wydajność eksploatacyjna Qe = 126,0 m3/h przy depresji Se = 15,6 m
i zasięgu leja depresji Re = 785 m;
3) Studnia nr 4 przy ul. Wschodniej – położona na działce nr 4386/, obręb Szydłowiec
Qmax.h = 40 m3/h; Qśr.d = 960 m3/d; Qmax.r = 350 400 m3/r, głębokość 70,0 m, strefa ochrony
bezpośredniej, wydajność eksploatacyjna Qe = 68,0 m3/h przy depresji Se = 3,0 m i zasięgu
leja depresji Re = 117m.

SUW Sadek:
1) Studnia nr 1 (zasadnicza) - głębokość 50,0m, położona w Sadku gm. Szydłowiec, strefa
ochrony bezpośredniej. Zasoby zatwierdzone: Qe= 75,0 m3/d przy depresji Se= 1,5 m
2) Studnia nr 2 (awaryjna) – głębokość 50,0 m, pełni funkcję studni podstawowej,
Qmax.d = 1136,0 m3/d; Qmax.h = 47,3 m3/h, strefa ochrony bezpośredniej.
SUW Majdów:
Ujęcie dwuotworowe, położone na działkach nr 2115 i 2116 we wsi Ubyszów gm. Bliżyn, pow.
Skarżyski, woj. Świętokrzyskie, obręb Ubyszów, dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Majdowie,
gm. Szydłwiec:
Qmax.h = 20,0 m3/h; Qśr.d = 327,0 m3/d; Qmax.r = 119 355,0 m3/r,
1.

Studnia nr 1 (awaryjna), głębokość 117,5m, strefa ochrony bezpośredniej, wydajność
eksploatacyjna Qe= 31,0 m3/h przy depresji Se = 5,9m i zasięgu leja depresji
Re= 250 m.

2.

Studnia nr 2 (zasadnicza), głębokość 118,0m, strefa ochrony bezpośredniej,
wydajność eksploatacyjna Qe= 62,0 m3/h przy depresji Se = 3,5m i zasięgu leja
depresji Re = 131 m.

Pobór wody z ujęcia dokonywany jest naprzemiennie.

SUW ZDZIECHÓW
Ujęcie położone na działce nr 188 we wsi Zdziechów Kolonia, gm. Szydłowiec
Qmax.h = 24,5 m3/h; Qśr.d = 480,0 m3/d; Qmax.r = 215 000,0 m3/r,
1.

Studnia nr 1 (zasadnicza), głębokość studni 54,0m strefa ochrony bezpośredniej,
wydajność eksploatacyjna Qe= 24,5,0 m3/h przy depresji Se = 19,2m

2.

Studnia nr 2 (awaryjna), głębokość studni 50,0 m strefa ochrony bezpośredniej.

SUW HUCISKO
Ujęcie jednootworowe, położone na działce nr 30/2 w Hucisku, gm. Szydłowiec, głębokość 60,0m,
Qmax.h = 3,4 m3/h; Qśr.d = 22,0 m3/d; Qmax.r = 8 030,0 m3/r, strefa ochrony bezpośredniej, wydajność
eksploatacyjna Qe= 22,75 m3/h przy depresji Se = 3,9m i zasięgu leja depresji Re = 117,70 m.

Plan Bezpieczeństwa wody powinien być opracowany metodą modułową.
 Termin wykonania:

Termin wykonania całości zamówienia: do 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
 Warunki udziału w postępowaniu

1)

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, załącznik nr 1;

2) Oferty należy składać całościowo – zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych;
3) Pisemna oferta powinna być sporządzona i podpisana zgodnie z pkt.4 ust. 1 niniejszego
zapytania ofertowego i złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
4) Wykonawca składający ofertę;
a) Musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym;
b) Musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem

przetargu;
Wnioskodawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje osobą (osobami), które mogą pełnić
funkcje techniczne samodzielnie w budownictwie, niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia;
5) Musi

posiadać

niezbędną

wiedzę

i

doświadczenie

oraz

potencjał

a także dysponować pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;

techniczny,

4.

Opis sposobu przygotowania i składania ofert:

Forma pisemna:
1) Ofertą w formie pisemnej jest oferta (załącznik nr 1) złożona w nieprzeźroczystej,
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec
Oferta przetargowa - „Opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody dla potrzeb Spółki
Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu”. Nie otwierać przed 03.08.2019r. godz. 1230
2) Na kopercie oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wnioskodawcy,
aby umożliwić zwrot oferty po terminie.
3) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2019r. do godz. 1230;
4) Dostawca może złożyć tylko jedna ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany
lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego
na składanie ofert.
5.

Kryterium wyboru otwarcia ofert:

Najniższa cena, kryterium wagowe: 100%.
6.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Rozpatrzenie ofert nastąpi 10.08.2019r. o godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego:
ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec.
7.

Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy:

W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Dostawcy,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania
umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty dostawcy.
8.

Istotne postanowienia umowy (w przypadku jej zawarcia)

Zawiera projekt umowy, załącznik nr 2.
9.

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z Dostawcą:

Jakub Szymański – tel. 48 617-04-26
Prezes Zarządu
/-/
mgr inż. Dariusz Kujbida

Załącznik nr 1

OFERTA
odpowiadając na zapytanie ofertowe na realizację zadania : „Opracowanie Planu
bezpieczeństwa Wody dla potrzeb Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu”
Zamawiający:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu
ul. Wschodnia 11
26-500 Szydłowiec
Dane dotyczące oferenta:
Nazwa:…………………………………………………………………………………………..
Siedziba:…………………………………………………………………………………………
Nr telefonu/fax:………………………………………………………………………………….
Adres email……………………………………………………………………………………...
Nr NIP…………………………………………………………………………………………...
Nr REGON………………………………………………………………………………………
I. Oferujemy wykonanie zadania będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:
1.netto:.........................................zł, słownie......................................................................................
2.podatek VAT:............................zł,, słownie……………………….................................................
3. brutto:.......................................zł, słownie ………………............................................................
II. Wymagany termin wykonania zadania: do 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
III. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem
zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację
zamówienia.
IV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, zakresem i miejscem realizacji
prac projektowych, wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń.

.............................................
(data, podpis wykonawcy)

UMOWA NR ………………..
zawarta w dniu ……………………. pomiędzy:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Szydłowcu z siedzibą:
ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec
NIP 799-18-29-239, Regon 672301847, KRS 0000068059 reprezentowaną przez:
- Dariusza Kujbidę– Prezesa Zarządu
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………………
NIP ………………………, Regon …………………………,

KRS ……………………………

którą reprezentują:
- ………………………………… - ……………………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
§1
1. Zamawiający, po dokonaniu wyboru oferty zleca, a Wykonawca przyjmuje:
wykonanie zadania pn. „Opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody dla potrzeb Spółki
Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu” wraz z uzyskaniem:
− Wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń i uzgodnień, oraz uzyskaniem
materiałów wyjściowych do wykonania przedmiotu zamówienia (aktualne podkłady
mapowe itp.)
− Pozytywnej

opinii

Inspekcji

Sanitarnej

(uzyskanie

ostatecznego

zaświadczenia

w administracyjnym toku instancji)
2.

Podstawą zawartej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …………….r. zwaną dalej ofertą,
stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

3.

Wszelkie etapy opracowanego planu należy uzgodnić z Zamawiającym.
§2
1. Określone prace w §1 tj. skompletowane plany bezpieczeństwa wody wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami wraz z uzyskaniem ostatecznego zaświadczenia w administracyjnym toku
instancji, zostaną wykonane w terminie do dnia ………………
2. Jeśli pomimo upływu terminu określonego w ust. 1 Wykonawca nie wykona prac

określonych w niniejszej umowie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jedynie
po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
§3
1. Dokumentację Planu Bezpieczeństwa wody należy opracować zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa tj. normą PN-EN 15975-2, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dna
07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
2. Materiały wyjściowe niezbędne do wykonania zamówienia, m.in. wymagane prawem
decyzje, aktualne podkłady mapowe, uzgodnienia, itp. Wykonawca uzyska we własnym
zakresie. Wszystkie koszty związane z uzyskaniem w/w materiałów, a także niezbędnych
uzgodnień, decyzji itp. Ponosi Wykonawca.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Planu Bezpieczeństwa wody zgodnie
ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi
w tym zakresie przepisami i normami, otrzymanymi decyzjami.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia Planu Bezpieczeństwa Wody w pisemne
oświadczenie, informujące że dokumentacja wykonana jest zgodnie z umową, zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie
z Polskimi Normami i rysunkami normatywnymi.
§5
1. Plan Bezpieczeństwa Wody zostanie przekazany w 5 egzemplarzach w formie papierowej
i elektronicznej na nośniku cyfrowym (na płycie CD w formacie pdf, xls, jog).
2. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Planu Bezpieczeństwa Wody będzie protokół
zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony, a datą odbioru będzie data podpisania
protokołu.
3. Kompletne plany zostaną przekazane Zamawiającemu w jego siedzibie w dniu podpisania
protokołu zdawczo – odbiorczego.

§6
Strony postanawiają, że z chwilą wydania Zamawiającemu Planów Bezpieczeństwa Wody
przechodzą na Zamawiającego wszystkie prawa autorskie związane z dokumentacjami, którymi
może dowolnie rozporządzać.
§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego §1 przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
określoną kwotę:
Netto: ……………………………………………………zł.
Podatek VAT:……………………………………………zł.
Brutto: …………………………………………………..zł.
(słownie:……………………………………………………………………………………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 staje się wymagalne w terminie 30 dni
po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawą wystawienia faktury jest protokół określony w §5 ust. 3 oraz otrzymane decyzje.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przekazane za pomocą przelewu
bankowego z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego
polecenia przelewu do banku.
4. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy.
Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
5. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe wystarczające na pełne i terminowe
pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP 799-18-29-239
i podlega pod Urząd Skarbowy w Szydłowcu.
7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP ………………
i podlega pod Urząd Skarbowy w ………………………..
§8
1. Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza:……………………………
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego,
Zamawiający wyznacza: ………………………..- ………………………………………..

§9
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady Planu Bezpieczeństwa
Wody zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Planu Bezpieczeństwa
Wody istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwiących w przedmiocie odbioru w chili odbioru.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania Planu Bezpieczeństwa
Wody niezgodne z otrzymanymi decyzjami, przepisami, w tym techniczno – budowlanymi,
Polskimi Normami i Prawem Budowlanym.
§ 10
O zauważonych wadach w Planie Bezpieczeństwa Wody Zamawiający zawiadamia Wykonawcę
w terminie 14 dni od daty wykrycia wady.
§11
1. Zamawiający, po stwierdzeniu wystąpienia wady w Planie, wykonując uprawnienia
względem Wykonawcy może:
− zażądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin
z zastrzeżeniem, iż po upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi
od umowy;
− obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć,
lecz nie mają istotnego charakteru;
− odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu usunięcia wad, w przypadku gdy wady
mają istotny charakter i nie dadzą się usunąć.
2. Niezależnie od tego, czy Zamawiający stwierdził wady opracowań w terminie wyżej
określonym, czy też po terminie, Wykonawca na zasadach ogólnych odpowiada wobec
Zamawiającego za wszelkie szkody, które Zamawiający poniesie w toku realizacji zadania
wskutek wad dokumentacji projektowej.

§12
Za istotną wadę uważa się wadę uniemożlwiającą wykorzystanie Planu Bezpieczeństwa Wody
w całości lub w części na potrzeby realizacji inwestycji.
§13
1. Zamawiający

może

odstąpić

od

umowy

w

przypadkach

i

na

zasadach

określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks Cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
2. Niezależnie od wypadków, o których mowa w punkcie 1, Zamawiający ma prawo odstąpić
od umowy w następujących przypadkach:
− Wykonawca przerwał realizacje zadania, a przerwa trwa na tyle długo, że zachodzi
uzasadniona obawa niedotrzymania umownego terminu.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach i na zasadach określonych
przepisach

stawy

z

dnia

23

kwietnia

1964

r.

–

Kodeks

Cywilny

(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
§14
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy naliczane będą kary
umowne w następujących okolicznościach:
− za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości …….% wynagrodzenia
brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki;
− za

zwłokę

w

usunięciu

wad

dokumentacji

projektowej

w

wysokości.

…….%wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
− za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności w wysokości …..% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy;
− za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje jednorazowa kara w wysokości ….%
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

§15
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa
cywilnego( art. 417 Kodeksu Cywilnego), jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
§16
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§17
Zmiany postanowień niniejszej umowy, w tym jej rozwiązanie lub uzupełnienie, wymagają
pisemnej formy pod rygorem nieważności.
§18
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowane przepisy Kodeksu
Cywilnego, prawa budowlanego oraz prawa autorskiego.
§19
Ewentualne spory mogące wynikać z tytułu wykonania niniejszej umowy Strony umowy
zobowiązują się rozwiązać polubownie. W razie braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez
właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd gospodarczy.
§20
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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