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1. WSTĘP 

  

Zadanie planowane jest do  realizacji w ramach Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej  

i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II”, dla którego Zamawiający w dniu 11.04.2017r. 

podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020. 

Definicje 
 

Projekt – oznacza Projekt  „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie 

Radzymin – Etap II” 

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie  

ul. Komunalna 2, 05-250   Radzymin  

Umowa - oznacza podpisaną Umowę zawartą między Stronami na realizację Usług, łącznie 

z załącznikami stanowiącymi jej integralną część. 

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) - wskazany przez Beneficjenta Projektu FS.  

 

 

2. Prawa Zamawiającego  
 

Zamawiający będzie miał w szczególności następujące prawa: 

1) Na każdym etapie wykonywania Umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo  
do kontroli postępu i jakości robót i usług wykonywanych w ramach Projektu, oraz kierowania  
Wykonawcy wniosków i zastrzeżeń w sprawach związanych z realizacją Projektu. 

2) Zamawiający ma prawo do wglądu do wszystkich dokumentów powstałych w trakcie realizacji  
niniejszej Umowy, przez upoważnione przez siebie osoby.  
 

3. Cele umowy 

 

Celem ogólnym jest pomyślne przeprowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych 
związanych z realizacją Projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej  
w Gminie Radzymin – Etap II ”. W tym celu Wykonawca Umowy musi ściśle współpracować  
z Zamawiającym.  
Wykonawca musi mieć na uwadze, iż   przeprowadzenie wszystkich  działań promocyjnych  
i informacyjnych realizowanych w ramach niniejszej umowy  musi być  zgodnie z założeniami 
obowiązujących w tym zakresie w aktualnych Wytycznych  w zakresie informacji i promocji 
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. 
 
Należy pamiętać, że jednym z podstawowych warunków Decyzji wydawanych przez Komisję 
Europejską w sprawie przyznawania pomocy z Funduszu Spójności jest obowiązek 
zapewnienia odpowiedniej promocji i informacji o realizowanym Projekcie.  
Obowiązek informowania o współfinansowaniu projektu ze środków UE wynika z art. 69 
rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z  11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) 1080/2006 Parlamentu Europejskiego  
i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
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Podstawowym celem działań promocyjnych i informacyjnych prowadzonych w ramach 
niniejszego Projektu  jest zwiększenie świadomości publicznej wśród mieszkańców 
aglomeracji Radzymin o Projekcie współfinansowanym przez Fundusz Spójności oraz 
pokazanie roli, jaką odgrywa Unia Europejska w finansowaniu nowej infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej. 
 

Działania informacyjne i promujące kierowane są do następujących grup: 

 mieszkańców aglomeracji  objętych realizacją Projektu, 

 mediów lokalnych  

 partnerów społecznych i gospodarczych w tym organizacji pozarządowych. 
 

4. Opis Projektu  

4.1. Finansowanie projektu 

 
 Projekt  będzie współfinansowany przez następujące podmioty: 

1. Unia Europejska (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –
2020); 

2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o z siedzibą w Radzyminie; 
3. Gmina Radzymin. 

 

4.2. Cele Projektu 

 

Projekt  „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II”, 

stanowi kolejny etap prowadzonych przez Gminę Radzymin działań w zakresie uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej. Działania podjęte w ramach Projektu mają na celu przede 

wszystkim ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, a także 

poprawę zarządzania środowiskiem i dostarczenie mieszkańcom terenu objętego inwestycją 

odpowiedniej jakości wody pitnej. W wyniku realizacji powyższych celów nastąpi poprawa stanu 

środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną 

korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania 

środowiska.  

Celem strategicznym Projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-

ściekowej w aglomeracji poprzez wyposażenie Gminy Radzymin w infrastrukturę techniczną 

umożliwiającą: 

 odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG 
w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego; 

 spełnienie przez aglomerację Radzymin wymogów Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych; 

 dostarczenie mieszkańcom aglomeracji wody o odpowiedniej jakości zgodnie z wymogami 
Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017,  poz. 328– tekst jednolity). 
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Cel ten będzie realizowany poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy z 

uwzględnieniem zasady likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający 

płaci”. 

 
Cele szczegółowe/bezpośrednie projektu: 

Bezpośrednimi celami Projektu są: 

 zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska (na terenie 
aglomeracji Radzymin); 

 dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Radzymin do wymogów prawa 
polskiego oraz ww. wymogów dyrektyw Unii Europejskiej; 

 zapewnienie możliwości przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej 511 osobom 
aglomeracji Radzymin; 

 zapewnienie możliwości przyłączenia do zbiorczego systemu wodociągowego 36 osobom 
aglomeracji Radzymin. 

 

W wyniku realizacji Projektu: 

 w 2023 r. liczba mieszkańców Gminy Radzymin objętych systemem kanalizacji wzrośnie o 
ok 5739 osoby; wzrost ten spowoduje, że dostęp do sieci kanalizacyjnej w 2023 r. będzie 
miało ok. 75% mieszkańców Gminy;  

 w 2023 r. liczba mieszkańców Gminy Radzymin objętych systemami wodociągu wzrośnie 
o ok  500 osób; dostęp do sieci wodociągowej będzie miało wówczas ok. 80% mieszkańców 
Gminy; 

 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na tym terenie ma istotne znaczenie ze względu 

na: 

 ochronę wód powierzchniowych będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców 
regionu; 

 ochronę wód podziemnych będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców 
Miasta i Gminy Radzymin; 

 ochronę środowiska naturalnego na obszarach prawnie chronionych. 

Ponadto, dzięki realizacji Projektu w zakresie rozwoju usług kanalizacyjnych i wodociągowych 
w aglomeracji Radzymin nastąpi poprawa jakości usług wodno-ściekowych w zakresie 
powszechności korzystania z tych usług przez mieszkańców oraz poprawa jakości środowiska 
przyrodniczego dzięki uporządkowaniu gospodarki ściekowej. 

 

4.3. Zakres rzeczowy i koszt przedsięwzięcia 

 

Projekt  zlokalizowany jest na terenie Gminy Radzymin, w województwie mazowieckim, w 

powiecie wołomińskim, w obszarze aglomeracji Radzymin.  

Realizacja inwestycji obejmować będzie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie 

grawitacyjno-tłocznym oraz odcinków sieci  wodociągowej w Gminie Radzymin, w 
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miejscowościach: Radzymin, Słupno, Stary Dybów, Ciemne, Sieraków, Cegielnia, a także 

rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody poprzez budowę nowej stacji napowietrzania wody, budowę 

zbiornika kontaktowego oraz nowego zbiornika retencyjnego wody czystej. 

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje: 

- budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej – ok. 60 km  

- budowę sieci kanalizacji tłocznej – ok. 7,5 km 

- budowę przepompowni ścieków – ok. 30 szt. 

- budowę sieci wodociągowej – ok 10,3 km 

- rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody poprzez budowę nowej stacji napowietrzania wody, 

budowę zbiornika kontaktowego oraz nowego zbiornika retencyjnego wody czystej. 

Wykaz kontraktów: 
 
1. Kontrakt 1 - Budowa urządzeń kanalizacyjnych dla potrzeb odciążenia istniejącej pompowni 

ścieków przy ul. Wróblewskiego – Czerwony FIDIC 
 

2. Kontrakt 2 – Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w zlewni ul. Ogrodowej i Korczaka 
w Radzyminie – Czerwony FIDIC 

 
3. Kontrakt 3 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Słupnie – Czerwony FIDIC 

 
4. Kontrakt 4 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Starym Dybowie  –  Żółty FIDIC 

 
5. Kontrakt 5 – Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Ciemnem  –  Żółty FIDIC 

 
6. Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Słupnie i Sierakowie  –  Żółty 

FIDIC 
 

7. Kontrakt 7 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Radzyminie i  Słupnie–  Żółty 
FIDIC 
 

8. Kontrakt 8 – Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody – Żółty FIDIC 
 

9. Kontrakt 9 – Inżynier Kontraktu 
 

10. Kontrakt 10 – Pomoc Techniczna 
 

11. Kontrakt 11 -  Promocja i informacja 
 

Parametry ekonomiczne i finansowe Projektu: 

 wysokość kosztów całkowitych – 73 228 968,90 PLN 

 wysokość kosztów kwalifikowanych (bez VAT) – 59 652 430,00  PLN 

 niezbędny obliczony procentowy udziału dotacji – 63,75% 

 wysokość dotacji -  38 028 424,12 PLN 

 niezbędny obliczony procentowy udziału środków własnych PWiK Sp. z o. o.  – 2,72% 
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 wysokość udziału środków własnych PWiK Sp. z o. o.  –  1 624 005,88 PLN 

 niezbędny obliczony procentowy udziału środków Gminy Radzymin (podwyższenie 
kapitału Spółki) – 33,53 % 

  wysokość udziału środków Gminy Radzymin ( podwyższenie kapitału Spółki) – 
20 000 000,00 PLN 

 

5. Opis przedmiotu zamówienia 

 

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykonana następujące działania: 

5.1. Opracowanie oraz opublikowanie ogłoszeń prasowych na temat realizacji 
Projektu, stopnia zaawansowania prac i planowanych efektów. 

 

- artykuły sponsorowane w ilości 14 szt. (po 14 szt. w każdym tytule lokalnym) 

- jedna emisja tego samego artykułu,  

- odstępy pomiędzy publikacjami max. półroczne ( 2 artykuły w roku kalendarzowym), 

uzgodnione z Zamawiającym 

- jedna emisja artykułu powinna znajdować się w trzech tytułach lokalnych: Fakty wwl,  

Życie Powiatu na Mazowszu, Wieści Podwarszawskie 

- minimalny format artykułu – ok A5 (12 modułów) 

- przed publikacją artykuł powinien uzyskać akceptację Zamawiającego, 

- po publikacji artykułu, Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu  

po 2 egzemplarze oryginałów lokalnych gazet w których artykuł został zamieszczony, 

Pierwsze ogłoszenie prasowe zostanie przekazane do akceptacji Zamawiającemu w terminie 

30 dni od dnia podpisania Umowy 

 

5.2. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej 

 

- Wykonawca zbierze niezbędne informacje i przeprowadzi potrzebne badania i analizy  

do zaprojektowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Projektu, który powinien być zgodny  

z zasadami informacji i promocji POIiŚ 2014-2020, 

- System Identyfikacji Wizualnej wykonany będzie w celu określenia  zasad oznakowania  

i kompozycji: 

 ogłoszeń prasowych,  

 zakładki na stronie internetowej Przedsiębiorstwa dotyczącej Projektu, 

 zaproszeń na konferencje prasowe, 

 prezentacji na potrzeby konferencji prasowych, 

 tablic informacyjnych i pamiątkowych, 

 plakatów 

 broszur  

 ulotek 
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5.3. Stworzenie zakładki dotyczącej Projektu na stronie internetowej Zamawiającego 

 

Na stronie www.pwikradzymin.pl Wykonawca zamieści zakładkę dotyczącą Projektu. Szata 

graficzna zakładki zostanie przedstawiona w dwóch wersjach do akceptacji Zamawiającego 

w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy. 

Wykonawca będzie zamieszczał w zakładce informacje na temat realizacji Projektu, stopnia 

zaawansowania prac i planowanych efektów z częstotliwością min. 1 raz na 3 miesiące 

Wykonawca we własnym zakresie będzie wykonywał zdjęcia z prowadzonych prac 

budowlanych od momentu rozpoczęcia tych prac do zakończenia z częstotliwością min. 1 

raz w miesiącu. Zdjęcia wraz z informacją o zaawansowaniu prac będą umieszczane  

w zakładce na stronie internetowej Zamawiającego.  

Wszystkie materiały przed publikacją powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 

5.4. Konferencje prasowe 

 

Przewiduje się zorganizowanie dwóch konferencji prasowych w trakcie realizacji Projektu,  

w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

Konferencje prasowe służą podkreśleniu ważnych wydarzeń związanych z realizacją Projektu. 

Organizatorzy konferencji są zobowiązani do poinformowania zaproszonych osób o roli i udziale 

finansowym Unii Europejskiej w przedsięwzięciu.  

Konferencje prasowe organizowane w ramach realizacji niniejszego Projektu będą realizowane 

przez Wykonawcę. 

Konferencje powinny odbywać się między godziną 10:00, a 14:00. Średnia długość konferencji 

prasowej to jedna godzina. Konferencje prasowe powinny odbywać się w miejscu i terminie 

ustalonym z Zamawiającym. Koszty wynajęcia sali oraz obsługi konferencji ponosi Wykonawca. 

Konferencja może być połączona z wizytą dziennikarzy na miejscu realizacji Projektu .  

Wykonawca musi zapewnić materiały informacyjne, przygotować i rozesłać zaproszenia, 

zapewnić niezbędny sprzęt (rzutnik, nagłośnienie, sprzęt komputerowy, flagi, itp…)  

Sala Konferencyjna, zaproszenia i wszelkie dokumenty związane z konferencją muszą być 

przygotowane w sposób zgodny z aktualnymi  wytycznymi w zakresie informacji i promocji 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.   

Wykonawca z uzgodnieniu z Zamawiającym przygotuje listę obecności osób biorących udział  

w konferencji prasowej. Zaproszenia na konferencje zostaną zatwierdzone przez MAO. 

Na potrzeby Konferencji Wykonawca przygotuje wg wskazań Zamawiającego 2 prezentacje (na 

każdą konferencję) w programie Power Point na temat realizacji Projektu. Minimalna ilość slajdów 

– 20 szt. Prezentacja powinna uzyskać akceptację MAO. 

Podczas konferencji przewiduje się catering: 

- napoje: woda mineralna gazowana i niegazowana, kawa, herbata, soki owocowe, 

- cukier, słodzik, śmietanka lub mleko do kawy, świeża cytryna w plasterkach, 

http://www.pwikradzymin.pl/
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- drobne słone, słodkie przekąski typu paluszki, kruche ciastka, ciasta, owoce 

- kanapki koktajlowe, przekąski, sałatki. 

- zapewnienie obsługi kelnerskiej 

- sposób podania w formie szwedzkiego stołu z zapewnieniem zastawy ceramicznej (filiżanki, 

talerzyki), szklanek, oraz widelczyków i łyżeczek, a także sztućców metalowych, papierowych 

serwetek. 

Liczba uczestników konferencji ok 70 osób. Zamawiający zastrzega, iż liczba uczestników 

konferencji jest orientacyjna i może ulec zmianie. 

Wykonawca przygotuje program konferencji, który przekaże do  akceptacji MAO. 

5.5. Plakaty 

 

W ramach realizacji niniejszej usługi Wykonawca zaprojektuje, wykona i umieści w miejscach  

o dobrej widoczności na terenie aglomeracji Radzymin  plakaty informacyjne. 

 

Zamawiający przewiduje produkcję 60 szt. plakatów (30 szt. w jednym nakładzie) , format B2 

(690x480mm). Druk jednostronny full kolor. Plakaty drukowane na papierze kredowym  

o gramaturze 170 g/m2.  Zamawiający przewiduje wydanie plakatów w dwóch różnych nakładach. 

 

Projekt, treść, ilość oraz miejsce umieszczenia plakatów musi zostać zatwierdzona przez MAO.   

Plakaty należy wykonać zgodnie z przedstawioną Instrukcją Identyfikacji.  

Wykonawca udokumentuje prawidłowe wykonanie plakatów na podstawie zdjęć. Zamawiający 

dodatkowo dokona wizji lokalnej. 

 

5.6. Broszury informacyjne 

 

Wykonawca zaprojektuje i wykona broszury informacyjne na potrzeby konferencji prasowych. 

Ilość broszur 200 szt. (100 szt. w jednym nakładzie) 

Format broszury  A4 21,0 x 9,7 cm, zadrukowane dwustronnie w pełnym kolorze,  

na błyszczącym papierze kredowym 135 g/m2 (łączna ilość stron 8). 

Zamawiający przewiduje produkcję broszur w dwóch wydaniach, w terminach poprzedzających 

konferencje prasowe. 

 

5.7. Ulotki informacyjne 

 
Wykonawca zaprojektuje, wykona i rozpowszechni ulotki informacyjne skierowane  

do mieszkańców aglomeracji Radzymin. Treść i miejsce rozpowszechniania informacyjnych 

zostanie zatwierdzone przez MAO.  
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Zamawiający przewiduje produkcję 1000 szt. ulotek - folder 8 stronicowy po złożeniu format DL, 

składane do środka, po rozłożeniu 210 x 420 mm, papier kreda błysk 170 gr,  

Kolory 4 + 4. Dodatkowo folia matowa 2 stronna + lakier wybiórczy UV na jednej stronie. 

 
Zamawiający przewiduje produkcję ulotek w jednym wydaniu. 
 
Wykonawca Kontraktu zaproponuje listę dystrybucyjną ulotek informacyjnych i przedstawi ją  

do akceptacji Zamawiającego. 

Ulotki informacyjne będą przygotowywane w terminie  uzgodnionych z Zamawiającym.  

 

5.8. Tablice informacyjne i pamiątkowe 

 

Przewiduje się wykonanie 10 tablic informacyjnych z trwałych materiałów, które będą następnie 

służyły jako tablice pamiątkowe. 

Wykonawca wykona oraz zamontuje tablice w terminie i w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Wykonawca przedstawi wzór tablicy do akceptacji Zamawiającego. Tablice 

powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

6. Wymagania 

 

     6.1 Zaplecze biurowe 

Zaplecze biurowe Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca 

upewni się, że wyposażenie i oprogramowanie będące w użytkowaniu zespołu Wykonawcy 

będzie kompatybilne z wyposażeniem i oprogramowaniem użytkowanym przez Zamawiającego  

w celu zapewnienia sprawnego przepływu danych i informacji. 

 6.2 Urządzenia zapewniane przez Wykonawcę 

Wykonawca zapewni na własny koszt jak niżej: 

a) przejazdy międzynarodowe dla swego personelu (jeśli są konieczne); 
b) wszystkie samochody i transport lokalny w Polsce dla swojego personelu (jeśli są konieczne); 
c) utrzymanie i zakwaterowanie własnego personelu; 
d) łączność, w tym telefony stacjonarne i telefony komórkowe; 
e) wszelki inny sprzęt i wyposażenie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem 

wykonania przedmiotu zamówienia.  
 

7. Termin rozpoczęcia i czas trwania Umowy o świadczenie usług 

 

Data rozpoczęcia wykonania usług nastąpi z chwilą podpisania przez obie Strony Umowy  

o świadczenie usług. 

Termin wykonania zamówienia – do 30.09.2023 r.  


