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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o.
rl, Dqbrowskiego 2
59-100 Polkowice

www.pgm-polkowice.com.pl
e-mail: pgm@pgm-polkowice.corn.pl

oglasza postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoici
szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie an. I I ust. 8 ustawy hawo
zam6wieri puUticmyitt, prowadzone przez Dzial Inwestycji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia2004

r. Prawo zam6wieh publicznych na realizacjE zadania p.n.:

,,Odbi6r i zagospodarowanie osad6w 6ciekowych z Oczyszczalni 6ciek6w w Polkowicach".

Zatwierdzil, dnia: 28.12.2020 r.

KIEROWNIK ZAMA 4CEGo

INFORMACJE UZUPELNIAJdCE:
l. llekroC w Specyfikacji Istotnych Warunkdw ia zastosowane jest poj9cie ,,ustawa" bez bli2szego

okresfenia, o jakq ustawg chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri

,,OSwiadczenie dotyczqce kapitalowej".

pubficznych (Dz. U.22019 r.poz. 1843 orcz 22020 r.poz.1086)'
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszq specyfikacjq Istotnych warunkow Zam6wienia, zwanq dalej

,,SIWZ", zastosowanie majq przepisy ustawy Pzp.

3. Zamawiajqcy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznal4 sig dokladnie z tredciq niniejszej SIWZ. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokument6w, oraz przedlozenia oferty

nie odpowiadaj4cej wymaganiom okreSlonym przez Zamawiaj4cego.
4. Wykonawc4 mozi UyC osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajqca

osobowoici prawnej oraz podmiofy te wystgpujqce wsp6lnie. Wykonawcy wystqpujqcy wspdlnie ponosz4

solidamq odpowiedzialno3C za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie zam6wienia
5. Koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca powinien zapoznai sig z calo6ciq SIWZ, kt6ra sklada sig z nastqpujqcych rozlzialow:
A. Informacje dla Wykonawcy.
B. Fonnularz ofefiowy wraz z zalEcznikiem: ,,OSwiadczenia Wykonawcy".
C. WZORY dokumentow:

- ,,Wykaz zam6wiei potwierdzajqcych spelnienie warunku udzialu w postgpowaniu",
- ,,Wykaz osob skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zam6wienia",

D. Wz6r umowy



ROZDZIAL A - informacie dla Wvkonawcv

I. PRZf,DMIOT WIENIA.

elyiokreslenie zamdwienia wg CPV:
90.5 1.36.00-2 Uslugi usuwania osad6w,
90.5 | .36.00-3 Usluga transportu osad6w,
90.5 1.36.00-4 Uslugi obr6bki osad6w,
90.5 1.36.00-5 Uslugi likwidacji osad6w.

Przedm iot zam6wienia:
,,Odbior z zagospodarowaniem ustabilizowanych osad6w Sciekowych z Oczyszczalni Sciek6w w Polkowicach,

ul. Strelowa ll. 59-100 Polkowice'.

Zakres przedm iotu zam6wienia:
L Odbior osaddw Sciekowych bgdzie sig odbywal od poniedzialku do piqtku w godzinach miEdzy 7:00 14:00.

2. Zamawiajqcy zastrzega sobie mo2liwo6i odbioru osad6w Sciekowych przez wykonawca przez'l dni w
tygodnfu pruez24 godzin.

l. Orientacyjna iloSi do 3500 ton.
4. Osad na oczyszczalni jest sukcesywnie odwadniany, dlatego tez wymagane jest wczeSniejsze kazdorazowe

podsmwienie szczelnych naczep o pojemnoSci co najmniej 28m3, celem zaladunku osadu Sciekowego.

5. Jakosd osadu podlegajqcego odbiorowi okre$lony zostal w Sprawozdaniu z badai wykonanych przez

Laboratorium Akredytowane, stanowiqcym zalqcmik do niniejszej SIWZ.
6. Zamawiaj4cy wymaga od Wykonawcy zorganizowania niezbgdnego nadzoru w trakcie transportu i nad

zagospodarowaniem osad6w.
7. Zamawiajqcy ustala dla Wykonawcy podstawowe wytyczne przy realizacii zadania:

a) przestrzeganie przepis6w ustawy z dnia l4 grudnia 2012r. o odpadach
(tj. Dz. U. z20l9r. poz.70l 2p62. zmianarni)

b) przestrzeganie przepis6w Rozporz4dzenia Ministra Srodowiska z dnia 6lutego 2015r. w

sprawie komunalnych osad6w 6ciekowych (tj. Dz. U.22015r., poz.257)
c) przestrzeganie przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tj.Dz'

U. z 2019r. poz.l396 z p6L. zmianami)
d) przestrzeganie przepis6w ustawy z dnia 20 lipca2Dl7r. Prawo wodne

(tj. Dz. U. z20l8r. p o2.2268 z p62. z.nianami).
8. Ustalenie iloSci odbieranego osadu Sciekowego nastgpowad bgdzie popnez wazenie na wadze

samochodowej zlokalizowanej na skladowisku odpad6w w Trzebczu na koszt Zamawiajqcego.

12.

.

t3.

14.

Rozliczenie za odbi6r osadu odbywaC sig bpdzie na podstawie karty przekazania odpad6w, za miesi4c w

kt6rvm usluua zostala wvkonana,
Stimak poOiiqcy osad znajduje sig na wysokosci 2,50 metra. Wykonawca powinien dostosowac spos6b

odbioru osad6w do tej wysokoSci.
W przypadku wykorzystania osadu na zasadach okreSlonych art.96 ust.l ustawy o odpadach, maksymalna

dawka osadu, ktor4 bgdzie mozna wykorzystad rolniczo na wskazanym gruncie, zostanie obliczona przez

zamawiaj4cego na podstawie wykonanych badali osad6w natomiast Wykonawca dostarczy wymagane

badania grunt6w (min I analiza z 5 ha).
Przed zastosowaniem okreSlonej dawki osadu Sciekowego naleZy uwzglQdniC spos6b uzytkowania danego

gruntu, zapotrzebowanie roslin na fosfor i azot oraz stosowane na danym gruncie nawozy i Srodki ochrony

roslin lub dodatki do wzbogacania gleby. NaleZy kierowaC sig zasadamidobrej praktyki rolniczej.
W przypadku przetwarzania (unieszkodliwiania (w tym skladowania), lub odzysku) Odpad6w -
Ustabilizowanych komunalnych osaddw Sciekowych ( kod: l9 08 05 ) bqd4 one stosowane w miejscu i na

zasadach okre5lonych w posiadanej decyzji na przetwarzanie odpad6w (unieszkodliwianie lub odzysk),

kt6r4 wykonawca jest obowi4zany dotqczyC do dokumentdw przetargowych. Wykonawca ponosi wszelk4

odpowiedzialnosC za stosowanie w/w osad6w w spos6b i miejscu innym niz okre6lona w przedstawionej

decyzji.
W przypadku stosowania osad6w Sciekowych w celach okreSlonych w art'96 ust.l (tzw. wykorzystanie

,,rolnicze") :

Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe ( kod: l9 08 05 ) bgd4 zastosowane zgodnie z wyliczonq przez

Zamawiajqcego dawk4, na gruntach bQdqcych we wladaniu Wykonawcy. Wykonawca bierze na siebie

odpowiedzialnoSC za wykonanie badari grunt6w oraz, 2e rozwiezie osad po dowiezieniu i niezwlocmie
zmiesza go z gruntem. Wykonawca ponosi wszelk4 odpowiedzialnoSC za stosowanie w/w osadOw w sposdb

inny i na gruntach innych niz okreslil w dokumentach dol4czonych do oferty.
Wykonawca dostarczy do przetargu wykaz dzialek jakimi dysponuje pod zastosowanie osad6w oraz
dowody, ze zgodnie z an. 96 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest wladaj4cym
powierzchni4 ziemi (wladaj4cym tymi dzialkami) lub zgodnie z art. 3 pkt. 44 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. -.. Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz.lJ. z 2013r. poz.l232 z p62. zm.) wladaj4cym powierzchniq
ziemi - rozumie sig przez to wlaSciciela nieruchomo5ci, a je2eli w ewidencji gruntOw i budynk6w

9.

10.



prowadzonej na podstawie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficme ujawniono inny podmiot wladaj4cy
gruntem - podmiot ujawnionyjako wladajqcy.

15. W przypadku kontroli Inspekcji Paristwowych i ewentualnych kar finansowych naloZonych na

Zamawiaj4cego (ako na wytw6rcA) wynikajqcych z zagospodarowania osadu Sciekowego niezgodnie

z warunkami zawartymi w umowie, Zamawiaiqcy obciqzy finansowo Wykonawca.
16. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosd wystgpowania przerw w wytwarzaniu osadu ze wzglgdu na prace

remontowo-konserwacyjne. O kazdej przerwie Wykonawca bgdzie informowany przez ZamawiajEcego.

Wymogi formalne:
L Wykonawca zobowiqzany jest zrealizowaC zam6wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze

umowy stanowiqcym integralnq czg6d niniejszej SIWZ.
2. Zamawialqcy nie dopuszcza skladania ofert czgsciowych.
3. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiajqcy przewiduj€ mo2liwosd udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust' I pkt 6'

polegajqcych na powtfrzeniu podobnych uslug, kldrych zakres stanowid bgdzie nie wigcei niL 20o/o

wartosci zam6wienia podstawowego. Powyzsze zam6wienie udzielane bqdzie moglo byC w okresie 3 lat od

dnia udzielenia zam6wienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy uslug.

5. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych
6. Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
'7 . Zamawiaj4cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu kosa6w udzialu Wykonawc6w w postepowaniu

9. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
10. Zamawiajqcy nie przewiduje zebrania wykonawc6w.

I L Na podstawie art. 29 ust 3a ( oraz w zwiqzku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamawiajqcy wymaga

zatrudnienia na podstawie umowy o prac9 (pelny etat) przez WykonawcA lub podwykonawcA

-co !4i.E4!.9i-l-q@ zdolna do wykonania zamdwienia , p€lniqcych funkcig kierowcy posiadajqcymi

uprawnienia do kierowania pojazdem samochodorvym -prawo jazdy kat, c+E z uprawnieniami do

przewoz|t rzeczy

Zamawiajqcy na czas urlop6w oraz usprawiedliwionej ni€obecnosci pracownika dopuszcza

zasttpstwo tej osoby na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Spoj6b dokurnentowania zatrudnienia osdb, o kt6rych mowa w niniejszym punkcie' oraz uprawnienia
zamawiajqcego w zakresie kontroli spelnienia przez wykonawca wymagari okreSlonych w art. 29 ust.3a
ustawy, oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymaga6, okreslone zostaly w $ 6 wzoru umowy, kt6ry
stanowi int€graln4 czQSd niniejszej SlWz.

t.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA WIENIA.

Wymagany termin realizacji zam6wienia- l2 m-cy od dnia podpissnia umowy

III, WARUNKI UDZIALU W ANIU.

O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegaC sig Wykonawcy, kt6rzy:

l) nie podlegajq wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I ustawy; Zamawiajqcy nie przewiduje wykluczenia
wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy;

2) spelniajq warunki udzialu w postgpowaniu dotyczqce:
A. zdolno3ci technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spelni warunek je2eli wykaze:

a) nalezyt4 realizacjg w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres
prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy to w tym okresie :

-co najmniej jednego zam6wienia polegaj4cego na wykonywaniu uslug odbioru i

zagospodarowania osad6w Sciekowych o lqcznej wartosci co najmniej 100.000 zl

W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wi€nia warunki, o kt6rych mowa
w rozdz. I Il. pkt 1,2) niniejszej SIWZ zostanq spelnione wylqcznie jezeli:
a) co najmniej jeden z nich wykaze realizacjg



3.

- co najmriej jednego z{m6wienia polegajqcego na wykonywaniu uslug
zagospodarowania osaddw Sciekowych o lqcznej wartoSci co najmniej t00.000 zl

odbioru i

Zamawiajqcy moze, na kazdym etapie postgpowania, t)znaa, 2e wykonawca nie posiada wymaganych
zdolno6ci, iezoli zaangazowanie zasob6w technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze mieC negatywny wplyw na realizacjg zamdwienia.

Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunku, o kt6rym mowa w rozdz. III. I. 2) niniejszej
SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, polegaC na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych innych podmiot6w, niezalerxnie od charakteru prawnego lqcz4cych go z nim
stosunk6w prawnych,

Zamawiajqcy jednoczeSnie informuje, iz ,,stosowna sytuacja" o kt6rej mowa powyzej wystqpi wylqcznie w
przypadku kiedy:
l) Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w udowodni zamawiajqcemu, ze

realizuj4c zamowienie, bgdzie dysponowal niezbEdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci
przedstawiaj4c zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dysporycji niezbgdnych zasob6w na
potrzeby realizacji zam6wienia.

2) Zamawiajqcy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci techniczne lub
zawodowe, pozwalaj4 na wykazanie przez wykonawcg spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu
oraz zbada, czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24
ust. l.

4.

5.

IV. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW. POTWIERDZAJACYCH SPELNIENIE
WARUNKU UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

L Do oferty Wykonawca zobligowany jest zalqczyd:
L Do ofeny kazdy wykonawca musi dolqczyC aktualne na dziei skladania ofert OSwiadczenie w

zakresie wskazanym w zal4czniku do Formularza Ofertowego. lnformacje zawarte w oSwiadczeniu
bgdq stanowiC wstgpne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
w postQpowaniu.

2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siE o zamdwienie przez wykonawc6w, oSwiadczenie o ktdrym mowa
powy2ej sklada ka2dy z wykonawcdw wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zamdwienie. O$wiadczenie to ma
potwierdzaC spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym
ka2dy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu.

3. Zamawiajqcy z4da, aby urykonawca, kt6ry zamierza powierzyC wykonanie czgdci zam6wienia
podwykonawcom, w celu r.rykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w
postgpowaniu zamieScil informacie o podwvkonawcach w oSwiadczeniu. o kt6rym mowa w rozdz. lV.
nkt I ninieiszei SIWZ.

4. Wykonawca, kt6ry powofuje sig na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spelnienia - w zakresie, w jakim powofuje sig na ich zasoby - warunk6w udzialu
w postqpowaniu zamieszcza informacie o tvch Dodmiotach w oswiadczeniu. o kt6rvm mowa lv rozdz
IV. okt I ninieiszei SIWZ.

5, Pelnomocnictwo wystawione dla osoby skladajqcej ofertg, podpisane przez osobg upowa2nionq do
reprezentowania Wykonawcy, w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika.

6. W przypadku skladania oferty przez podmioty wystgpujqce wspdlnie, do oferty musi byi dolqczony
dokument ustanawiaj4cy przez Wykonawcdw chc4cych startowai wsp6lnie wsp6lnego pelnomocnika.

ll. Po otwarciu oferl:
|.Zamawiailcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcQ, ktdrego oferta zostala najwyzej
oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziei zlozenia
nastgpuj4cych oSwiadcze6 lub dokument6w:

a) W przypadku stosowan ia osad6w Sciekowych na zasadach okreslonych w art.96 ust. I pkt. I -3 ustawy o
odpadach Wykonawca zobowiqzany jest do:
-dostarczania Zamawiaj4cemu wypisu z ewidencj i grunt6w wraz z mapami ewidencjigrunt6w, na
ktorych bgdq stosowane osady Sciekowe z zaznaczeniem innym kolorem numer6w dzialek i ich
powierzchni na kt6rych osady te maj4 bye stosowane.
-dostarczenia wykonanych w imieniu Zamawiaj4cego badarl gruntdw, na kl6rych bQdq stosowane osady
Sciekowe oraz przekazania badan gruntdw Zamawiajqcemu ( | pr6bka / 5 ha). badania grunt6w na
kt6rych maj4 byd stosowane komunalne osady Sciekowe winny byi wykonane kazdorazowo przed ich
zastosowaniem. Badania gruntdw winny byC wykonane metodami referencyjnymi wskazanymi w zal. 5

do rozporz4dzeniaMinistra Srodowiska z dnia 6 lulego 2015r. w sprawie komunalnych osaddw
Sciekowych (Dz. U. z20l5r., poz.251 ). Zakres badari grunt6w powinien byC zgodny z g 6 w/w



rozporzqdzenia.
b) W przypadku unieszkodliwiania (\,v tym skladowania), lub odzysku ustabilizowanych komunalnych

osad6w Sciekowych (kod: l9 08 05) na innych zasadach ni2 okreslone w art.96 ust. I pkt.l-3 ustawy o
odpadach Wykonawcajest zobowiqzany do dostarczenia wa2nej decyzji - zezwolenia na dany spos6b
przetwarzania osad6w 6ciekowych (odzysk lub unieszkodliwianie).

c) wykaz dostaw lub uslug wykonanych, a w przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4gtych r6wnie2
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w o
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, ajezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich warto6ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzeczkt6rych
dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zalqczeniem dowod6w okreSlajqcych czy te dostawy lub
uslugi zostaly wykonane lub s4 wykonywane nale|ycie, przy czym dowodami, okt6rych mowa, sq

referencje bqd2 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego dostawy lub usfugi byly
wykonywane, a w przypadku Swiadczeh okresowych Iub ciqgtych sq wykonywane, ajezeli z
uzasadnionej Wzyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych
dokument6w o$wiadczenie wykonawcy; w przypadku Swiadczei okresowych lub ci4glych nadal
wykonywanych referencje b4d2 inne dokumenty potwierdzajEce ich nalezyte wykonywanie powinny
byC wydane nie wcze3niej niz 3 miesi4ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w o
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu;

d) zobowiqzanie innych podmiot6w do oddania Wykonawcy do dysporycji niezbgdnych zasobdw na
potrzeby realizacji zamowienia, w sytuacji okretlonej w art.22a ustawy;

Ponadto w zloZonej ofercie nalety przedloZyd:

OSwiadczenie w jaki spos6b bgdzie zagospodarowania w/w osad6w Sciekowych, czy bQdzie to:
a) pruetwaruade (poza odryskiem wyszczeg6lnionym w art.96 ust. I pkt.l -3 ustawy z dnia 14 grudnia

2012r. o odpadach (Dz. U. z20l9t. poz.7Dl z p62. zmianami)

b) odzysk na zasadach okreSlonych w art.96 ust.l pkt.l-3 ustawy o odpadach - ze wskazaniem na
konketny spos6b odzysku odpad6w:

w rolnictwie rozumianym jako uprawa wszystkich plod6w rolnych wprowadzonych do obrotu
handlowego, wl4czaj4c w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,

do uprawy roSlin przemaczonych do produkcji kompostu

do uprawy ro6lin nieprzeznaczonych do spozycia iprodukcji pasz

W przypadku stosowania osad6w w celach okreSlonych w art. 96 ust.l pkt.l-3, ustawy o odpadach wymagane
jest przedlo2enie:

a) dokumentu potwierdzaj4cego prawo do wladania gruntami spetniaj4cymi wymagania w/w ustawy o
odpadach o powierzchni niezbgdnej do zagospodarowania wytwarzanych w ci4gu trwania umowy
osad6w Sciekowych (aktualny wypis z ewidencji grunt6w) w jakiej dawce osady b9d4 stosowane:
naleZy r6wnie2 podat czy osady bgdE stosowane w dawce jednokrotnej na rok, czy w dawce
skunulowanej raz na 2 lub raz na 3 lata.,

b) o$wiadczenie, ze grunty na kt6rych bgd4 stosowane osady dciekowe nie s4 objgte zakazami
wymienionymi w art. 96 ust. l2 ustawy z dnia l4 grudnia o odpadach oraz spelniajq wymagania $ 2
ust.l pkt. 4,5,6,7 Rozporzqdzen ia M in isrra Srodow isk a z dnia 6 lutego 20 | 5r. w sprawie komunalnych
osad6w $ciekowych (Dz. U. 22015r., poz.2s'l)

c) oswiadczenie, 2e na danych gruntach gdzie bQdE zastosowane osady z oczyszczzlni Sciekow w
Polkowicach nie bgd4 stosowane osady z innych ocryszczalni Sciekdw oraz 2e niezwlocznie po
dowiezieniu osad6w na wskazane grunty Wykonawca dokona we wlasnym zakresie zmieszania (np.
przeorania) osadu z gruntem

d) oswiadczenie, 2e Wykonawca zobowi4zuje sig, wykonaC na wlasny koszt w imieniu Zamawiaj4cego
badania grunt6w (l pr6bka / 5 ha) na ktdrych majq byi stosowane komunalne osady Sciekowe
kazdorazowo przed ich zastosowaniem oraz przekazania bada6 gruntdw Zamawiajqcemu przed
odbiorern osad6w. Badania grunt6w winny byC wykonane metodykami referencyjnymi wskazanymi w
zal. 5 do rozporzqdzen ia lMinistra Srodowiska
z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osad6w Sciekowych (Dz. U. z 2015r., poz.257). Zakres
badari grunt6w powinien byC zgodny z $ 6 Ww rozporzqdzenia.



W przypadku przetwa:-alr,ia (skladowania, unieszkodliwiania lub odrysku) osad6w $ciekowych nalef
dostarczyC:

a) kopig waznej decyzji - zezwolenia na prowadzenie dzialalno3ci w zakresie przetwarzania odpad6w
- ustabilizowanych komunalnych osad6w Sciekowych (kod: l9 08 05) (unieszkodliwiania (w tym
skladowania), lub odzysku odpad6w) -ze wskazaniem miejsca prowadzenia w/w dzialalnoSci

b) odwiadczenia,2e po odebraniu ustabilizowanych komunalnych osad6w Sciekowych
(kod: 19 08 05) z ocryszczalni w Polkowicach bgd4 one stosowane w sposdb i w miejscu
okreSlonym w w/w decyzji

Wykonawca zobowiqzany jest r6wniez do dolqczenia oSwiadczenie lub poSwiadczenie
o posiadaniu wpisu do Bazy Danych Odpadowych uwzglgdniajqcego transport ustabilizowanych komunalnych
osadow Sciekowych wraz z podaniem numeru rejestrowego.

3.

Wykonawca niejest obowi4zany do zlo2enia o$wiadczeri lub dokument6w potwierdzaj4cych okolicmo$ci, o
kt6rych mowa w an.25 ust. I pkt I i3,jezeli zamawiaj4cy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotycz4ce
tego wykonawcy lub moze je uzyskaC za pomocE bezplatnych i og6lnodostgpnych baz danych, w
szczeg6lno5ci rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzialafnoSci podmiot6w realizuj qcych zad. publiczne (Dz. U. 22014 r. poz. | | 14 oraz 22016 r. poz.352).

W takim przypadku wykonawca zobowiazanv iest wskazaC dostgpnoSd oSwiadczei lub dokument6w w
formie elektronicznej pod okredlonymi adresami intemetowymi ogdlnodostgpnych i bezplatnych baz
danych. W6wczas Zamawiajqcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcg
o5wiadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez wykonawcg oSwiadczen lub dokument6w, kt6re znajdujq sig w posiadaniu
zamawiaj4cego, w szczeg6lno5ci oSwiadczef lub dokument6w przechowywanych przez zamawiaj4cego
zgodnie z art. 97 ust. I ustawy, zamawiaj4cy w celu potwierdzenia okoliczno$ci, o kt6rych mowa w art.25
ust. I pkt I i 3 ustawy, korzfsta z posiadanych o5wiadczeri lub dokument6w, o ile sq one aktualne.

Wvkonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei Zamawiaiacego
informacii. o kt6rei mowa w art. 86 ust. 5 ustawv Pzp. przekare zamawiaiacemu oswiadczenie o
przvnaleZnosci lub braku przvnaletnosci do tei samei erupv kapitalowei, o ktdrei mowa w art, 24
ust. I okt 23 ustawv Pzo. Wraz ze zlo2eniem oSwiadczenia. wvkonawca mo2e nrzedstawid dowodv.
Ze powiazania z innvm wvkonawca nie prowadza do zakl6cenia konkurencii w DosteDowaniu 0

udzielenie zam6wienia.

UWACA!
OSwiadczenie (o treSci zgodnej ze wzorem) zlozone wraz z ofert4 przetargowq przed terminem otwarcia ofert nie
bgdzie uznane, poniewaz Wykonawca skladaj4c ofertg nie ma informacji o Wykonawcach, ktbrzy zlo2yli
odr€bne oferty w przedmiotowym postqpowaniu.
W przypadku wptynigcia tylkojednej oferty w ramach niniejszego postepowania zlozenie w/w oSwiadczenia nie

.jest wymagane.

4. Jezeli wykonawca nie zloLry o$wiadczenia, o kt6rym mowa w rozdz. IV. l. niniejszej SIWZ, o6wiadczeri
lub dokument6w potwierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. I ustawy Pzp, lub
innych dokument6w niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania, oSwiadczenia lub dokumenty s4
niekompleme, zawierajq blgdy lub budzq wskazane przsz zamawiajqcego w4tpliwo6ci, zamawiaj4cy wezwie
do ich zloZenia, uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 2e mimo ich zlo2enia
ofena Wykonawcy podlegalaby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa2nienie postgpowania.

5. Je2eli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlo2yl wadliwe pelnomocnictwa,
zamawiajqcy wzywa do ich zlo2enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 2e mimo ich zlozenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.

lll.Zamawiajqcy nie rqda od Wykonawcy majqcego siedzibg lub miejsce zamieszania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dokumentdw potwierdzajqcych nie podleganie wykluczeniu na podstawie
art. 24 ustalvy Pzp - w postepowaniu nie okreslono wymogu przedloZenia dokum€nt6w w tym
zakresie,

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maj4 przepisy rozporzqdzenia Minisna Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze 24dae zzmawiaj4cy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. 22016 r., poz. | 126).



V. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wieniajest wniesienie przed terminem skladania

ofeft wadium w wysokosci 3.000 zl (slownie: trzy tysi4ce zlotych).
2. Wadium moze byd wnoszone wjednej lub kilku nastgpuj4cych formach:

- pieniqdzu;
- porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdno5ciowo-kredytowej, z tym Ze

porqczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieniqznym:
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- porgczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsigbiorczoSci (D2.U.2016,poz.359 j.t.).
3. Wadium wnoszone w formie pienigZnej nale{ wnosiC pggglgggqq na konto Zamawiajqcego:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. Nr konra 94 t0902t09 0000 0005 5000 0085
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu nastgpuje z chwilq umania Srodk6w pienigznych na w/w

rachunku bankowym Zamawiajqcego, przed uplywem terminu skladania of€rt (tj. przed uplywem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skladania ofert).

5. Wadium wnoszone w innej formie nalef skladaC do depozytu w siedzibie Zamawiaj4cego tj. ul.
D4browskiego 2 Polkowice, w Kasi€ wgodz,7m- 1000orazw godz. llm-lsm w kazdy dzieircbocry za
wyjqtkiem soboty (nie pdZniej niz do uptywu terminu skladania ofert).

6. Zatnawiajqcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
f) pienigZnej r dokument potwierdzajqcy dokonanie przelewu wadium zostal zal4czony do oferlyi
2) innej ni2 pieniqdz - oryginal dokumentu zostal zlozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie,

lub przedlo2ony do depozytu zgodnie z pkt. 5.
7. Z treSci gwarancji/porgczenia winno wynikai bezwarunkowe, na kazde pisemne zqdanie zgloszone

przez Zamawiaj4cego w terminie zwiqzznia ofertq, zobowi4zanie Cwaranta do wyplaty Zamawiajqcemu
pelnej kwoty wadium w okolicznoiciach okreSlonych w art.46 ust.4a i5 ustawy Pzp.

8. Ofena wykonawcy, kt6ry nie wniesie wadium lub wniesie w sposdb nieprawidlowy zostanie odrzucona.
9. OkolicznoSci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre6la ustawa Pzp.
Uwaga!
L Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy wadium wnoszone w pieni4dzu wnosi sig pggglggggq na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiaj4cego. Niedopuszczalne jest wplacanie wadium got6wk4 w Kasie Zamawiaj4cego
(wplata got6wkowa nie spelnia wymogu ustawy Prawo zam6wieri publicmych - art.45 ust.7.)

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. ie2eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie. o kt6rym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a. z przvczyn lezacvch po jego stronie. nie zlozyl oSwiadczei lub dokument6w
potwierdzajqcych okolicznosci. o ktdrvch mowa w art. 25 ust. l. oswiadczenia. o kt6rym mowa w art. 25a ust. l.
pelnomocnictw lub nie wvrazil zeody na poprawienie omylki. o kt6rej mowa w art.87 ust.2 pkt 3. co
soowodowalo brak mo2liwoSci wybrania oferty zlozonej przez wvkonawcejako najkorzvstniejszej.

vI. PRZYGOTOWANIA OFERTY

l. Ofertg nalezy wykonai w jgzyku polskim w formie pisemnej (na maszynie do pisania, komputerze lub
niedcieralnym atramentem). Ofena, odwiadczenia oraz wszelkie dokumenfy powinny byC sporzqdzone w
jgzyku polskim. Zamawiaj4cy nie wyraaa zgody na skladanie ofert, oswiadczen i dokument6w w jgzyku
innym ni2 polski. W przypadku, gdy przedkladane dokumenty sporz4dzone sq w innym jgzyku, naleZy

WzedlozyC ie wrazz ich tfumaczeniem najgzyk polski.
2. Dokumenty powinny byd sporz4dzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiaj4cego zal4cznikami

zamieszczonymi w Rozdziale B niniejszej specyfikacji.
3. Odpowiedzi powinny byC udzielone na wszystkie pytania zawarte w Formularzu Ofertowym, jezeli

zabraknie miejsca nalezy dol4czyt dodatkowe strony, jezeli pytanie postawione w Formularzu lub w
zal4czniku nie doryczy Wykonawcy, nalei wpisaC,,nie dotyczy".
Kazda zapisana strona oferty oraz wszystkie zalqczniki i oSwiadczenia musz4 byC podpisane, a wszelkie
dokumenty bqdZ kserokopie uwiezytelnione wlasnorgcznym podpisem przez osoby wskazane w
dokumencie upowaZniaj4cym do wystgpowania w obrocie prawnym, lub posiadaj4ce pelnomocnictwo (za
podpisanie uznaje sig wlasnorgczny podpis z pieczqtkq).
W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnoii z oryginalem kopii dokument6w przez

4.

5.



7.

8.

6.

9.

21.

osobq niewymienion4 w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty
dol4czyd stosowne pelnomocnictwo w oryginale lub kopii po6wiadczonej notarialnie.
OSwiadczenia, o kt6rych mowa w art. 25a ustawy Pzp oraz o6wiadczenia o kt6rych mowa w Rozporzqdzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokument6w, jakich moze 24daa zamawiajqc,
od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), dotyczqce
wykonawcy i innych podmiot6w, na kt6rych zdolno3ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach

okre6lonych w art. 22a ustawy oraz dotyczEce podwykonawc6w, skladane s4 w oryginale.
Dokumenry, o kt6rych mowa w rozporzqdzeniu, inne niz oswiadczenia, o kt6rych mowa w pkt. 6, skladane
sq w oryginale fub kopii podwiadczonei za zgodnoiC zoryginalem.
Po6wiadczenia za zgodno6d z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na kt6rego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument6w, ktdre kazdego z nich dotycz4.
Zamawiajqcy informuje, i2 zgod ezart.8 w zw. z an.96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w postqpowani-
o zamdwienie publiczne s4 jawne i podlegajq udostgpnieniu od chwili ich otwarcia, z wyj4tkiem informaclt
stanowi4cych tajemnicE przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o z:walcza -
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr I53, poz. 1503 z p6 . mt.), je6li Wykonawca w terminie
skladania ofert zastrzegl, 2e nie mogq one byC udostgpniane i jednoczeinie wykazal, i2 zastrzezone
informacje stanowiq tajemnicQ przedsipbiorstwa.
Zatnawiajqcy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez Wykonawcg
zlozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsigbiorstwa", lub spigte
(zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych element6w ofefty. Brak jednoznacznego wskazania, kt6re
informacje stanowiq tajemnicQ przedsigbiorstwa oznacza( bgdzie, ze wszelkie o6wiadczenia i za3wiadczenia
skladane w frakcie niniejszego postqpowania sq jawne bez zasljzezei.
Zastrzezenie informacji, kt6re nie stanowiq tajemnicy przedsiQbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczani-
nieuczciwej konkurencji bgdzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowaC bgdzie zgodnie z uchwalq SN z
20 paadziemika 2005 (sygn. lll CZP '74105) ich odtajnieniem. Zgodnie z przywolanq ustawq o zwalczani-
nieuczciwej konkurencji przez tajemnicA przedsigbiorsnva rozumie sig nieujawnione do wiadomo5ci
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiqbiorstwa lub inne informacje
posiadajqce wartoSd gospodarcz4. co do ktdrych przedsigbiorca podjqt niezbgdne dzialania w celu
zachowania ich oouliro6ci.
Zamawiajqcy infonnuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.90
ustawy Pzp, a zlozone przez niego wyja6nienia i/lub dowody stanowid bgdq tajemnica przedsigbiorstwa !'
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bgdzie przyslugiwalo prawo
zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiQbiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajqcy uzna za skuteczne
wylqcznie w sytuacji kiedy Wykonawca opr6cz samego zastrzezenia, jednocze3nie wykaze, i2 dane
informacje stanowiq tajemnicq przedsigbiorstwa.
Niedopuszczalne sq wyskrobywania w ofertach, poprawki zaS nalezy om6wid w uwadze zaopatzonej
wlasnorgcmym podpisem Wykonawcy lub osoby upowa2nionej, poprawki cyfr i liczb nale2y pisaC

wyrazami,
Wykonawca ma prawo zlozy( tylko jedn4 ofertg, zawierajqcq jednq, jednoznacmie opisanq proporycjl
Zlozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawcg.
TreS0 zlo2onej ofeffy musi odpowiadaC treSci SIWZ.
Wykonawca poniesie wszelkie koszry zwr4zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cala oferla wnz z
zalqczntkamt byla w trwaly sposdb ze sobq pol4czona.
Ofertg nalezy umiesciC w kopercie, zamknigtej iopieczgtowanej w taki sposdb, aby nie budzilo to zadnych
wqtpliwo3ci co do mozliwoSci ich wczeSniejszego otwarcia lub ujawnienia tre6ci oferty przez osoby
nieupowaznione.
Ofertq nalezy zlozy( w siedzibie Zamawiajqcego, w kopercie opatrzonej dopiskiem: ,,OFERTA NA
przetarg ,,Odbi6r i zagospodarowanie osad6w Sciekowych z Oczyszczalni Sciek6w w Polkowicach".
Wykonawca mo2e wprowadzid zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupehienia do zloZonej oferty pod
warunkiem, zp ZamawiaJ4cy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
skladania ofen. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye zlozone wg takich samych zasad, jak
skladana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej nant1 zzdania oraz napisem ,,ZMIANA". Koperty
oznaczone ,,ZMIANA" zostan4 otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, kt6ry wprowadzil zmiany, a
nastgpnie zostanq dolqczone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofen wycofad siQ z postgpowania poprzez zlo2enie
pisemnego powiadomienia, wedlug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na
kopercie ,,WYCOFANIE" wraz z podaniem nazwy zadania. Koperty oznakowane w ten spos6b bgd4
otwierane w pierwszej kolejno6ci. Oferty wycorywane nie bgd4 odczytywane i brane pod uwagQ w trakcie
dalszego postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego.

Oferta, kt6rej tre6i nie bgdzie odpowiadaC tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
zostanie odrzucona (art. 89 ust. I pkt 2 ustawy), Wszelkie niejasnosci i wqtpliwosci dotyczqce tresci
zapisdw WSIWZ nalezy zatem wyja$nic z Zamawiajqcym przed terminem skladania ofert wtrybie
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przewidzianym w rozdziale: UDZIELANIE WYJASNIEN. Przepisy ustawy Pzp nie przewiduj4 negocjacji
warunk6w udzielenia zam6wienia, w tym zapis6w projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

W kazdej podlegaj4cej rozpatrywaniu ofercie Wykonawca zgodnie z Formularzem ofertowym okreSla
kosztorysow4 ceng brutto Cb. Ceng tq nalezy policzyt przy zachowaniu nastgpujqcych zalozei:

l. Cenatamusi zawierad wszystkie koszty zwi4zane z realizacjq zadania wynikajqce:
a) z zapis6w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,
b) z zapisdw umowy,
c) z Polskich Norm ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny,

Cena ta musi zawieraC pehry zakres veczowy dostawy z niezbgdnymi kosztami, op.latami itp.
niezbgdnymi dla w.la$ciwej realizacji przedmiotu zam6wienia, a takze inne wydatki, koszty i

zobowiqzania - bez mo2liwoSci wysuwania roszczen w stosunku do Zamawiaj4cego.
Cena musi byC: podana iwyliczona w zaokrqgleniu do dw6ch miejsc po przecinku (zasada zaokr4glenia

- poni2ej 5 nale2y koricdwkg pominqC, powy2ej i rbwne 5 nale4 zzokrqgliC w gdrg).
Warto6i nalezy podaC w zlorych polskich z uwzglgdnieniem podatku VAT.
Zgodnie z an. 90 ust. I pkt l) ustawy Prawo zam6wiei publicmych (... ) koszty pracy, ktorych wartosd
przryjgto do ustalenia ceny nie mog4 byC nizsze od minimalnego wynagrodzenia za praca albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia l0 puilziemika2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za praca (Dz. U. 22015 |. poz.2008 oraz 22016 r. poz. 1265).
Nie dopuszcza siQ stosowania tzw. opust6w (zar6wno do wyliczonych cen jednostkowych, jak rdwniez
do o96lnej ceny oferty).
Orientacyjna ilodC okolo 4000 ton.
Do oferty przetargowej Wykonawca zobowi4zany jest do.lqczyC kalkulacjg wg ponizszego wzoru:

3.

4.
5.

6.

'7.

8.

Przedmiot zam6wienla / nazwa / WartosC
brutto (zl)

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wyb6r najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o nastQpuj4ce kryteria:

l) kryterium Kl :60 7o - cena kosztorysowa brutto

C u"r'ui'- x 100

x 60 o/o

L b.d.ns

2) kryterirm K2 : 407o - warunki platnoSci

Termin platno6ci - wg ilo6ci dni:

- rozliczenie nale2no6ci wciqgu30dni od daty otrzymania faktury-40 pkt.
- rozliczenie naleznosci wci4gu2l dni od daty otrzymania faktury-0pkt.

Uwaga
Jeleli Wlkonawca zaproponuJe lemin inn! nit 30 lub 2l dnl, lo jego ofe a zosldnie odnucona.
Jeieli Wlkonswcs nie wpisze liczby dni w tadnej z porycji fomulana ofe ox,ego, olwiadcTenie bgdde
polroklot'ane na rdwtti z o{wiodczeniem o zaolerowoniu rczliczenio caloici nole2notci w ciqgu 2l dni od daly
onJ)manio fshtur!.

Kt=



Zamawiaj4cy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktdrego oferta odpowiada wszystkim wymogom okreslonym w
ustawie iw SIWZ oraz zostala ocenionajako najkorzystniejsza, czyli uzyskala najwyzszq liczbQ punkt6w.

Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, ktdrego oferta odpowiada wszystkim wymogom okre6lonym w
ustawie iw SIWZ oraz zostala ocenionajako najkorrystniejsza, czyli uzyskala najwyzszq liczbg punkt6w.

IX. UDZIELANIE WYJ

WyjaSnienia tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia bgd4 udzielane w trybie art. 38 ustawy, co
oznacza, ze zamawiaj4cy jest obowi4zany udzieliC wyja6nieri niezwlocznie, jednak nie pdlniej, nlz na 2 dni
przed uplywem terminu skladania ofen (iezeli wartosd zamdwienia jest mniejsza niz kwofy okredlone w
przepisach wydanych na podstawie art. I I ust. 8) pod warunkiem, 2e wniosek o wyja5nienie tre5ci
specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia wplynql do zamawiaj4cego nie p6Zniej ni2 do konca dnia, w
ktdrym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.
Je2eli wniosek o wyja3nienie tre6ci specyfikacji istotnych warunkdw zam6wienia wplyn4l po uptywie
wskazanego terminu lub dotyczy udzielonych wyja$nieri, zamawialEcy mo2e udzieliC wyjaSnieri albo
pozostawii wniosek bez rozpoznania.
Zamawiaj4cy odpowiadajqc na zapytania przesyla jednoczeSnie tre5i wyja$nienia wszystkim Wykonawcom,
kt6rym dostarczono niniejszq Specyfikacjg lstotnych Warunk6w Zam6wienia (bez ujawnienia Zr6dla
zapytania), ajezeli specyfikacjajest udostgpniona na stronie intemetowej zamieszcza na tej stronie.
Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia.
Dokonan4 zmiang tre$ci specyfikacji zamawiaj4cy udostgpnia na stronie intemetowej.
Zamawiajqcy przedlu|y, w razie zaistnienia takiej koniecznoSci, termin skladania ofert, w celu umo2liwienia
Wykonawcom uwzglgdnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjadniei lub zmian. W tym
przypadku wszelkie prawa i zobowi4zania Zamawiaj4cego i Wykonawcy odnoSnie wczeSniej ustalonego
terminu bEdE podlegaly nowemu terminowi.
Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplwa na bieg terminu skladania wniosk6w o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkdw zam6wienia, o kt6rym mowa w pkt. l.
W przypadku rozbieznoSci poniedzy tresci{ SIWZ, a tresciq udzielonych odpowiedzi, jako
obowiqzuj{cq nslezy przyjqd tresd pisma zawieraj{cego p6Zniejsze oswiadczenie Zamawiajqcego.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

L

3.

4.
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X. INFORMACJE W SPRAWIE WYKI,UCZENIA WYKONAWCOW Z POSTEPOWANIA

ZamawiajEcy wykluczy z ubiegania sig o udzielenie zamdwienia publicznego Wykonawcdw, kt6rzy nie
spelniajE warunkdw udzialu w postgpowaniu okre$lonych w art.22 !st. I ustawy i podlegajq wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy.
Zanawiajqcy wykluczy z ubiegania sig o udzielenie zamdwienia publicznego Wykonawcdw, kt6rzy r,
wyznaczonym terminie nie uzupelnili lub nie wyja6nili dokument6w potwierdzajqcych spelnienie warunk6!,
udzialu w postgpowaniu.
Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadamia Wykonawc6w, kl<)r4 zlozJli
oferty o wykonawcach, kt6rry zostali wykluczeni z postQpowania o udzielenie zamdwienia, podaj4c
uzasadnienie faktyczne i prawne.
Ofeng Wykonawcy wykluczonego uznaje sig za odrzucon4.

XI. INFOR]VIACJE W SPRAWIE ODRZUCENIA OFERTY

l. Zamawiaj4cy odrzuca ofertQ, je2eli:
l)jest niezgodna z ustawEi
2) jej tre56 nie odpowiada treici specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2

pkt 3;
3)jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;
4) zawiera n24co niskq ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zam6wienia;
5) zostala zlozona przez wykonawcg wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia Iub

niezaproszonego do skladania ofert;
6) zawiera blgdy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil sig na poprawienie omylki, o

ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkl 3;
7a) wykonawca nie wyrazil zgody, o kt6rej mowa w art.85 ust.2, na przedtuzenie terminu zwi4zania ofertE;



7b) wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w spos6b nieprawidlowy, jezeli zamawiaj1cy z4dal
wniesienia wadium;

7c) oferta \,variantowa nie spelnia minimalnych wymagari okreSlonych przez zamawiajqcego;
7d) jej prryjgcie naruszaloby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes bezpieczeistwa panstwa, a tego

bezpieczeistwa lub interesu nie mo2na zagwarantowaC w inny sposdb.
8) jest niewaZna na podstawie odrqbnych przepis6w.

2. Oferry Wykonawc6w, kt6rry nie potwierdzili spelniania przez oferowane dostawy, usfugi lub roboty
budowlane wymagari okreSlonych przezZamawiajqcego, a takze nie spelnili innych wymagari okreSlonych w
ustawie, SIWZ oraz w ogloszeniu podlegai bgd4 odrzuceniu.

3. Zamawialqcy zawiadamia r6wnocze3nie wszystkich Wykonawcdw o odrzuceniu ofert, podajqc uzasadnienie
faktyczne i prawne.

4. Zamawraj4cy nie odrzuci ot'erty, w sytuacji wystqpienia w ofercie oczywistych omylek pisarskich,
oczywistych omylek rachunkowych z uwzglgdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz innych omylek polegaj4cych na niezgodnofti oferty ze specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia
niepowodujqcych istotnych anian w tre6ci oferty:

a) Oczywiste omylki pisarskie - bezspome, nie budzqce wqtpliwoSci omylki dotycz4ce
wyrazow, np.:

- widoczna mylna pisownia wyrazu,
- ewidentny b.l4d gramatyczny,
- niez-amierzone opuszczenie wyrazu lubjego czg5ci,
- ewidentny bl4d tzeczowy np.3l listopada 2008 r.,
- rozbiezno6d pomigdzy cen4 wpisan4 liczbq i slownie.

b) Oczywiste omylki rachunkowe - omylki dotycz4ce dzialah arytmetycznych na liczbach, np.: blgdny wynik
dzialania matematycznego wynikajqcy z dodawania, odejmowania, mno2enia idzielenia, z uwzglqdnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) lnne omylki - polegajqce na niezgodno6ci ofefty ze specyfikacjE istotnych warunk6w zam6wienia
niepowodujqce istotnych zmian w tresci oferty.

OMYl,Kl W OFERTACH, O KTORYCH MOIYA l,y ust. 87 ust.2 pkt 3 ustowy Pzp, POPRAII/IANE BPD,I
JEDNAKZE TYLKO W SYTL]ACJACH , KIEDY NIE BEDA POWODOWAC ISTOTNYCH ZMIAN W TRESL'I
OFERTY.

XII. POUCZENIE O CH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSLUGUJ CYCH WYKONAWCY

t.

5.

1.

3.

I

Odwolanie przysluguje wyl4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci zamawiaj4cego podjgtej w
postlpowaniu o udzielenie zam6wienia Iub zaniechania crynno$ci, do kt6rej zamawiajqcy jest zobowi4zany
na podstawie ustawy.
Z uwagi na fakt, i2 wartosi przedmiotowego zamdwienia jest nizsza niz kwoty okreSlone w przepisach
wydanych na podstawie art. I I ust. 8 ustawy, odwolanie przysluguje wyl4cz1:,ie na nastqpuj4ce czynnoSci
Zamawiaj4cego:
l) okre5lenie warunk6w udziatu w postgpowaniu;
2) wykluczenie odwoiujqcego z postQpowania o udzielenie zam6wienia;
3) odrzucenie oferty odwofuj4cego;
4) opis przedmiotu zam6wienia;
5) wyb6r najkorzystniejszej oferty.
Odwo.lanie powinno wskazywad czynnoSd lub zaniechanie czynnoSci zamawiaj4cego, ktorej zarzuca siq
niezgodnoSC z przepisami ustawy, zawierad zwigzle przedstawienie zarzut6\ry, okreslaC z4danie oraz
wskazywai okolicznoSci faktyczne iprawne uzasadniaj4ce wniesienie odwolania.
Odwolanie wnosi sig do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elekronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa2nego kwalifikowanego certyfikatu
lub rownowaznego Srodka, spelniajqcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwoluj4cy przesyla kopig odwolania zamawiaj4cemu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania w
taki spos6b, aby m6gl on zapoznaC sig z jego tresciq przed uptywem tego terminu. Domniemywa sig, iz
zamawiajqcy m6gl zapoznaC siQ z tre5ciq odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je2eli
przeslanie jego kopii nastqpilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu Srodk6w komunikacji
elektronicznej.
Odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynno5ci zamawiajqcego stanowiqcej
podstawQjego wniesienia-jezeli zostaly przeslane w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie l0 dni -jezeli zostaly przeslane w inny spos6b.
Odwolanie wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu, a jezeli postgpowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, takze wobec postanowieri specyfikacji istotnych warunkdw zam6wienia, wnosi sig w
tenninie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuleqrnie Zamfwieft Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkdw zamdwienia na stronie intemetowej.



8.

9.

Odwolanie wobec czynnoSci innych niz okreslone w pkt.6 i 7 wnosi w terminie 5 dnioddnia, w kt6rym
powziito lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziqC wiadomosi o okolicznosciach
stanowiqcych podstawQ jego wniesienia.
Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai zamawiaj4cego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjgtej przez niego lub zaniechaniu czynnoSci, do ktdrej jest on
zobowiqzany na podstawie ustawy, na kt6re nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

XIII. UMOWY

Wz6r umowy zostal zamieszczony w ROZDZIALE C niniejszej specyfikacji i stanowijej integralna czQSC.

Warunki izasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy:
l. Dopuszcza sig zmiang przedstawicieli stron z pnyczyn niezaleznych od stron (sily wyzsze', zdarzrnia

losowe, itp.). Strony zgodnie ustalajq, ze zmiana przedstawicieli bgdzie poprzez pisemne poinformowanie
stron o zaistnieniu tego faktu.

2. Dopuszcza sig mozliwoSd cesji umowy . Strony zgodnie ustalaj4, 2e cesja umowy bgdzie mozliwa poprzez
pisemne poinformowanie stron o zaistnieniu tego faktu,
Dopuszcza sig zmiang zapisdw umownych stanowi4cych oczywistq omylkg.
Termin realizacji zam6wienia moze ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w prrypadku:

a) gdy Zamawiajqcy udzieli Wykonawcy zam6wienia w trybie zam6wienia z wolnej rgki na realizacjg
zam6wienia publicznego, o kt6rych mowa w art.67 lub rob6t dodatkowych, o kt6rych mowa w art. 144

ustary Prawo zamdwiei publicznych.
b) w przypadku , gdy calkowita iloSd osaddw ( okredlona w SIWZ i umowie) przeznacmnych do odbioru,

transportu i zagospodarowania nie zostanie w calodci wykorrystana,
5 .ZamawiajEcy dopuszcza mo2liwo6C zmiany zakresu rzeczowego dokonanego ptzez ZamawiaJqcego, w trakcie
realizacji zam6wienia lub zprzycqn niezalelnych od Wykonawcy (sil wy2szych*,),
6.W przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w ust. 4 a) , Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosC zmiany
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w $ 4 ust.2 wzoru umowy, poprzez wprowadzenie do
obowi4zuj4cej tre3ci umowy warto5ci rozliczenia, w nastgpuj4cy spos6b:

a) przygotowanie przez Wykonawcg kalkulacji dla wykonanego zakresu podstawowego zam6wienia z
uwzglgdnieniem anian wprowadzonych wskutek okolicznoSci wskazanych w umowie,

b) sprawdzenie i zaakceptowanie w/w kalkulacji przezzamawiaj4cego ,
c) spisanie pomigdzy stronami stosownego aneksu finansowego do umowy lub zawarcie umowy na

podstawie zam6wienia w trybie zam6wienia z wolnej rEki.
7. Zamawiaj4cy dopuszcza mozliwo3d zmiany wynagrodzenia umownego brufto wskazanego w S 4 ust. 2 wzoru
umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, poprzez dostosowanie do obowi4zujqcych
przepisdw, zmieniq siE odpowiednio ceny brutto/kwoty podatku VAT , przy czym cenq bazow4 jest w6wczas
cena netto wynikaj4ca z oferty Wykonawcy.

*sila wytuza - wydarzenie lub okolicznodC o charakterze nadzwyczajnym, na kt6rq Wykonawca ani
Zamawiajqcy nie majq wplywu; wystqpieniu kt6rej Wykonawca ani ZamawiaJqcy, dzialaj4c racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; kt6rej, w przypadku jej wystEpienia, Wykonawca ani Zamawiajqcy,
dzialajqc racjonalnie, nie mogli uniknqi lub jej przezwycij2yQ oraz kt6ra nie moze byi zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajqcemu.

XIV. FORMALNOSCI. JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO ZAKONCZENIU
PRZETARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Umowg zawiera sig w trybie zgodnym z art. 139 ustawy.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaj4 negocjacjom.
W celu zawarcia umowy upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, kt6ry wygral przetarg powinien
zglosiC si9 w siedzibie Zamawiajqcego w terminie przez niego wyznaczonym.
Je2eli Wykonawca, ktdrego ofena zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy, Zamawiajqcy moze

wybraC ofertg najkorzystn iejszq spo6r6d pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i

oceny.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mo2na bylo przewidzieC w chwili zawarcia umowy, Zamawiajqcy moze odstqpid od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznoSciach. Wykonawca moZe wtedy 24dai
wylqcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgdci umowy.
Przed podpisaniem umowy nale2y przekaza( Zamawiaj4cemu:
a) wykaz os6b zatrudnionych na umowg o pracQ wykonujqcych czynnoSci przy realizacji zam6wienia

wskazane przez zamawiajqcego w opisie przedmiotu zam6wienia.
b) kopig oplaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzaj4cego, 2e wykonawca jest

3.
A

t.
2.
l.

4.
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ubezpieczony od odpowiedzialno5ci cywilnej, w zakresie prowadzonej dzialalnoici zwiEzanej z
przedmiotem zam6wienia, na kwotg minimum 100.000 zl , wraz z dowodem uiszczenia naleznych
skladek. Ubezpieczenie powinno byd wazne pnez caly okres realizacji umowy. w przypadku, kiedy
ubezpieczenie bgdzie wygasaC w trakcie realizacji umowy wykonawca dol4czy oSwiadczenie, moc4
kt6rego zobowiqze sig do przedluzenia ubezpieczenia pojego wyga$nigciu.

c) umowg konsorcjum w przypadku skladania oferty przez podmioty wystgpujqce wsp6lnie zwieraj4ca co
najmniej nastEpujqce elementy:
- okre5lenie celu gospodarczego,
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmujqcego okres realizacji przedmiotu zam6wienia,

gwarancji i rgkojmi,
- wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktdregokolwiek z jego czlonk6w

do czasu wykonania zamdwienia oraz uplywu czasu gwarancji irgkojmi,
- solidam4 odpowiedzialnoSC za wykonanie zam6wienia,
- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiajqcego.

Nie przedlotenie dokumentdlv przed t€rminem podpisania umowy, wyznaczonym przez Zamawiajqcego
zostanie potraktowane jako uchylanie sig od zawarcia umolvy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIAUMOWY

Zamawiajqcl nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezyrego wykonania umowy ,

XVI, MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT
L oferty nafezy zlozye do dnia 08.01.2021 r. do godz. 11.30 w siedzibie Zamawiajqcego przy d.

D4browskiego 2 w sekretariacie pok. nr 14. Oferty zlozone po terminie bgdq zwr6cone niezwlocznie.
2. Decydujqce znaczenie dla oceny zachowania terminu skladania ofert ma data igodzina wplywu oferty do

Zamawiajqcego, a nie data jej wyslania przesylkq pocztow4 czy kurierskq.
3. Oferta zlozona po lerminie wskazanym w pkt I niniejszego rozdzialu SIWZ zostanie zwr6cona wykonawcy

zgodnie z zasadami okreSlonymi w art. 84 ust.2 ustawy Pzp.

4. otwarcie ofert nast4pi w dniu 08.01.2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiajqcego - sala
konferencyjna ul. D4browskiego 2, Polkowice.

5. Otwarcie ofertjest jawne.
6. Niezwlocznie po otwarciu ofert na stronie: http://www.pgm-polkowice.com.pl_Zamawiaj4cy zamieSci

informacje dotycz4ce:
a) kwoty, jakq zamierza przeznaczyt na sfinansowanie zamdwienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, ktdrzy zlozyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunkdw platnoSci zawartych w ofertach.

7. Niezwlocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy powiadomi pisemnie o tym fakcie
wszystkich Wykonawcdw, kt|rzy zlozyli oferty, podajqc nazwg albo imig i nazwisko, siedzibg albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dzialalnoSci wykonawcy, ktorego ofertq wybrano,
onz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami
wykonywania dzialalnosci wykonawc6w, ktbrzy zloryli oferty, a takze punktacjg przyznanq ofertom w
kazdym kryterium oceny ofert i l4czn4 punktacjg.

8. lnformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub informacja o uniewaznieniu postgpowania zostanie
zamieszczona na stronie intemetowej Zamawiajqcego,

XVII. TERMIN Z OFERT

l. Termin zwi4zanra zlozonq ofertq ustala sig na 30 dni (trzydzie6ci dni). Bieg terminu rozpoczyna sig wraz z
uptywem terminu skladania oferty.

2. Wykonawca moze przedfuzyd termin zwiqzania ofenq, na czas niezbgdny do zawarcia umowy, samodzielnie
fub na wniosek Zamawiaj4cego, z tym, 2e Zamawia:4cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem
terminu zwiqzania ofert4, zwr6cid sig do Wykonawc6w o wyrazenie zgody na przedfuzenie tego terminu o
oznaczony okres nie dluZszyjednak ni2 60 dni.

3. Odmowa wyra2enia zgody na przedluzenie terminu zwi4zania ofertq nie powoduje utraty wadium.
4. Przedluzenie terminu zwi4zania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okesu

wa2no6ci wadium albo, jezeli nie jest to mo2liwie, z wniesieniem nowego wadium na przedlu2ony okres
zwilzania ofen4. Jezeli przedluzenie terminu zwiqzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiqzek wniesienia nowego wadium lub jego przedfuzenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

ll
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2.

3.

4.

5.

XIX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE WYKONAWCOW Z
zAMAWtAJACYM ORAZ NAZWTSKA OSOB UPRAWNTONYCH

DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Wszelkie zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiaj4cy oraz Wykonawcy mog4
przekazywa( pisemnie, Iub faksem, drogq elektronicznq niezwlocznie potwierdzonymi w formie pisemnej,
za wyjqtkiem oferty, oSwiadczei i dokument6w wymienionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ (r6wnie2
w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania o kt6rym mowa w an.26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp) dla kt6rych
Prawodawca przewidzial wyl4czn ie formg pisemnq.
Dokumenty przesylai nalezy na adres Zamawiaj4cego: ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, lub
bezpo3rednio w siedzibie Zamawiajqcego w godzinach pracy: od poniedzialku do pi4tku od 7.00-15.00.
Wszefkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocE faksu lub w formie
eleknonicznej wymagaj4 na 24danie ka2dej ze stron, niezwlocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Osoby uprawnione do kontaktowania sig z Wykonawcami:

mgr ini. Wiol€tta Czekajlo - Kierownik Dzislu Inw€stycji
tel. 0161 84 62 948, fax 016/84 62 960

Jednocze6nie Zamawiaj4cy informuje, ze przepisy ustawy Pzp nie pozwalajq na jakikolwiek inny kontakt
poza pisemnym, faksem lub drogq elektroniczng - zar'wno z Zamawiaiqcym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania sig z Wykonawcami. Oznacza to, 2e Zamawiajqcy nie bgdzie reagowal na inne formy
kontaktowania sig z nim, w szczegdlno3ci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

xx. oBowIAzEK TNFoRMACYJNY W ZWIAZKU Z OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporz4dzrcnia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616'19 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizyczrych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w spnwie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronre
danych) (Dz. Urz.UEL I | 9 z 04.05.20 | 6, str. l), dalej,,RODO", informujg, ze:

. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsigbiorstwo Cospodarki Miejskiej sp. z o.o. z
siedzibq w Polkowicach, ul. Dqbrowskiego 2, 59- 100 Polkowice;. inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsigbiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibq
w Polkowicach przy ul. Dqbrowskiego 2 jest Pani Karolina Lasek, kontakt: karolina.lasek@gmail.com,
lub korespondencyjnie na adres Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o. ul. Dqbrowskiego 2,
59-100 Polkowice;

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdq na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu zwi4zanym z
postQpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.: ,,Odbi6r i zagospodarowanie
osad6w 6ciekorvych z Oczyszczalni 6ciek6w w Polkowicach".
prowadzonym w trlbie przetargu n ieogran iczonegoi

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b9d4 osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust.3 ustawy z dnia 29 srycznia 2004 r. -
Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U.22017 r. poz. 1579 i2018), dalej ,,ustawa Pzp";. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bqd4 przez odpowiedni okres \alnikaj4cy z przepis6w prawa,
dotyczlcy obowi4zku archiwizacji dokument6w (art. 97 ust. I ustawy Prawo zam6wiei publicznych
oraz Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministrdw z dnia 18 stycznia 20ll r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dzialania archiw6w zakladowych);. obowi4zek podania przez Paniq./Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotyczqcych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udzialem w postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreSlonych danych wynikajq z ustawy
Ptp:. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bEdq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODOI. posiada Pani/Pan:
- na podstawie an. l5 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;
- na podstawie art. l6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z

prqwq do sproslorlania nie moie skutkowat zmionq wyniku postgpowaniq o udzielenie zqm6wieniq
publicznego oni zmianq poslqnowieir umowy w zqkresie niezgodnym z uslawq Pzp oraz nie moie
nqruszat integralnoici protoholu oraz jego zalqcznik6w);

- na podstawie an. l8 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO Qrawo do



ogranieenia przetwatrzanla nie ma zastosorsania w odniesieniu do przechowywani4 w celu
zapewnienla korzystania ze irodkiw ochrony prawneJ lub w celu ochrony praw innej osoby

lizycznej lub prmnej, lub z uwagi na wahne wzglgdy interesu publicznego Unii EuropeJshtcJ lub
pahstwa alonkows kiego) ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz$u Ochrmy Danych Osobowych, gdy uzra Pani/Pan,
2e przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotyczqcych narusza przepisy RODO;. nie przyslugujc Pani/Panu:

- w zwiqrftu z arl l7 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do wuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenis danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
- ns podstrwle art. 2l ROIX) prawo apnzociwu, wobec przstwanrnie drnych oaoborych' gdy,

podrttwQ prrwq pEetwrrzrnir PanUPrn! donych otobowych j€st ari 6 ust I lit c RODO.

l5



FORMULARZ OFERTOWY

strona

z og6lnej liczby shon

(pieczgt llykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY - strona I

Przetarg nieograniczony na:

,,Odbi6r i zagospodarowanie osad6w Sciekowych z Oczyszczalni Sciek6w w Polkowicach".

dla
Przedsigbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o. w Polkowicach

Wykonawca:

l.Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

2.Zarejestrowany adres Wykonawcl.

3. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisuj4ca ofeng (zeodnie z informacia okreSlonq w KRs. cEDc.

umowi€ spdlki c).rvilnei lub w oelnomoqlictwie):

4. Osoba odpowiedzialna zakontakty z Zamawiaj4cym:

5. Dane teleadresowe, na kt6re nale{ przekazywaC korespondencjg zvriqzanq z niniejszym postgpowaniem:

faks. . . . . . ... ... . .. ....

e-mai1................

te|efon . .. . . . . . . ... . . .

adres do korespondencji (ezeli inny ni2 adres siedziby):

6. Numer NIP:

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

8. Wymagane wadium w wysoko3ci ....................... d zostalo wniesione w formie:

9. Wadium wplacone w formie pienigznej nalery zwr6cid na konto:

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

fpodpis, pi€c44,)

Data:

l6



FOR.MULARZ OFERTOWY str. 2
strona

z og6lnej liczby stron

Qtieczgt ll/ykonaw cy)

FORMULARZ OFERTOWY - strona 2

Oferujemy wykonanie przedmiotu zam6wienia w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego na zadanie pn: ,,Odbi6r i zagospodarowanie osad6w Sciekowych z Oczyszczalni
Sciek6w w Polkowicach".

kryterium Kl:1. Cena oferty brutto:

(slownie:............. ..........................)
w tym podatek VAT w wysokoici .............%

Cena zostala wyceniona na podstawie:

Rozliczenie naleZno5ci od daty dorgczenia faktury w ciqgu dni ( slownie dni ) ..............."'..

3.Odwiadczamy, ze zxe lizujemy przedmiot zam6wienia zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiajqcego
okreSlonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zam6wienia.
4.Zgadzamy sig na warunki zawarte we wzorze umowy.
5,Deklarujemy, ze wszystkie o6wiadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym ,,FORMULARZU
OFERTOWYM" s4 kompletne, prawdziwe i dokladne w ka2dym szczegdle.
6.Nazwiska i stanowiska os6b, z kt6rymi mozna sig kontaktowai w celu uzyskania dalszych informacji, jezeli
bgdq wymagane: ..................... te.....
T.Podwykonawcom zzmierzarn powierzyd ponizsze czgici zam6wienia (Je2eli jest to wiadome, nalezy podae rownie2 dane
proporlowanych podwykonawc6w)i

8. OSwiadczamy, 2e wypelniliSmy obowi4zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dria 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z prz€twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46NlE (096lne rozporzqdzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UELll9z04.05.20l6,str. l) wobec os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub
po5rednio pozyskaliSmy w celu ubiegania sig o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postQpowaniu.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

t7

Lp.
Przedmiot zam6wienia

(nazwa)
llo$C

Jedn.
miary

Cena
jednostkowa

netto
( zt)

WartoSC netto
(zt)

Podatek vAT WartoSC

brutto (zl)
(%) (il)

Odbi6r osad6w z
Oczyszczalni Sciekdw w
Polkowicach

3500 tona

2. K2:T€rmin
Lp Skladowe oc€ny oferty Wartosci

Rozliczenie nsleznosci w ciqgu 2l dni lub 30 dni od daty
dorQczenia faktury.

Data:



FORMULARZ OFERTOWY str. 3
strona

z og6lnej liczby stron

Qtieczgt l|'ykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY - strona 3

l. .Wykonawco ofwiadcza, ze jesv nie jest* mikro, matym lub Srednim* przedsigbiorstwem. (zgodnie z
Zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczqcym definicji przedsigbiorstw mikro, malych i Srednich
(Dz.U.U.E. L 124 220.5.2003,2003/36I/WE). (* niepotrzebne skre6liC)

(Mikrcpnedsl?blonlwo: pnedsigbiorstwo, ktdre zotrudnia mniej nit l0 os6b i kt6rego roczny obrdt i/lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milion6w EUR.
Male pnedsQblorctwo: przedsigbiorstwo, kt6re zatrudniq mniej ni| 50 os6b i kt6rego roczny obr6t i/lub
roczna suma bilansowq nie orzekracza l0 miliondw EUR.
Srednie przedsigbiorstwo:'przedsigbiorstwo, kt6re zatrudnia mniej ni2 250 os6b i kt6rego roczny obr6t nie
orzekracza 50 milion6w EUR. i/lub roczna suma bilansowa nie orzekracza 43 miliondw EUR

2. .Dokumenty dolqczone do Oferty zawierajq*l nie zawierajq* informacje stanowiqce tajemnicg
przedsigbiorstwa, w rozrmieniu art. I I ust. 4 ustawy z dnia l6 kwiehia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkuencji.
( niepotrzebne skreSlit)

Dokumenty zawieraj4ce informacje stanowiqce tajemnicA przedsigbiorstwa oraz dowody na wykazanie, i2
zastrzetnr'e informacje stanowiq tajemnicg pnedsigbiorstw4 zawart€ sq na stronach
Oferty.
(zaleca sig, zlozenie ww. dokument6w wraz z dowodami w oddzielnej w€wngtrmej kopercie
z oznakowaniem: TAJEMNICA PRZEDSIQBIORSTWA, lub oddzielnie spi4C (zszyC) od pozostalych,
jawnych element6w Oferty)

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

l8



CZNIK NT
FORMULARZ OFERTOWY

strona

z ogolnej liczby stron

Qtieczgt llykonawcy)

oswIADCZENIA wYKONAWCY - sarona I

Przystgpuj4c do postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Odbi6r i zagospodarowanie osad6w SciekonTch z Oczyszczalni Sciek6w w Polkowicach".

dla

oswiadczamy, ze:
f. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu zpostgpowaniana podstawie art.24 ust. I pkt. l2do22.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonancl

2. O(wiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postgpowaniu oke5lone przez Zamawiajqcego w Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zambwienia rozAziat lll pkt l. 2.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data: ...,...............,

Data:

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOToW:

OSwiadczam, ze w celu wykazania speiniania warunkdw udzialu w postgpowaniu, okre6lonych przez
zamawiajqcego w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia rozdzial lll pkt l. 2, polegam na zasobach

:::::::li::::11:f ::T:::':l :: ::::: :: :: ::: :: ::: :::: :: :: ::: : ::::

w nasrgpujqcym zakresie: ... ... ...... .

;,:": "k;;;; ;;;;;; ;;;;":i,i ip-",")), )m, )i" ;;;i;;;;;: ;;;;;i;:'

Upelnomocniony pruedstawiciel Wykonau cy

Llt przypadku kiedy llykonawco nie bgdzie polegal na zasobach innych podmiot6w w celu wykozonia
spelnienia worunku udziolu w pos,epowaniu nalei wpisat NIE DOTYCZY

Data:

t9



CZNIK NT
FORMULARZ OFERTOWY

strona

z og6lnej liczby stron

(pieczgt llykonawcy)

oswtADczENtA wYKoNAwcY - srrona 2

OSwiadczam, ze w stosunku do nastgpuj4cego/ych podmiotu/t6w, na kt6rego/ych zasoby

powolujg sig w niniejszym postgpowaniu, tj.: ..............
(podai petnq nazwg/frmg, adrcs, a tak:e v zaleinolci od podniotu: N|P/PESEL. KRS/CEiDC) nie ZaChOdZ4 pOdstawy

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia okreSlone w art. 24 ust. I oraz podmioty te spelniajq

warunki udzialu w postgpowaniu, w zakresiejakim powolujg sig na ich zasoby.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

+ ll/ przypadku kiedy Wykoncwca nie bgdzie polegal na zasobach innych podmiot1w w celu wykazania
spelnienia warunku udzialu w poslgpowaniu nalei wpisai NIE DOTYCZY

OSwiadczam, ze w stosunku do nastqpujqcego/ych podmiotu/t6w, bgd4cego/ych podwykonawcq./ami:

lpodai pelnq nanqtirng. adres. a lak:e t

zlite.noici od podmiotu: N|P/PESEL, KRS/CE\DC), nie zachodz4 podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie

zam6wienia.

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy

fpodpis, picczfi/

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

* ll przypadku kiedy llykonawca nie bgdzie poslugiwat sig podwykonawcq w takcie reolizqcji zadania nale2y
wpisot NIE DOTYCZY.

OSwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyZszych odwiadczeniach sq aktualne i zgodne z prawdq oraz

zostaly przedstawione z peln4 SwiadomoSciq konsekwencji wprowadzenia zamawiaj4cego w bl4d przy

przedstawianiu informaci i.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Datal

WYKONAWCA:



w26R

(pieczgt Wykonawcy)

,,WYKAZ ZAMOWIEI{I POTWIERDZAJACYCH SPELNIENIE WARUNKU UDZIALU
W POSTEPOWANIU"

Przedmiot (rodzaj)

uwaqa:
l. Nalezy wykaza' nalezltq realizacjg w okrcsie ostatnich trz€ch lat przed uplywem terminu skladania ofert, a

je2eli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tsry - w tym okresie, co najmniej:

-co najmniej jednego zamdwienia polegajgcego na wykonywaniu [slug odbioru i zagospodarowania
osrd6w Sciekowych o lqcznej wrrtosci co nojmniej 100.000 zl

wraz z zalqczeniem dowod6w okre$lajqcych czy te dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub s4 wykonywane
nafezycie, przy czym dowodami, o kt6rych mow4 sq referencje b4dZ inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na necz ktfirego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a w przypadku Swiadczeri okresowych lub
ci4glych s4 wykonywane, a je2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskad tych dokument6w - o6wiadczenie llykonawcy; w przypadku Swiadczef okresowych lub ciqglych
nadal wykonywanych referencje bqdZ inne dokumenty potwierdzajqce ich naleryte wykonywanie powinny byd
wydane nie wcze5niej ni2 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do
udzialu w postgpowan iu;

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

(zadan ie rcal izoware sa nodzie lnie
Fzez Wy*onarcy'inny podnioL ts

kldrcgo wiedzy i doin iadczeniu

Data:



WZ6R

(pieczgt ltykonawcy)

Dotyczy: p'zetargu nieograniczonego na zadanie:

,,Odbi6r i zagospodarowanie osad6w 6ciekowych z Oczyszczalni Sciek6w w Polkowicach".

OSWIADCZENIE DOTYCZACE GRUPY KAPITALOWEJ

l. O$wiadczamy, i2 nie nale4my do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia

l6 futego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz.U.22015 poz. 184. | 618 i 1634 .)

z Wykonawcami, ktdrry zlozyli odrgbne oferty w przedmiotowym postgpowaniu.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

2. Oswiadczamy, i2 nalezvmv do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia l6 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U.22015 poz. 184. 1618 i 1634 .) z nizej wymienion),rni

Wykonawcami, ktdrzy zloZyli odrgbne oferty w przedmiotowym post9powaniu:

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

UWAGA!
OSwiadczenie (o tresci zgodnej ze wzorcm) zloz.ane wrcz z ofertq przetargow4 przed terminem ofwarcia ofert nie
bgdzie uznane, poniewa2 Wykonawca skladajqc ofertg nie ma informacji o Wykonawcach, ktbrzy zlozyli
odrgbne oferty w przedmiotowym postgpowaniu.
W przypadku wplynigcia tylkojednej oferty w ramach niniejszego postepowania zlo2enie w/w o6wiadczenia nie
jest wymagane.

UWAGA!
Zgodnie z art. 24 ust. I I ustavy Pzp llykonawca w teminie 3 'ilhl od dnla wmleszczenia na stronie
inlemetox'e| ZamawiQqcego lnformrcfi, o kldrej mowa w art 86 ust, 3 ustav'!, pne*ate zumawiaiqcemu
niniejsze oih'ladczenle. llraz ze zlozeniem oiwiadczenia, wykonowca mo2e przedstawi| dowo$t, ie powiqzaniq
z innyn wykonawcq nie prowadzq do zakl'ceniq konkurencji w postgpowaniu o udiielenie zam,ttienia
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(wz0R)
UMOWA nr ....,......,....

zawarta w dniu

pomiEdry Przedsigbiorstwem Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o.
59-100 Polkowice, ul. D4browskiego 2i
Kapital Zakladowy 137.889. 300 PLN;
Sqd Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej lX Wydzial Gospodarczy
KRS Numer KRS: 0000074347;
NrP 692-000-t2-t9;
Regon:390558659
reprezentowanym pzez :

L Jacka KaszubQ - Prezesa Sp6lki
2. Grazlng C6rak -Prokurent Dyrektor Finansowy Gl6wny Ksiggowy
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,

a,... .. . .,. . ., ,. . . . . . . . .

reprezentowanq pr2e2.,.,.......,....,....
zwanym w dalszej czQSci WYKONAWC.{

$1.
Zamawiaj4cy zamawia, a Wykonawca zobowiEzuje sig do uykonania przedmiotu zam6wienia, Bodnie z
warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamfwienia omz zlozonej przez siebie ofercie.

s2.
Niniejsza umowa jest nastgpstwem wyboru przez zamawiajqcego oferty Wykonawcy w trybie przetargu

nieograniczonego / nr sprawy......../

$ 3.

I . Przedmiotem umowy jest: ,,Odbi6r i zagospodarowanie osad6w Sciekowych z Oczyszczalni
Sciek6w w Polkowicach".

2. Term in realizacji zamdwienia: .......'............ z mstrzezeniem, i2 moze ona wygasnqd przed uptywem tego

terminu na skutek wyczerpania Srodkdw finansowych przez Zamawiajqcego na realizacjg
przedmiotowego zadania wskazanych w $ 4 ust' 2.

3. Zakres przedmiotu zam6\ryienia:
3. t. Odbi6r osadow Sciekowych bgdzie sig odbywal od poniedzialku do pi4tku w godzinach migdzy 7:00 l4:00.
Zamawiaj4cy zastrzega sobie mo2liwoJC odbioru osad6w Sciekowych przez Wykonawcg przez'l dni w tygodniu
przez24 godzin.
3.2. Orientacyjna iloSd do 3500 ton.
3.3. Osad na oczyszczalnijest sukcesywnie odwadniany, dlatego tez wymagane jest wczesniejsze ka2dotazowe
podstawienie szczelnych naczep i pojemnoSci co najmniej 28 mi celem zaladunku osadu Sciekowego.

3.4. Jako$d osadu podlegajqcego odbiorowi okreslony zostal w Sprawozdaniu z badan wykonanych przez

Laboratorium Akredytowane, stanowiqcym zal4cmik do niniejszej SIWZ.
3.5. Zamawiaj4cy wymaga od Wykonawcy zorganizowania niezbgdnego nadzoru w trakcie transportu i nad

zagospodarowaniem osad6w.

3.6. Zamawiajqcy ustala dla Wykonawcy podstawow€ wytyczne przy realizacji zadania:
a)przestrzeganie przepisow ustawy z dnia l4 grudnia 20l2r. o odpadach (Dz. U. 22013 roku, poz. 2l z p6i.zm-).

b)przestrzeganie przepis6w Rozporz4dzen ia M in istra Srodowisk a z dnia 6 lutego 20 | 5r. w sprawie komunahych
osad6w Sciekowych (Dz. U. 22015r., poz.257)
c)przestzeganie przepis6w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. 2001 N 62

poz.627 z p62niejszym i zmianami)

3.7. Ustafenie iloSci odbieranego osadu Sciekowego nastgpowad bgdzie poprzez wazenie na wadze

samochodowej zlokalizowanej na skladowisku odpad6w w Trzebczu na koszt zamawiajqcego.
3.8. Rozliczenie za odbi6r osadu odbywaC sig bgdzie na podstawie karty przekazania odpad6w, za miesiqc w
kt6rym usluga zostala wykonana.
3.9. Slimak podaj4cy osad znajduje sig na wysokoSci 2,50 metra. Wykonawca powinien dostosowaC spos6b

odbioru osaddw do tej wysokosci.
3.10. W przypadku wykorzystania osadu na zasadach okreslonych aft.96 ust.l ustawy o odpadach, maksymalna
dawka osadu, kt6rq bgdzie mozna wykorzystad rolniczo na wskazanym gruncie, zostanie obliczona przez

Zleceniodawc9 na podstawie wykonanych badari osaddw natomiast Wykonawca dostarczy wymagane badania
grunt6w (min I analiza z 5 ha).
3.11. Przed zastosowaniem okreSlonej dawki osadu $ciekowego nale| uwzglEdnic spos6b uzytkowania danego



gruntu, zapotrzebowanie rodlin na fosfor i azot oraz stosowane na danym gruncie nawozy i Srodki ochrony roSlin
lub dodatki do wzbogacania gleby. Nalezy kierowad sig zasadami dobrej praktyki rolniczej.
3.12. W prrypadku przelwarzania (unieszkodliwiania (w tym skladowania), lub odrysku) Odpad6w -
Ustabilizowanych komunalnych osad6w Sciekowych ( kod: 19 08 05 ) bgdq one stosowane w miejscu i na
zasadach okre$lonych w posiadanej decyzji na przetwarzanie odpad6w (unieszkodliwianie lub odzysk), ktdr4
wykonawca jest obowi4zany dol4czyd do dokument6w przetargowych. Wykonawca ponosi wszelkq
odpowiedzialnoSC za stosowanie w/w osad6w w spos6b i miejscu innym ni2 okreSlona w przedstawionej decyzji.

3.13. W przypadku stosowania osad6w Sciekowych w celach okreSlonych w art.96 ust.l (tzw.
wykorzystanie,,rolnicze") :

Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe ( kod: 19 08 05 ) bEdq zastosowane zgodnie z wyliczon4 przez
Zamawiajqcego dawkq, na gruntach bgdqcych we wladaniu Wykonawcy. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialnodd za wykonanie badari grunt6w oraz, ze rozwiezie osad po dowiezieniu
i niezwlocznie zmiesza go z gruntem. Wykonawca ponosi wszelk4 odpowiedzialnoSC za stosowanie w/w

osaddw w spos6b inny i na gruntach innych niz okreSlil w dokumentach dolqczonej do oferty.
Wykonawca dostarczy do przetargu wykaz dzialek jakimi dysponuje pod zastosowanie osaddw oraz dowody, 2e

godnie z art. 96 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, jest wladajqcym powierzchniq ziemi
(wladaj4cym tymi dzialkami) lub zgodnie z art. 3 pkt. 44 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Pmwo ochrony
Srodowiska (tj. Dz. U. z 2013r. poz.l232 z p62. zm.) wladaj4cym powierzchniq ziemi - rozumie sig przez to
wlaSciciela nieruchomo6ci, a je2eli w ewidencji grunt6w i budynk6w prowadzonej na podstawie ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny podmiot wladajqcy gruntem - podmiot ujawniony jako wladajqcy
3.14. W prrypadku kontroli Inspekcji Paristwowych i ewentualnych kar finansowych nalozonych na
Zamawiaj4cego (ako na wytw6rc9) wynikaj4cych z zagospodarowania osadu Sciekowego niezgodnie
z warunkami zawartymi w umowie, Zamawiaj4cy obciq4 finansowo WykonawcE.
3.15. Zama*iaiqcy zastrzega sobie mozliwo6d wystgpowania przerw w wytwarzaniu osadu ze wzglgdu na prace

remontowo-konserwacyjne. O ka2dej przerwie Wykonawca biedzie informowany przez Zamawiaj4cego.

$ 4.
l. Strony ustalajq, nastQpuj4cq stawkg jednostkowq za odebranie, transport i zagospodarowanie osad6w
6ciekowych:

a) - cenajednostkowa netto
b) - podatek VAT
c) - cenajednostkowa brufto ................... zlltona

(slownie: ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

2. Calkowita wartoSC bruno zobowi4zania Zamawiaj4cego wynikajqcego z umowy, wynosi:
zl brutto.

(slownie: ........... ............................... )
3. Calkowita wartoSd brutto, o kt6rej mowa w ust. 2 jest wyliczona orientacyjnie za caty okres trwania
umowy w ilo5ci 3500 ton
4. Cena jednostkowa brutto, o kt6rej mowa w ust. I niniejszego paragrafu jest aktualna na okres
obowi4zywania umowy inie bgdzie podlegala znianie w trakcie trwania umowy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy bgdzie ustalone ka2dorazowo w oparciu o ilo6d faktycznie odebranych i

zagospodarowanych osad6w Sciekowych (potwierdzonq kartami przekazania ) i pomnozonych przez
stawkg okreslonq w ust. I niniejszego paragrafu.

6. Cenata zawiera ponadto wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq zadania wynikaj4ce:
a) z zapisdw specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,
b) z zapisdw umowy,
c) z przepisdw obowiqzujqcego prawa,
d) z mozfiwych zdarzeri losowych zwiqzznych zrealizzcjitr zam6wienia,
e) organizacjq prac. dyspozycyjnoSciq. itp.

7. PowyzszA cena uwzglgdnia petny zakres rzeczowy zamfwienia z niezbgdnymi kosztami, optatami itp.
niezbgdnymi dla wla5ciwej realizacji przedmiotu zam6wienia, a takze inne wydatki, koszty i zobowiqzania -
bez mozliwo6ci wysuwania roszczefi w stosunku do Zamawiajqcego.

8, Zgodnie z an. 90 ust. I pkt l) ustawy Pmwo zam6wiei publicznych (...) koszty pracy, kt6rych wartojd
przyjgto do ustalenia ceny nie mogq byd nizsze od minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia l0 paZdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za praca (Dz. U. 22015 r. po2.2008 orazz20l6 r. poz. 1265\.
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l.
2.

3.

,l

5.

6.

7.

$5.
Strony ustafajq, 2e rozliczenie za przedmiot umowy nast4pi fakturami czgsciowymi.
Za przedmiot umowy Zamawiajqcy zaplaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie...,..
dni od dnia dorgczenia faktury, zgodnie ze zloaonyr., formularzem ofertowym.
Zamawiajqcy mo2e na pisemny wniosek Wykonawcy dokonaC wcze$niej zaplaty wynagrodzenia pod
warunkiem jednak pomniejszenia do kwotg stanowiqcq iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i liczby dni,
o kt6re zostala przyspieszona platnoSC.

Za zwlokg w platno6ci faktury Wykonawcy przysluguj4 odsetki wysokoSci ustawowej.
Za moment spelnienia dwiadczenia uwaza sig dzieh przekazania dyspozycji przez Zamawiaj4cego do banku
o przekazanie Srodk6w finansowych dla Wykonawcy.
Zamawiaj4cy ma prawo do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia, jezeli w terminie platno$ci wniesie
zastrzezenie do przedmiotu umowy.
Wykonawcy nie przysluguje uprawnienie do dokonywania przelewu wierrytelnoSci przyslugujqcej od
Zamawiajqcego na rzecz podmiot6w trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiaj4cego wyrazonej w formie
pisemnej. Decyzja Zamawiajqcego we wskazanym przedmiocie podejmowana jest w terminie 7 dni od dary
pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcg o zamiarze dokonania przelewu. Za pisemne zawiadomienie
strony uznajq zlo2enie pisma w siedzibie zamawiajqcego lub dorgczenie go listem poleconym.

$6.
L Na podstawie art. 29 ust 3a ( oraz w zwi4zku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamawiajqcy wymaga

zatrudnienia na podstawie umowy o praca (pelny etat) przez Wykonawcg lub podwykonawcE

-co !.9 jq!i9,il_-q!q.bg zdolna do wykonsnia zam6wienia, pelniecych funkcjg kierowcy posiadajqcymi
uprawnienia do kierowania pojazdem ssmochodowym -prawo jazdy kat. C+E z uprawnieniami do
przewozu rzeczy
2. Zamawiaj4cy na czas urlopdw oraz usprawiedliwionej nieobecnoSci pracownika dopuszcza zastgpstwo

fych os6b na podstawie umowy cywilno-prawnej .

3. CzynnoSci, o kt6rych mowa w ust. I bgdq Swiadczone przez osoby zatrudnione na umowg o praca na pelny
etat przez WykonawcQ lub Podwykonawc9, wymienione w ,,Wykazie pracownik6w Cwiadczqcych
okreSlone czynnosci na podstawie umowy o pracA" . Przedmiotowy wykaz stanowi integraln4 czgSd umowy.

4. Wykonawca zobowiqzuje sig, Ze pracownicy Swiadcz4cy wskazane czynnoSci bgdq w okresie realizacji
umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracq w rozumieniu przepisow ustawy z dnia26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy.

5. Kazdorazowo na Zqdanie Zamawiaj4cego, w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego nie kr6tszym niZ
3 dni robocze, Wykonawca zobowiqzuje sig przedloZyC do wgl4du kopie umdw o p'acQ zawaftych pzez
Wykonawcg lub Podwykonawcg z pracownikami Cwiadcz4cymi wskazane czynnoSci. W tym celu
Wykonawca lub Podwykonawca zobowiqzany jest do uryskania od pracownik6w zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Nieprzedlozenie przez Wykonawc9 kopii um6w, o kt6rych mowa w ust. 5 w terminie wskazanym przez
Zamawiajqcego bgdzie traktowane jako niewypeinienie obowiqzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie
umowy o praca.

7. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania pracownik6w Swiadcz4cych okreSlone czynnoSci na podstawie
umowy o praca w rozumieniu przepis6w Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary
umowne okreslone w $ 7 pkt. 2) umowy.

8. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania pracownik6w Swiadczqcych okreSlone czynnoSci na podstawie
umowy o pracq w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy Zamawiajqcy uprawniony bgdzie do odst4pienia od
umowy zgodnie z $ 7 pkt. 3) umowy.

$ 7.
l.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony zobowiqzujq si9 zaplaciC kary umowne w
nastppuj4cych wypadkach i wysokoSciach :

I ) Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne w wysokosci l0 % calkowitej wanosci umownej
okre3lonej w { 4 ust. 2 , gdy Zamawiajqcy odstqpi od umowy z powodu okolicznogci , za kl6re
odpowiada Wykonawca,

2) w przypadku niewykonania lub nienale2ytego wykonania obowiqzku zatrudnienia pracownikdw na
podstawie umowy o pracl, o kt6rej mowa w $ 6 ust. I -6 Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawialqcego
karq umownq w wysokosci 0,2 Vo wynagrodzenia okreSlonego w $ 4 ust.2 . Kara umown4 o kt6rej mowa
w zdaniu poprzedzajqcym naliczana bgdzie oddzielnie zakazdy przypadek niewykonania ww. obowiqzku
oraz za kaz.dy miesiqc realizacji umowy.

3) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowi4zku zatrudnienia pracownik6w na
podstawie umowy o pracg, o kt6rej mowa w $ 6 ust. l-6 Zamawiaj4cy uprawniony bgdzie do odst4pienia
od umowy. W przypadku takim Wykonawcy nie bgdq sluzyi wzglgdem Zamawiajqcego iradne
roszczenie.
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4) Zamawiaj4cy zzplaci Wykonawcy kary umownew wysokoSci l0 % calkowitej wanodci umownej
okreSlonej w S 4 ust.2 , gdy Wykonawca odstqpi od umowy z powodu okolicznoSci , za kt6re
odpowiada Zamawiajqcy.

2. W przypadku kontroli Inspekcji Paistwowych oraz ewentualnych kar finansowych nalozonych na
Zamawiajqcego ( jako na wytw6rc9 ) wynikaj4cych z zagospodarowania osadu Sciekowego niezgodnie z
warunkami zawarrymi w umowie , Zamawiajqcy obciq2y finansowo Wykonawcg.

3.JeZeli wysokosC zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, sFony mog4 dochodzii
odszkodowania uzupelniajqcego.

$8.
l. W razie wyst4pienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej ,ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
pubficznym, czego nie mozna bylo przewidzieC w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj4cy moze odst4piC od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoSci o tych okolicznosciach.
2. Zamawiaiqcy ma prawo odstqpiC od umowy z winy Wykonawcy w szczeg6lnoSci w prrypadku:

a) nie dotrzymywania warunkdw zawartych w umowie ,
b) szkody wyrzqdzonej Zamawiajqcemu,

3. Odst4pienie od umowy powinno nast4piC w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci takiego oSwiadczenia i
powinno zawierai uzasadnienie.

$e.
Poza przypadkiem, o ktdrym mowa w $ 8, stronom przysluguje prawo odst4pienia od umowy w nastgpujqcych
sytuacjach:
| .Zamawiajqcemu przysfuguje prawo odstqpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogloszona upadlo3C lub rozwiqzanie firmy Wykonawcy
b) zostanie wydany nakaz zajgcia maj4tku Wykonawcy,
c) wykonawca nie rozpocz4l realizacjiprzedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nre kontynuujejej

pomimo wezwania Zamawiajqcego zlozonego na pi6mie,

2.Wykonawcy przysluguje prawo odst4pienia od umowy , jezeli Zamawraj4cy zawradomi WykonawcA , iz wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoSci nie bgdzie m6gl spelniC swoich zobowiqzai umownych
wobec Wykonawcy.
3.W razie odstqpienia od umowy z przyczyn , za kt6re Wykonawca nie odpowiada Zwnawiaj4cy zobowiqzany
jest do zaplaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy oraz pokrycia udokumentowanych koszt6w
poniesionych przez Wykonawca.

$ t0.
Warunki izasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy:
l, Dopuszcza sig zmiang przedstawicieli stron z przyczyn niezale2nych od stron (sily wyzsze', zda:renia

losowe, itp.). Strony zgodnie ustalajq, ze zmiana przedstawicieli bgdzie poprzez pisemne poinformowanie
stron o zaistnieniu tego faktu.

2. Dopuszcza sig mozliwoSd cesji umowy . Strony zgodnie ustalajq, ze cesja umowy bgdzie mozliwa poprzez
pisemne poinformowanie stron o zaistnieniu tego faktu.

3. Dopuszcza sig zmiang zapis6w umownych stanowiqcych ocrywistq omylkg.
4. Termin realizacji zamdwienia mo2e ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w prrypadku:

a)gdy Zamawiajqcy udzieli Wykonawcy zam6wienia w trybie zam6wienia z wolnej rgki na
realizacjg zam6wienia publicznego, o ktdrych mowa w art.67 lub rob6t dodatkowych, o ktorych
mowa w an. 144 ustawy Prawo zamowiei publicznych.
b)w przypadku , gdy calkowita iloSi osaddw ( okre5lona w SIWZ i umowie) przeznaczonych do
odbioru, transportu i zagospodarowania nie zostanie w calodci wykorzystana,

5 Zantawiaj1cy dopuszcza mo2liwo5C zmiany zakresu rzeczowego dokonanego przez Zamawiajqcego, w
trakcie realizacji zam6wienia lub z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (sil wyzszych*,),

6. W przTpadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w ust.4 a), Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosd zmiany
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w $ 4 ust. 2 wzoru umowy, poprzez wprowadzenie do
obowi4zuj4cej tre6ci umowy wartoSci rozliczenia, w nastgpujqcy spos6b:

a) przygotowanie przez Wykonawcg kalkulacji dla wykonanego zakresu podstawowego
zam6wienia z uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych wskutek okolicznoSci wskazanych w
umowte,
b) sprawdzenie izaakceptowanie w/w kalkulacji przez zamawiajqcego ,

c) spisanie pomigdzy stronami stosownego aneksu finansowego do umowy lub zawarcie umowy
na podstawie zam6wienia w trybie zam6wienia z wolnej rgkr.

7. Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoSC zrniany wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w $ 4 ust. 2 wzoru
umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, poprzez dostosowanie do obowi4zujqcych
przepisdw, zmieniq sig odpowiednio ceny brutto/k\ryoty podatku VAT , przy czym cen4 bazowq jest w6wczas
cena netto wynikajqca z oferty Wykonawcy.
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$ I l.

f .Wykonawca ustanawia osobg odpow iedzialnq za rcalizacig umowy w osobie:
kt6ry bqdziejego reprezentantem .

2. Zamawiaj4cy ustanawia do sprawowania kontroli nad realizacjq umowy w osobie: ......................... , kt6rzy
bgdzie jego reprezentantem.

$ 12

Wykonawcy nie przysluguje uprawnienie do cedowania wierzytelnoSci caloSci lub czgsci przysluguj4cej
Zamawiajqcemu z tytulu ulkonania prac przewidzianych niniejsz4 umow4 b ez wcze{niejszej zgody
Zamawiajqcego wyrazonej form4 pisemn4 pod rygorem niewazno5ci.

$ t3
l. Zmiana postanowied zawartej umowy moze nast4pid na piSmie pod rygorem niewa2nosci takiej zniany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewa2no$ci zniana postanowief zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowieri do umowy niekorzystnych dla Zamawiajqcego je2nli przy ich uwzglgdnieniu
nafezaloby zmienid tre6C oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 2e konieczno6d
wprowadzenia takich znian wynika z okolicmoSci, kt6rych nie mo2na bylo przewidzieC w chwili zawarcia
umow' 

$ 14.

Jakiekolwiek zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2nosci . Strony nie dopuszczaj4
formy dokumentowej dla skladania jakichkolwiek oSwiadczeh woli cq wiedzy w zakresie lqcz4cego je stosunku
prawnego cryniqc formg pisemnq pod rygorem niewa2noScijako formg wylqczn4 .

$ t5
Ewentualne kwestie sporne wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygad b9d4 polubownie.
W przypadku nie doj6cia do porozumienia spory rozstrzygane bgdq przez sqd powszechny wla6ciwy ze wzglgdu
na siedzibg Zamawiaj4cego.

$ 16.

Umowa zostala sporzqdzona w trzech jednobrzmi4cych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiaj4cego i jeden

dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ4CY: WYKONAWCA:



Obowiqzek informacyjny z zakresu ochrony danych osobowych
wykonywany wobec osoby uprawnionej do realizacji zadai okreSlonych umow4 nr: Dl|,,',/2020 z ranienia

strony umowy: Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o'o' 59-100 Polkowice' ul. Dabrowskiego 2

Zgodnie z arl. 14 Rozpotz4dzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6'19 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycmych w zwi4zku z pzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronre
danych/RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr ll9).

l) Administratorem Pani / Pana Danych jest PrzedsiQbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzib4 w
Polkowicach ul. D4browskiego 2, 59-100 Polkowice;

2) WyznaczyliSmy lnspektora Ochrony Danych z kt6rym mozna skontaktowad sig przez adres e-mail
iod@pgm-polkowice.com.pl oraz w formie tradycyjnej na adres Przedsigbiorstwa Gospodarki Miejskiej
Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Dqbrowskiego 2;

3) Dane osobowe osoby uprawnionej do realizacji zadaf okreSlonych umow4 gromadzone i przetwarzane
sq w celu identyfikacji os6b uprawnionych do realizacji zadai okre5lonych umowq, w tym zapewnienia
prawidlowego wsp6ldzialania w zwiqzku z wykonaniem umowy. Podstawq pra\.vnq przetwarzania
dokonywanego przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora, polegajqcy na zapewnieniu prawidlowoSci realizacji przedmiotu umowy;

4) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji cel6w, dla kt6rych dane s4 zbierane. Brak
podania danych uniemo2liwi Pani / Panu udzial w realizacji umowy.

5) Dane osobowe zostan4 udostgpnione podmiotowi bgd4cemu stron4 umowy oraz osobie / osobom
reprezentuj4cym stronQ umowy, osobom zaangazowanym w realizacjg umowy a takze mogq zostad
udostgpnione wlasciwym organom paristwowym jeSli taki obowiqzek bgdzie wynikai z przepis6w prawa
nadto podmiotq Swiadcz4cym administratorowi uslugi, kt6re dla realizacji celdw sq niezbgdne, w tym w
szczeg6lno$ci podmiotom Swiadcz4cym uslugi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego,

6) Dane osobowe bgdq przechowywane przez okres realizacji umowy, apo jego zakoiczeniu przez
odpowiedni okres wynikajqcy z przepis6w prawa, dotycz4cych obowiqzku archiwizacji dokument6w,

7) Ma Pani/Pan prawo dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
ptzetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do
przenoszenia danych - o ile inne przepisy prawa nie uniemo2liwiajq Administratorowi realizacji tych
praw.

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy uma, ze przetwananie danych narusza obowiqzujqce przepisy prawa z
zakresu ochrony danych osobowych.

9) Zrddlem danych, od kt6rych Administrator otrzymal Pani/Pana danejest strona umowy:
l0) W ramach przetwarzania danych osobowych os6b realizujqcych zadania w ramach umowy nie dokonuje

sig zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania dane nie bgdq przekazywane go
organizacji migd4,narodowych ani do panstw trzecich.

Przyjmujg powyxze do wiadomo6ci:
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Dotycry: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

L ,,Odbitir i zagospodarowanie osad6w Sciekowych z Oczyszczalni 6ciek6w w Polkowicach".

zoBowt4zANtE
do oddania do dyspozycjl Wykonawcy niezbtdnych zasobdw na potrzeby realizacji zam6wienia

w trybie art, 22a ust I ustarvy Pzp

Nazwa Podmiotu udostgpniajqcego .......Adres
l. Niniejsrym zobowiqzujg sig do udostipnienia swoich zasoMw w zakresie:

Do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa llykonowcy)
2. Spos6b wykorzystania udostgpnionych przeze mnie zasobiw, prznz Wykonawcg, przy wykonaniu

zam6wienia, bgdzie nastqpujqcy:

(infornacje, jak zasoby te bgdq wykorzystywane przy realizacji zandwienia)
3. Zakres i okres udziafu innego podmiotu przy wykonaniu zam6wienia:

Zakres -
Okres udzlala -

infornacje, jakie konkretnie zqsoby zostanq udostgpnione oraz ol<res udziatu podmiotu w czasie realbacji
zamdwienia)
4. Charakter stosunku, jaki bgdzie mnie lqczyl z wykonawc4:

(infornacje, no jakiej podstawie wykonawm bgdzie nini dysponowal)
5, Oswiadczam, 2e wszystkie informacje podane w niniejszym zobowi4zaniu s4 aktualne i zgodne z

prawdq oraz zostaly przedstawione z pelnq SwiadomoSciq konsekwencji wprowad zpnia Zamawiajqcego
w blgd prry przedstawianiu informacji.

Upelnomocniony przedshwiciel innego podmiotu

Data:
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