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SPf, CIT'IKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o.
ul. Dqbrowskiego 2
59-100 Polkowic€

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

pgm@pgm-polkowice.com.pl

oglasza postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicmego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci
szacunkowej poniz€j kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. I I ust. 8 ustawy Prawo
zamdwieri publicmych, prowadzone przez Dzial Inwesrycji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zam6wief publicznych na realizacjg zadania p.n.:

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej PCV 200 i przyl4cza kanalizacji deszczowej PCV 160
dla budynku przy ul. Kolejowej l-5 w Polkowicach .

Zarwierdzil, dnia: 20.102020 |

KIEROWNI K ZAMAWIAJACECO

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:
l. llekroC w Specyfikacji Istotnych Warunk6w ienia zastosowane jest poj€cie ,,ustawa' bez blizszego

okreSlenia, o jakq ustawg chodzi, dotyczy "ono ustawy z dnia 29 srycmia 2004 r. Prawo zam6wieri
publicznych (Dz. U.22017 poz. 1579-t.j. ze zmianami Dz.U.22017 r. nr 2018)

2. W zakresie nieuregulowanym niniejsz4 Specyfikacj4 Istotnych Warunkdw Zam6wienia, zwan4 dalej
,,SIWZ", zastosowanie maj4 przepisy ustawy Pzp.

3. Zamawiajqcy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaj4 sig dokladnie z tre5ci4 niniejszej SIWZ. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokument6w, oraz pzedlozenia oferty
nie odpowiadaj4cej wymaganiom okredlonym przez Zamawiaj4cego.

4. Wykonawc4 mo2e byi osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj4ca
osobowoSci prawnej oraz podmioty te wystgpujqce wsp6lnie. Wykonawcy wystgpujQcy wsp6lnie ponoszq
solidam4 odpowiedzialnoSC za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie zam6wienia.

5. Koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2rniem ofeny ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca powinien zapoznaC sig z calo$ci4 SIWZ, kt6ra sklada sig z nastgpujEcych rozdzial6w:
A. lnformacje dla Wykonawcy.
B. Formularz ofertowy wnz z zal4cznikiem: ,,OSwiadczenia Wykonawcy".
C. WZORY dokument6w:

,,Wykaz rob6t budowlanych potwierdzajqcych spelnienie warunku udzialu w postgpowaniu",

,,Wykaz os6b skierowanych przez Wykonawca do realizacji zam6wienia",
,,OSwiadczenie dotycz4ce grupy kapitalowej".

,, Zobowiqzanie do oddania do dysporycji Wykonawcy niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji

D.
E.

/



ROZDZIAL A - informacie dla Wvkonawcv

I, PRZEDMIOT WIENIA.

Przedmiotem zam6wienia jest przebudowa sieci kanalizacji deszcmwej PCV 200 i prql4cza kanalizacji
deszczowej PCV 160 dla budynku prry ul. Kolejowej I-5 w Polkowicach.

Pzedmiot zam6wienia zostal ustalony na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa

USI-UGl PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE,,IDEA PROJEKT" Jacek Stemp
59-300 Lubin , ul. Wronia ll22

Zakres podstawowy rob6t stanowiEcy przedmiot umowy zostal opisany dokumentami takimijak:
a) dokumentacjaprojektowa
b) specyfikacja technicma wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
c) przedmiar robdt,

KOD CPV :

BRANZA SANITARNA
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt6w budowlanych lub ich czgSci
oraz roboty w zakresie inzynierii l4dowej i wodnej
45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci4g6w, linii komunikacyjnych, elektroenergetycznych,
aulostrad , lotnisk ikolei, wyr6wnywanie terenu
45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqg6w, ciqg6w komunikacyjnych ilinii
energetycznych

BRANZA ELEKTRYCZNA
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.30.00.00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.31.00.00-3 RobotSr w zakresie instatacji elektrycznych
45.3 l.l 1.00- | Roboty w zakresie przewod6w instalacj i elektrycznych
45.3 1.43.00-4 Kladzenie kabli
45.31.53.00-| Instalowanie linii energetycznych

Naleiy opracowad terminowy harmonogram realizacji rob6t i uzgodnid go z wlaScicielami posesji.
Zamawiaj4cy wymaga, aby Wykonawca po zawarciu umowy, a przed dniem przekazania terenu budowy
przedloZyl zamawiaj4cemu harmonograrn realizacji prac.
Realizacjg inwestycji nalety prowadzid w uzgodnieniu z wlascicielem lub dzier2awcq , szczeg6lnie pod
wzglgdem dojScia i dojazdu do budynku/ posesji.

Teren nalery odtworzye do stanu pierwotnego.

Wykonrwcy udzielq gwarancji i rgkojmi za wady na wykonane roboty budowlane.
Okres rgkojmi bgdzie zgodny z okr€sem gwarancji jakosci. Okres gwarancji jakosci bgdzie wynosil od 2 lat
do 5 lat - zgodnie z kryterium oceny ofert okre5lonym przez wykonawc9 w ofercie.

Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie material6w i produkt6w r6wnowaZnych do wskazanych w niniejszej
SIWZ i zalqczonej do niej dokumentacji technicznej. Warunkiem zastosowania material6w i produkt6w
r6wnowaznych jest posiadanie przez te materialy i produkty co najmniej takich samych parametr6w technicznych
ijakosciowych charakteryzuj4cych, stanowiEcych o ich przydatno6ci, charakterze itp.
Wykonawca, kt6ry powoluje sig na rozwi4zania r6wnowa2ne opisywanym przez Zamawiaj4cego, jest
obowi4zany wykazad, ze oferowane prz€z ni€go roboty budowlane spelniaj4 wymagania okreSlone przez
Zamawiaj4cego.



Wymogi formalne:
L Wykonawca zobowi4zany jest zrealizowad zam6wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzoze

umowy stanowiqcym integralnq czgsd niniejszej SIWZ.
2. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert czgdciowych.
3. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiajqcy przewiduje morliwosd udzielenia zarn6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust, I pkt 6,

polegajqcych na powtdrzeniu podobnych rob6t budowlanych, kt6rych zakres slanowid bgdzie nie wigcej
niz 50%o wartoici zam6wienia podstawowego. Powyzsze zam6wienie udzielane bgdzie moglo byC w
okresie 3lat od dnia udzielenia zam6wienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy rob6t
budowlanych.

5. Zamawraj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
6. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
7 - Zamawiaj4cy nie przewiduje aukcji elektronicmej.
8. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu Wykonawc6w w postgpowaniu.
9. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia.
10. Zamawiajqcy nie przewiduje zebrania wykonawc6w.
ll.Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcg kluczowych czgSci

zamdwienia .

12, Na podstawie art, 29 ust 3a ( oraz w zwi4zku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zanawiaj4cy wymaga
zatrudnienianapodstawieumowyopraca(pe|nyetat)@co
najnniej 7 os6b wykonujqcych wskazane poni2ej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotowego
zamdwi€nia:
- czynnoSci zwiqzane z pracami przygotowawczymi , ziemnymi i odtworzeniowymi terenu co naimniei
2 osobv
- czynnosci zwiqzane z robotami instalacyjno-monta2owymi w zakr€sie branZy sanitamej - gg
raimniei 3 osoby
- czynnosci zwiqzane z robotami instalacyj no-monta2owymi w zakresie branZy elektryczn€j - g
naimni€i 2 osobv

Sposdb dokurnentoryania zatrudnienia os6b, o kt6rych mowa w niniejszym punkcie, oraz uprawnienia
zamawiajqcego w zakresie kontroli spelnienia przez wykonawcQ wymagarl okreslonych w art.29 ust,3a
ustawy, oraz sankcji z tytulu niespelni€nia tych wymagaf, okreslone zostaly w S 16 wzoru umowy,
kt6ry stanowi integralnq czgSd niniejszej SIWZ,

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA

Rozpoczgcie: Podstawq do rozpoczqcia prac bgdzie protok6l przekazania placu budowy podpisany przez
inspektora nadzoru i kierownika rob6t .

Rozpoczgcie: od dnia przekazania placu budowy.
Zakoiczenie: I miesi{c, od dnia przekazania placu budowy

III. WARUNKI UDZIALU W WANIU.

l. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegaC sig Wykonawcy, kt6rzy:
l) nie podlegaj4 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I ustawy; Zamawiaj4cy nie przewiduje wykluczenia

wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy;
2) spelniajq warunki udzialu w postgpowaniu dotyczqce: zdolno6ci technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spelni warunek je2eli wyka2e:

a) naletyte realizacjg w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli
okres proryadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - to w tym okr€sie, co najmniej :

-dw6ch rob6t budowlanych zbli2onych do przedmiotu niniejszego zam6wienia o charakterze
budowv. prz€budowv lub wvmianv sieci kanalizacvinei o lscznei wartosci min 200.000 zlotvch



3.

b) mo2liwo5{ dysponowania, gg_lqiqdgijgd!@U4, skierowan4 przez wykonawcg do realizacji
przedmiotowego zam6wienia posiadajqcq uprawnienia do wvkonvwania samodzielnei funkcii
technicznei do kierowania robotami budowlanvmi bez osraniczef z branzy instalacvinei w
zakresie sieci. instalacii i urzadzeri cieolnvch. wentvlacvinvch. sazowvch. wodociagowvch i
kanalizacyinvch
c) mo2liwo5d dysponowania co najmni€j I osob4 posiadajqcq uprawni€nia do pelnienia
samodzielnvch funkcii w budownictwie z braniv instalacvinei w zakresie sieci. instalacii i
urzadzefr : elektrvcznvch i elektroenergetvcznych

W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia warunki, o kt6rych mowa
w rozdz. lll. pkt 1.2) niniejszej SIWZ zostanq spelnione wylqcznie jeZeli: co najmniej jeden z nich
wykaZe naleZyt4 realizacjg w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jeleli okres prowadzenia dzialalno5ci jest kr6tszy - to w tym okresie, co najmniej :
-dw6ch rob6t budowlanych zbliZonych do przedmiotu niniejszego zam6wienia o charakterze
budowy, przebudowv lub wymiany sieci kanalizacvinei o lacznei wartosci min 200.000 zlotvch

Zamawiajqcy mo2e, na ka2dym etapie postepowania, uznat,2e wykonawca nie posiada wymaganych
zdolno5ci, ie?,eli za ng towanie zasob6w technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsigwziQcia gospodarcze wykonawcy moZe mied negatywny wplyw na realizacjg zam6wienia.

Wykonawca moZe w celu potwierdzenia spelniania warunku, o ktdrym mowa w rozdz. III. I. 2)
riniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wieni4 polegad na
zdolnoiciach technicznych lub zawodowych innych podrniotdw, niezale2nie od charakteru prawnego
l4cz4cych go z nim stosunk6w prawnych.

Zamawiajqcy jednocze$nie informuje, iZ ,,stosowna sytuacja" o kt6rej mowa powy2ej wyst4pi wyl4cznie w
przypadku kiedy:
I ) Wykonawca, kt6ry polega na zdolnofciach lub sytuacji innych podmiot6w udowodni zamawiajqcemu, ze

realizuj4c zam6wienie, bQdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci
przedstawiaj4c mbowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu do dysporycji niezbQdnych zasob6w na
potrzsby realizacli zzm6wien ia.

2) Zamawiai4cy oceni, cry udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno5ci techniczne lub
zawodowe, pozwalaj4 na wykazanie przez wykonawcg spelniania warunkdw udzialu w postQpowaniL
oraz zhada, czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. l.

3) W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych wykonawcy mog4
polegad na zdolnoSciach innych podmiotOw, je$li podmioty te zrealiztjq roboty budowlane lub uslugi,
do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq wymagane,

Do oferty Wykonawca zobligowany j esl zalqc4(.i
Do oferty kazdy wykonawca musi dolqczyd aktualne na dzief skladania ofert OSwiadczenie w zrkresie
wskazanym w zalqcmiku do Formularza Ofertowego. Informacje zawarle w ofwiadczeniu bgd4
stanowii wstgpne potwierdzenie, Ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziafu w
post9powanlu.
W przypadku wsp6lnego ubiegania siQ o zam6wienie przez wykonawc6w, o3wiadczenie o ktdrym mowa
powyzej sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o zam6wienie. Odwiadczenie to ma
potwierdzad spelnianie warunkdw udzialu w postgpowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym
ka2dy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu.
Zamawiaj4cy 24da, aby wykonawca, kt6ry zamierza powierzyd wykonanie cz96ci zam6wienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziafu w
postQpowaniu zamieScil informacie o Dodwykona\rycach ry oswiadcz€niu. o kt6rvm mowa w rozdz. IV,
pkt I ninieiszei SIWZ.

Wykonawca, kt6ry powoluje si9 na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powoluje sig na ich zasoby - warunkdw udzialu

t.
l.

3.

Iv. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIf,RDZAJACYCH SPELNIENIE
WARUNKU UDZIAI,U W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA



w postgpowaniu zamieszcza informacie o tvch Dodmiotach w oswiadczeniu. o kt6rym mowa w rozdz
lV. nkt 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 wystQpuj4ce wsp6lnie, do oferty musi byC dol4czony
dokument ustanawiaj4cy przez Wykonawc6w chcqcych startowad wsp6lnie wsp6lnego pelnomocnika.

7. W zwi4zku z zastosowaniem w),nasrodzenia kosztorvsowego do ofeq, nale4' zalaczyC kalkulacjg
(kosztorvs oferlowy) brutto cenv kosaorysowej sporzadzona zgodnie z zapisami soecvfikacji istotn),ch
warunk6w zam6wienia- Kosztorvs ofertowv musi bvd sporzadzonv metoda szczeg6lowa wraz z
Dodaniem skladnik6w cenotw6rczvch do kosztorysowania ( rg, ko. kz. zysk) oraz zestawieniem
material6w i urzadz€6.

ll. Po otwarciu of€rt:
l. Zamawiaj4cy przed udzieleniem zarn6wienia, wezwie wykonawca, ktdrego oferta zostala najwyzej

oceniona, do zloaenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieri zlozenia
nastQpuj4cych oswiadcze6 lub dokument6w:
a) wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczeSniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem

terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a je2eli okres
prowadzenia dzialalnoici jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoSci, daty,
miejsca wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych roboty te zostaly wykonane, z zal4czeniem dowod6w
okresfajqcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale'ycie, w szczeg'lnosci informacji o fym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukohczone, pny czym
dowodami, o kt6rych mowa, sq referencje b4d2 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
kt6rego roboty budowlane byly wykonywane, a ie|eli z uzasadnionej Wzyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokument6w - inne dokumenty;

b) wykaz os6b, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zam6wienia publicznego, w szczeg6lnoSci
odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrolg jakoSci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie6, doSwiadczenia i wyksztalcenia
niezbgdnych do wykonania zam6wienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie c4,nno5ci
oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami;

c) zobowi4zanie innych podmiot6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na
potrzeby realizacji zam6wienia, w sytuacji okreSlonej w aft.22a lstawy;

d) Inne dokumenty:

- w zakresie okreslonym przez Zamawiaj4cego w SIWZ
2. Wykonawca niejest obowiqzany do zlozenia o3wiadczef Iub dokument6w potwierdzajEcych okolicznoSci, o

kt6rych mowa w art.25 ust. I pkt I i 3,jezeli zamawiajqcy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotyczqce
tego wykonawcy lub moze je uzyskaC za pomoc4 bezplatnych i og6lnodostgpnych baz danych, w
szczeg6lno{ci rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzialalno6ci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. | | 14 oraz z 2016 r. poz.
3s2).

W takim przypadku wvkonawca zobowiazan), jest wskazaC dostQpnoSe oswiadczeri lub dokument6w w
formie elektronicznej pod okreSlonymi adresami intemetowymi og6lnodostgpnych i bezplatnych baz
danych. W6wczas Zamawiaj4cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcg
oiwiadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez wykonawce o6wiadczeri lub dokument6w, kt6re znajduj4 sig w posiadaniu
zamawiajqcego, w szczeg6lnosci oiwiadczeh lub dokumentdw przechowywanych plzez zamawial4cego
zgodnie z art.97 ust. I ustawy, zamawiaj4cy w celu potwierdzenia okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25
ust. I pkt I i 3 ustawy, korzysta z posiadanych o3wiadczefi lub dokurrent6w, o ile sq one aktualne.

3. Wvkonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internelowei Zamawiaiacego
informacii. o kt6rei mowa w art. 86 ust. 3 ustawv PzD. Drzekaie zamawiaiacemu oswiadczenie o
DrzynaleZnosci lub braku orzvnaleznosci do tei samei sruDv kaDitalolvei. o kt6r€i mowa w art. 24
ust. I okt 23 ustawv Pzn. Wraz ze zlo2eniem oSwiadczenia. wvkonawca moZe nrzedstawid dowodv.
ie powiazania z innvm wykonawca nie prowadza do zakl6cenia konkurencii w DosteDolvaniu o
udzieleni€ zamdwienia.

UWAGA!
OSwiadczenie (o treSci zgodnej ze wzstem) zlozone wraz z ofertq przelargow4 przed terminem otwarcia
ofert nie bgdzie uznane, poniewaZ Wykonawca skladajqc ofertg nie ma informacji o Wykonawcach, ktorzy
zlo2yli odrgbne oferty w przedmiotowym postgpowaniu.
W przypadku wplynigcia tylkojednej oferty w ramach niniejszego postepowania zloaenie wlw
odwiadczenia nie jest wymagane.



4.Je2eli wykonawca nie zlo2y oSwiadczenia, o kt6rym mowa w rozdz. IV. L niniejszej SIWZ, oiwiadczei lub
dokument6w potwierdzajqcych okolicznosci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. I ustawy Pzp, lub innych
dokument6w niezbgdnych do przeprowadzenia postQpowania, oSwiadczenia lub dokumenty sq niekompletne,
zawierajq blEdy lub budz4 wskazane przez zamawiaj4cego wqtpliwosci, zamawiajqcy wezwie do ich zlozenia,
uzupetnienia, popnwienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 2e mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy
podlegalaby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa2nienie postgpowania.
5.Je2efi wykonawca de zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlo\l wadliwe pelnomocnicrwa,
zamawiaj4cy wzywa do ich zloZenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaZnienie postgpowania.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majq przepisy rozporz4dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
fipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokument6w, jakich moZe ZqdaC zamawial4cy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U. 22016 r., poz. | 126).

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

l. Warunkiem udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wieniajest wniesienie przed terminem skladania ofert
wadium w wysoko5ci 5.000 zl (slownie: pigd tysigcy zlotych).

2. Wadium mo2e byd wnoszone wjednej lub kilku nastgpuj4cych formach:
- pieniqdzu;
- porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdno5ciowo-kredytowej, z tym ze

porgczenie kasy jesl zawsze porgczeniem pienigznym:
- 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 (Dz. U.2016, poz.359 j.L).

3. Wadium wnoszone w formie pienig2nej nalezy wnosii pg!g@ na konto Zamawiajqcego:
SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Nr konta 94 1090 2109 0000 0005 5000 0085

4. Skutecae wniesienie wadium w pieniqdzu nastgpuje z chwilq uznania Srodkdw pienip2nych na w/w
rachunku bankowym Zamawiaj4cego, przed uplywem terminu skladania ofert (tj. przed uplywem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skladania ofert).

5. Wadium wnoszone w innej formie nalezy skladai do depozytu w siedzibie Zamawiajqcego tj. ul.
Dqbrowskiego 2 Polkowice, w Kasie w godz 700 - 1000 oraz w godz. | | 00 - 1500 w ka2dy dzien roboczy za
wyjqtkiem soboty (nie p6Zniej ni2 do uplywu terminu skladania ofert).

6. Zamawiajqcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie
1) pienig2nej - dokument potwierdzaj4cy dokonanie przelewu wadium zostal zal4czony do ofertyj
2) innej niz pieni4dz oryginal dokumentu zostal zlozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia wofercie,

lub przedlo2ony do depozytu zgodnie z pkt. 5.
7. Z tre(ci gwarancji/porgczenia winno tynikaC bezwarunkowe, na kazde pisemne i4danie zgloszone przez

Zamawiaj4cego w terminie zrg,iEzania ofenq zobowi4zanie Cwaranta do wyplaty Zamawiajqcemu pelnej
kwoty wadium w okolicznoSciach okre6lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

8. Oferta wykonawcy, kt6ry nie wniesie wadium lub wniesie w spos6b nieprawidlowy zostanie odrzucona.
9. Okoficznodci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy okresla ustawa Pzp.

Uwaga!
l. Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy wadium wnoszone w pieni4dzu wnosi sig plgglggg4q na rachunek banl<owy

wskazany przez Zamawiajqcego. Niedopuszczalne jest wplacanie wadium got6wkq w Kasie Zamawiajqcego
(wplata got6wkowa nie spelnia wymogu ustawy Prawo zam6wiei publicmych - art.45 ust.7.)

Zamawiaj4cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. iezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie. o kt6rym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a. z pzvczvn lezacvch po jego stronie. nie zlozvl oswiadczeh lub dokument6w
potwierdzaj4cvch okolicmoSci. o kt6rych mowa w art. 25 ust. l. oswiadczenia. o ktdrym mowa w art. 25a ust. l.
pelnomocnictw lub nie wvrazil zeody na poprawienie omvlki. o kt6rei mowa w art.87 ust. 2 pkt 3. co
spowodowalo brak mozliwodci wvbrania oferty zlo2onej orzez wykonawce iako najkorrystniejszej.
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vl. PRZYGOTOWANIA OFERTY

l. Ofertg nalezy wykonad w jgzyku polskim w formie pisemnej (na maszynie do pisania, komputerze lub
nieScieralnym atramentem). Oferta, oswiadczenia oraz wszelkie dokumenty powinny byd sporz4dzone w
jgzyku polskim. Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody na skladanie ofert, o3wiadczen i dokument6w w jgzyku
innym niz polski. W przypadku, gdy przedkladane dokumenty sporz4dzone s4 w innym jgzyku, nale2y
przedlo2yt je wrazz ich lfumaczeniem najgzyk polski.

2. Dokumenty powinny byC 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 dolqcryd dodatkowe strony, jezeli pytanie postawione w Formularzu lub w zal4czniku nie
dotyczy Wykonawcy, nalezy wpisad,,nie dotyczy".

4. Ka2da zapisana strona oferty oraz wszystkie zal4czniki i oiwiadczenia musz4 byd podpisane, a wszelkie
dokumenty b4d2 kserokopie uwierzytelnione wlasnorgcmym podpisem przez osoby wskazane w dokumencie
upowazniajAcym do wystgpowania w obrocie prawnym, lub posiadaj4ce pelnomocnictwo (za podpisanie
uznaje si9 wlasnorgczny podpis z piecz4tkq).

5. W prrypadku podpisania oferty oraz poiwiadczenia zz zgodno$C z oryginalem kopii dokument6w przez osobg
niewymienion4 w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolqczyi
stosowne pe+nomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

6. OSwiadczenia, o ktdrych mowa w art. 25a ustawy Pzp oraz o5wiadczenia o kt6rych mowa w Rozporzqdzeniu
Ministra Rozwoju z dnia26.07.2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moze 24dat zamawialqcy od
wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U.22016 r. poz. l126), dotyczqce wykonawcy i

innych podmiot6w, na k16rych zdolno5ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreSlonych w art.
22a wtawy onz dotycz4ce podwykonawc6w, skladane s4 w oryginale.

7. Zamawiajqcy informuje, iz zobowiqzanie innych podmiot6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbgdnych zasob6w w zakresie os6b zdolnych do wykonania zamdwienia na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zam6wienia, w sytuacji okreslonej w art.22a ustawy ma charakter oSwiadczenia i skladanejest
tylko na potrzeby przedmiotowego postepowania, w zwiqzku z tym winno byd zloZone w oryginale.

8. Dokumenty, o kt6rych mowa w rozporz4dzeniu, inne ni2 oSwiadczenia, o kt6rych mowa w pkt. 6, skladane s4
w oryginale lub kopii po6wiadczonej za zgodno(C z oryginalem.

9. Po5wiadczenia za zgodnoif z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na kt6rego
zdolno5ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument6w, kt6re kazdego z nich dotyczq.

10. Zamawiajqcy informuje, iz zgodnie z art. 8 w z\1. z art.96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w postgpowaniu
o zam6wienie publiczne sq jawne i podlegaj4 udostgpnieniu od chwili ich otwarcia, z wyj4tkiem informacji
stanowi4cych tajemnic9 przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia l6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, je6li Wykonawca w terminie skladania ofert zastrzegl, ze nie mog4 one byi
udostgpniane ijednoczefnie wykazal, iz zastrzeinne informacje stanowiq tajemnicA przedsigbiorstwa.

I l. Zamawiaj4cy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez WykonawcE
zlolone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsigbiorstwa", lub spigte
(zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych element6w of€rty. Brak jednoznacznego wskazania, kt6re
informacje stanowiq tajemnicq przedsiEbiorstwa omaczaC bQdzre, ze wszelkie o6wiadczenia i zaSwiadczenia
skladane w trakcie niniejszego postgpowania s4jawne bez zastrzeleh.

12.ZastzeZenie informacji, kt6re nie stanowiq tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji bgdzie traktowane, jako bezskutecme i skutkowaC bgdzie zgodnie z uchwal4 SN z 20
paLdziemika 2005 (sygn. lll CZP 74105) ich odtajnieniem. Zgodnie z przywolan4 ustaw4 o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji przez tajemnica przedsigbiorstwa rozumie sig nieujawnione do wiadomo6ci
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje
posiadajEce wartosd gospodarcz4, co do kt6rych przedsigbiorca podjql niezbgdne dzialania w celu zachowania
ich ooufnoSci.

13. Zamawiaj4cy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.90
ustawy Pzp, a zloznne przez niego wyjadnienia i/lub dowody stanowic bgd4 tajemnica przedsiqbiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bgdzie przyslugiwalo prawo
zas1rzeinnia ichjako tajemnica przedsigbiorstwa. Przedmiotowe zastrzeze e zamawiajqcy uzna za skuteczne
wylqcznie w sytuacji kiedy Wykonawca opr6cz samego zast'Zezenia, jednoczeSnie wykaze, iz dane
informacje stanowi4 tajemnicA przedsigbiorstwa.

14. N iedopuszczalne s4 wyskrobywania w ofertach, poprawki zaS nalezy om6wi6 w uwadze zaopatrzonei
wlasnorgcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upowaznionej, poprawki cyfr i liczb naleZy pisaC r,ryrazami.

15. Wykonawca ma prawo zloiryC tylko jedn4 ofertQ, zawieralqcq jednq, jednoznacznie opisan4 propozycjg.
ZloZenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlo2onych przez danego Wykonawcg.

16. TreSC zlozonej oferty musi odpowiadaC treSci SIWZ.
17. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiqz ne zprqgotowaniem i zlozeniem oferty.
l8. Zafeca sig, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cala oferta wraz z



zal4cznikami byla w trwaly spos6b ze sobq polqczona.
19. Ofertg nalezy umieSciC w kopercie, zamkniEtej i opieczgtowanej w taki spos6b, aby nie budzilo to zadnych

w4tpliwo5ci co do mozliwo3ci ich wczeSniejszego otwarcia lub ujawnienia tre6ci oferty przez osoby
nieupowaznione.

20.Ofertg nalezry zloty( w siedzibie Zamawiaj4cego, w kopercie opatrzonej dopiskiem:
,,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej PCV 200 i przylqcza kan lizacii deszczowej PCV 160 dla
brdynku przy ul. Kolejowej l-5 w Polkowicach ,

2l.Wykonawca mo2e wprowadzid zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zloZonej oferty pod
warunkiem,2e Zamawiajycy o|rzymapisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem skladania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byd zlo2one wg takich samych zasad, jak skladana oferta d.
w kopercie odpowiednio oznakowanej nazw4 zadania oraz napisem ,,ZMIANA". Koperry oznaczone ,,ZMIANA"
zostan4 otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, kt6ry wprowadzil zmiany, a nastgpnie zostanq dolqczone do
oferty
z2.Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu skladania ofert wycofaC sig z postgpowania poprzez zlo2enie
pisemnego powiadornienia, wedlug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na
kopercie ,,'Jy'YCOFANIE' wraz z podaniem nazr,ry zadania. Koperty oznakowane w ten spos6b bgd4 otwierane w
pierwszej kolejno6ci. Oferty wycoSwane nie bgdq odczytywane i brane pod uwagg w trakcie dalszego
postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego.
23.Oferta, kt6rej tresd nie bgdzie odpowiadad tresci SIWZ, z zastrzezgniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp
zostanie odrzucona (art. 89 ust. I pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasnoSci i w4tpliwo6ci dorycz4ce tredci zapis6w
w SIWZ nafezy zatem wyjaSniC z Zamawiaj4cym przed terminem skladania oferl w trybie przewidzianym w
rczAziale: UDZIELANTE WYJASNIEN. Przepisy ustawy Pzp nie przewidujq negocjacji warunk6w udzielenia
zam6wienia, w tym zapis6w projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CEI\TY OFERTY

W kazdej podlegajqcej rozpatrywaniu ofercie Wykonawca zgodnie z Formularzem oferto$1m okre5la
w]./nagrodzenie kosztorysowe jako ceng brutto Cb. CenQ t4 nalezy policzyC metod4 kalkulacji szczeg6lowej przy
zachowaniu nastgpuj 4cych zalozei:
I . Cena ta musi zawieraC wszystkie koszty zwi4zane z realizacjE zadania wynikajqce z:

a) dokumentacji projektowej,
b) zapis6w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia;
c) z zapis6w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST,
d) opis6w pozycji przedmiar6w rob6t,
e) zapis6w umowy,
f) z obowiqzujqcych przepis6w i norm, a w szczeg6lnoSci z Prawa Budowlanego i akt6w wykonawczych

do tej ustawy,
g) zasad sztuki iwiedzy budowlanej,
h) z lokalizacji obiektu i wszelkich napotkanych warunk6w realizacji rob6t budowlanych,
i) zalecei producent6w wbudowywanych material6w i urzqdzeh,
j) przepis6w bhp,
k) mo2liwych zdarzef losowych i budowlanych zwiqz.anych z rcalizaciq zam6wienia.

2. Cena ta musi zrwierad r6wniez nastgpuj4ce koszty: wszelkich prac przygotowawcrych, porzqdkowych,
projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz omakowania, funkcjonowania placu budowy, wraz z
kosztami jego organizacji i p62niejszej likwidacji, koszty zvti4zane z odtworzeniem terenu do stanu
pierwotnego, koszqi doprowadzenia medidw i kosay ich zuzycia, utrzymania zaplecza budowy,
zabezpieczenia placu budowy, porzqdkowania placu budowy, koszty obslugi geodezyjnej, ubezpieczenia
budowy, organizacji ruchu zastEpczego, sporzqdzenia dokumentacji powykonawczej, transportu
zewnQtrznego i wewngtrznego pracownik6w, materialow, material6w pochodz4cych z rozbi6rki i
odpad6w, deponowania na skladowisku odpad6w i w miejscach deponowania wskazanych przez
Zamawiaj4cego, a takze koszty inne wynikaj4ce z zal4czonego projektu umowy.

3. Cena ta musi zawieraC pelny zakres rzecznwy rob6tzniezbgdnymi kosztami, oplatami itp. niezbQdnymi
dla wlaSciwej realizacji przedmiotu zam6wienia.

4. Cena ta musi wynikad z kalkulacji kosztorysowej dolqczonej do oferty. Kalkulacjp kosztorysow4 nalezy
sporzqdzid na podstawie dostarczonych przedmiar6w iuzupelniC o wszelkie koszty, kt6re Wykonawca,
po zapoznaniu sig z przedmiotem zam6wienia iterenem budowy poniesie w hakciejego realizacji.
WartoSC kalkulacji kosztorysowej brutto musi byi tozsama z cen4 kosztorysowq brutto Cb w ofercie.

5. Wpisane w przedmiarze dane dotyczqce katalog6w (KNNR, KNR i in.) zawieraj4cych kosztorysowe
normy naklad6w rzeczowych oraz opisy robdt z tych katalog6w nie zobowi4zuj4 Wykonawcy do
sporz4dzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymieniona podstaw4 normatywn4. Umozliwia to
Wykonawcy wyceng zgodnego z wiedzq technicznq i przepisami innego sposobu realizacji przedmiotu
zam6wienia niz wynika to z przypisanych do tych porycji baz norrnowych.
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Roboty towarzysz4ce i roboty tymczasowe nie wymienione w przedmiarze nale2y uwzglgdniC w
zakresie rob6t podstawowych opisanych pozycjami przedmiarowymi. Ich koszt Wykonawca uwzglgdni
w cenach jednostkowych kalkulacji kosztorysowej dolqczonej do oferty.
Wykonawca zobowiqzany jest do wyceny i przeprowadzenia w terminie odbioru koricowego wszelkich
niezbgdnych badari, test6w oraz uzgodniei z wlaSci*ymi urzgdami i wlaScicielami vz4dzeh
zlokalizowanych na terenie placu budowy.
Przyjmuje sig, 2e cena kosztorysowa brutto Cb zawarta w umowie uwzglgdnia wszelkie okolicznoSci
lokalizacji, cechy szczegdlne zam6wienia i terminy oraz rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego
wydatki, koszty i zobowi4zania - bez moZliwodci wysuwania roszczefi w stosunku do Zamawiaj4cego.
Cena kosztorysowa brutto Cb obejmuje wszystkie skladniki potrzebne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.
Zaleca si9 wykonanie wizji lokalnej
Ceng brutto nalery podaC w zlotych polskich z uwzglgdnieniem naleznego podatku VAT wyliczonego
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa.
Nie dopuszcza sig stosowania tzw. opust6w do ceny oferty.
Ceny muszq byC: podane i wyliczone w zaokrqgleniu do dw6ch miejsc po przecinku (zasada
zaokrqglenia - ponizej 5 nalezy konc6wkQ pomin4d, powyzej i r6wne 5 naleZy zaokr4gliC w 9619).
Zgodnie z aft.90 ust. I pkt I) ustawy Prawo zamdwieli publicznych (...) koszty pracy, kt6rych wartosi
przyjgto do ustalenia ceny nie mog4 byd nizsze od minimalnego wynagrodzenia za prac9 albo
minimafnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia l0 pu2dziemika2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za praca .

Do oferty przetargowej Wykonawca zobowi4zany jest dol4czyC kalkulacje kosztorysu. Wykonawca
kalkulacjg kosztorysu musi przygotowad metod4 szczeg6lowQ wraz z podaniem sktadnikdw
cenotw6rczych do kosztorysowania ( rg, ko, kz, zysk) oraz zestawieniem material6w i urzqdzeh.

VIII, KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wyb6r najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o nastgpuj4ce kryteria:

Kryterium nr l: Cena kosztorysowa brutto: 600A

Kl= cena kosztorysowa brutto naitarisza x 100
x 60Vo

cena kosztorysowa brutto badana

Krylerium nr 2: Okres udzielonej gwarancjijakoJci: 40v.

K2= okres udzielonej gwarancii iakoSci badany x 100
x 40ohnajdluzsry okres udzielonej gwarancji jakoSci wskazany w ofertach

Okres udzielonej przez WykonawcA gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone urz4dzenia musi
spelniad wym6g:
a) obejmowaC pehy rok kalendarzowy
b) nie moze byd kr6tszy niz 2 lata
c) nie moze byd dluzs4 ntz 5 lat.

UWAGA:
. W przypadku podania ptzez Wykonawc9 kr6tszego niz wymagany okresu gwarancji jakoSci na wykonane

roboty budowlane i dostarczone wz4dzenia lub nie podanie (nie wpisanie) tego okresu do Formularza
Ofertowego, ofefta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.l pkt 2 ustawy pzp, jako
niezgodna z SIWZ.

r Je2eli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakodci na wykonane roboty budowlane i dostarczone
urz4dzenia dl]uzszy niz 5 lat - do oceny of€rt zostanie przyjgty okres 5 lat i taki zostanie uwzglgdniony takze w
umowie o udzielenie zam6wienia publicznego.

Wyb6r oferty najkorzystniejszej nast4pi zgodnie z art. 9l ustawy Prawo zamdwiei publicznych.

Ocena oferty : Kl + K2
Punktacja przyznawana ofertom w poszczeg6lnych kryteriach bgdzie liczona z dokladnosciq do dw6ch miejsc po
przecinku. NajwyZsza liczba punkt6w wyznaczy najkorrystniejsz4 ofertg.
Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wsrystkim wymogom okreslonym w
ustawie iw SIWZ oraz uzyska najwigkszq liczbg punkt6w.



IX. UDZIf,LANIE WYJ

Wyja5nienia treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia bgdq udzielane w trybie art. 38 ustawy, co
oznaczA, itB zamawiajqcy jest obowiqzany udzieliC wyjasnieh niezwlocznie, jednak nie p6ztiej, niz na2 dni
przed uplywem terminu skladania ofert Cezeli wartosd zam6wienia jest mniejsza niz kwoty okeslone w
przepisach wydanych na podstawie art. I I ust. 8) pod warunkiem, 2e wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wplynql do zamawiaj4cego nie p6miej niz do korica dnia, w
kt6rym uptywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.
Jezeli wniosek o wyja6nienie treSci specyfikacji istotnych warunk6w zamdwienia wplynEl po uplywie
wskazanego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaSnieri, zamawiajqcy mo2e udzielii wyja(nieri albo
pozostawid wniosek bez rozpoznania.
Zamawiaj4cy odpowiadaj4c na z.apylania przesyla jednoczeSnie treSC wyjaSnienia wszystkim Wykonawcom,
kt6rym dostarczono niniejsz4 Specyfikacjg Istotnych Warunkdw Zam6wienia (bez ujawnienia lr6dla
zapytania), ajezeli specyflkacjajest udostgpniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany treSci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia.
Dokonan4 zmiang tredci specyfikacji zamawiaj4cy udostgpnia na stronie intemetowej.
Zamawiajqcy przedtrzy, w razie zaistnienia takiej koniecznoSci, termin skladania ofert, w celu umoZliwienra
Wykonawcom uwzglgdnienia w prrygotowywanych ofertach otrrymanych wyja6nieri lub zmian. W rym
przypadku wszelkie prawa i zobowi4zania Zamawiajqcego i Wykonawcy odnosnie wczeSniej ustalonego
terminu bEdq podlegaly nowemu terminowi.
Przedlu2enie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosk6w o wyjaSnienie tre5ci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, o kt6rym mowa w pkt. l.
W przypadku rozbie2no$ci pomigdzy treSciq SIWZ, a tre6ciq udzielonych odpowiedzi, jako
obowiazuj4cq nalezy przyjqd tr€Sd pisma zawieraj4cego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiaj4cego.

X, INFOR]\{ACJE W SPRAWIE WYKLUCZENIA WYKONAWCOW Z POSTEPOWANIA
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t. Zamawiaj1cy wykluczy z ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicznego Wykonawc6w, kt6rzy nie
spelniaj4 warunkdw udzialu w postgpowaniu okreSlonych w aft.22 nst. I ustawy i podlegaj4 wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy.
ZamawiaiEcy wykluczy z ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicznego Wykonawc6w, ktdrzy w
wyznaczonym terminie nie uzupelnili lub nie wyjasnili dokumentdw potwierdzaj4cych spetnienie warunk6w
udziatu w postgpowaniu.
Niezwlocztie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy zawiadamia Wykonawc6w, ktorzy zloiryli
oferty o wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zam6wienia, podajqc
uzasadnienie faktyczne i prawne.
Ofertg Wykonawcy wykluczonego uznaje sig za odrzuconq.

XI. INFORMACJE W SPRAWIE ODRZUCENIA OFERTY

l. Zamawiaj4cy odrzuca ofertg, jeZeli:
l)jest niezgodna z ustawq;
2) jej tre6d nie odpowiada treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, z zastzezeniem art. 87 ust. 2

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

konkurencji;
4) zawiera raz4co nisk4 ceng lub kosa w stosunku do przedmiotu zam6wienia;
5) zostala zlozona przez wykonawcq wykluczonego z udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia lub

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

kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
7a) wykonawca nie wyrazil zgody, o kt6rej mowa w art. 85 ust. 2, na przedluzenie terrninu zwiEzania ofertq;
7b) wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w spos6b nieprawidlowy, jezeli zamawiaj4cy aqdal

wniesienia wadium;
7c) oferta wariantowa nie spelnia minimalnych wymagai okre6lonych pzez zamawiaj4cego;
7d)jej przyjgcie naruszaloby bezpieczeristwo publiczne lub istotny interes bezpieczeislwa pafstwa, a tego

bezpieczeristwa lub interesu nie moZna zagwarantowaC w inny spos6b.
8)jest niewazna na podstawie odrgbnych przepis6w.
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2. Oferty Wykonawc6w, kt6rzy nie potwierdzili spelniania przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty
budowlane vymagaf okreSlonych przezZamawiajqceeo, a takze nie spelnili innych wymagari okeSlonych w
ustawie, SIWZ oraz w ogloszeniu podlegaC bgdq odrzuceniu.

3. Zamawiaj4cy zawiadamia r6wnocze3nie wsrystkich Wykonawc6w o odrzuceniu ofert, podajqc uzasadnienie
fakqrczne i Prawne4. Zamawiajqcy nie odrzuci oferty, w sytuacji wystqpienia w ofercie ocrywistych omylek pisankich,
oczywisrych omylek rachunkowych z uwzglgdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz innych omylek polegajqcych na niezgodno{ci oferty ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia
niepowoduj4cych istotnych zmian w tresci oferty:

a) Oczywiste omylki pisarskie - bezspome, nie budzqce w4tpliwoSci omylki dotyczqce wyraz6w, np.:
- widoczna mylna pisownia wyrazu,
- ewidentny bl4d gram atyczny,
- niezamierzone opuszczenie wyrazu lubjego cz95ci,
- ewidentny bl4d rzeczowy np. 3l listopada 2008 r.,
- rozbie2no6d pomiQdzy cenq wpisanq liczb4 i slownie.

b) Ocrywiste omylki rachunkowe - omylki dotyczqce dzialafi arytmetycznych na liczbach, np.: blqdny wynik
dzialania matematycznego wynikajqcy z dodawania, odejmowania, mnozenia i dzielenia, z uwzglgdnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) Inne omylki - polegajqce na niezgodnoSci oferty ze specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia
niepowodujqce istotnych zmian w tresci oferty.

OMyLKI W OFERTACH, O KTORYCH MOWA W ust. 87 ust.2 pkt 3 ustqwy Pzp, POPRAWIANE BfD,l
JEDNAKZE TYLKO W SYTUACJACH . KIEDY NIE BEDA POWODOI'YAC ISTOTNYCH ZMIAN W TRESCT
OFERTY.

XII. POUCZENIE O ODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSLUG CYCHWYKONAWCY

l. Odwolanie przysluguje wyl4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajqcego podjgtej w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania czynno3ci, do kt6rcj zamawiajqcy iest zobowiqzany
na podstawie ustawy.

2. Z uwagi na fakt, iz wartosd przedmiotowego zam6wienia jest nizsza niz kwoty okreilone w przepisach
wydanych na podstawie at1. ll ust. 8 ustawy, odwolanie przysluguje wylqcznie na nastQpujqce crynnoSci
Zamawiajqcego:
I ) okre6lenie warunk6w udzialu w postgpowaniu;
2) wykluczenie odwofujqcego z postgpowania o udzielenie zamdwienia;
3) odrzucenie oferty odwolujqcego;
4) opis przedmiotu zam6wienia;
5) wyb6r naj korrystn iej szej oferty.
Odwolanie powinno wskazywaC czynno3d lub zaniechanie czynnoSci zamawiaj4cego, kt6rej zarzuca siq
niezgodnoSd z przepisami ustawy, zawierad zvligzle prz.edstawienie zarzut6w, okreSlaC 24danie oraz
wskazywaC okoliczno3ci faktyczne iprawne uzasadniaj4ce wniesienie odwolania.
Odwolanie wnosi sig do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu
lub r6wnowaznego Srodka, spelniaj4cego wymagania dla lego rodzaju podpisu.
Odwofuj4cy przesyla kopig odwolania zamawiaj4cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w
taki spos6b, aby m6gl on zapozna( si9 z jego treSci4 przed uplywem tego terminu. Domniemywa siQ, iz
zamawiaj4cy m6gl zapoznaf sig z treSciq odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jeZeli
przestanie jego kopii nast4pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu Srodk6w komunikacji
elektronicznej.
Odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o crynno3ci zamawiajqcego stanowiqcej
podstawgjego wniesienia -jezeli zostaly przeslane w spos6b okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
term inie 1 0 dni - je 2e1i 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 warunk6w zam6wienia, wnosi sig w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuleb,nie Zam6wiefi Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia na stronie intemetowej.
Odwolanie wobec czynno6ci innych niz okredlone w pkt.6 i 7 wnosi w terminie 5 dni od dnia, w kt6rym
powzigto lub przy zachowaniu naleAtej starannosci mofra bylo powzi4i wiadomosi o okolicznosciach
slanowiqcych podstawg jego wniesienia.
Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowaC zamawiajqcego o
niezgodnej z przepisami ustawy crynnosci podjeteJ przsz niego lub zaniechaniu czynnosci, do kt6rej jest on
zobowi4zany na podstawie ustawy, na kt6re nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy.

5.

6.

7.
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XIII. UMOWY

Wz6r umowy zostal zamieszczony w ROZDZIALE C niniejszej specyfikacji i stanowijej integralna cz95C.
Warunki i zasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy:
l. Dopuszcza sig zmiang przedstawicieli stron z pzycry(r niezaleznych od stron (sily *ylsze*, zdarzenia

losowe,stan epidemiologiczny itp.), zniana wymaga wylqcmie pisemnego powiadomienia przez strony
umowy,

2. Dopuszcza sig zrniang zapis6w umownych stanowi4cych oczywist4 omylkg,
3. Termin realizacji zam6wienia moze ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w przypadku:

a) wyst4pienia potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru sytuacji nie przewidzianych na etapie zawarcia
umowy oraz innych uniemo2liwiajqcych wykonywanie rob6t zgodnie z wymaganiami technologii:
opad6w deszczu, Sniegu, gradu itp.. Termin realizacji zam6wienia zostanie wydluzony o iloSi dni
wystgpujqcych niekorzystnych warunkdw atmosferycznych. Zamawiajqcy pisemnie powiadomi
Wykonawcg o wznowieniu rob6t,

b) gdy Zamawiaj4cy udzieli Wykonawcy zam6wienia w trybie zam6wienia z wolnej rgki na realizacjg rob6t,
o ktdrych mowa w art.67 lub rob6t dodatkowych, o kt6rych mowa w art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

c) w przypadku shvierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemozliwiajqcych prawidlow4 realizacjg
przedmiotu umowy termin zakoriczenia rob6t moze zostaC przedluZony o czas potrzebny na dokonanie
zmian w dokumentacji projektowej,

d) zmiany zakresu rzeczowego rob6t dokonanego przezZamawiaj4cego, w trakcie realizacji prac lub z
przyczyn niezaleZnych od Wykonawcy (sil wy2szych),

e) stwierdzenia w trakcie rob6t kolizji z istniej4cymi urzqdzeniami, kt6re nie sq geoderyjnie
zinwentaryzowane. Termin zostaje w6wczas przedlu2ony o czas potrzebny do usunigcia kolizji

f) stwierdzenia w trakcie rob6t wszelkiego rodzaju przeszk6d, utrudnieri, zlych warunk6w gruntowych itp.
uniemoZliwiaj4cych terminowe lub prawidlowe wykonanie zadania, zgodnie ze sztuk4 budowlan4.
T€rmin zostaje wdwczas przedluzony o czas potrzebny do usunigcia przeszk6d, utrudnieri itp.

g) stanu epidemiologicznego w kraju ; Termin zostaje w6wczas przedluZony o czas potrzebny do realizacji
zadania, zgodnie z wytycaymi wydanymi przez organy nadrzgdne; w celu zachowania nalezytej
ostroZnodci, mo2liwo6ci realizacji umowy itp.

4. Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoid zmiany zakresu rzeczowego rob6t dokonanego przez Zamawiaj1cego, w
trakcie realizacji prac lub z przyczyn niezale2nych od Wykonawcy ( konieczno5ci zmiany technologii
wykonywanych prac, sil wy2srych*, nie uzyskania zgody na wejscie itp. ),
5. W przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w ust. 4, Zamawiaj4cy dopuszcza mozliwosd zmiany
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w $ 9 ust. I wzoru umowy, poprzez wprowadzenie do
obowiqzujqcej tre6ci umowy wartoSci rozliczenia koficowego, w nastgpujEcy spos6b:

a) przygotowanie przez Wykonawc9 kosaorysu powykonawczego dla wykonanego zakresu podstawowego
rob6t z uwzglEdnieniem zmian wprowadzonych wskutek okolicmo3ci wskazanych w umowie,

b) sprawdzenie i zaakceptowanie w/w kosztorysu powykonawczego przez inspektora nadzoru,
c) spisanie pomigdzy stronami stosownego aneksu finansowego do umowy.

+sila wy2sza wydarzenie lub okolicznoSC o charakterze nadzwyczajnym, na kt6rq Wykonawca ani
Zamawiaj4cy nie maj4 wplywu; wyst4pieniu ktdrej Wykonawca ani Zamawiaj4cy, dzialaj4c racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; kt6rej, w prrypadku jej wyst4pienia, Wykonawca ani Zamawiq4cy,
dzialaj4c racjonalnie, nie mogli unikn4C lub jej przezv,tyciQzyC, oraz kt6ra nie moze byd zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiaj4cemu.

XIV. FORMALNOSCI. JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEI,NIONE 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
zglosid sig w siedzibie Zamawiajqcego w terminie przez niego wyznaczonym.
Jezeli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy, Zamawiajqcy moze

wybrai ofertg najkorzystniejsz4 sposrdd 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 przewidzie( w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj4cy mo2e odst4piC od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoSci o tych okolicmoSciach. Wykonawca moze wtedy zqdai
wylqcznie wynagrodze\ianaleznego z tytulu wykonania czgdci umowy.

l.
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6. Przed podpisaniem umowy nalezy przekazat Zamawiajqcemu:.
a) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy w pieni4dzu - dow6d wniesienia

zabezpieczenia w wysoko5ci l0 % ceny calkowitej podanej w ofercie (cena brutto),
b) w prrypadku wnoszenia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy w innej niz pieniqdz formie -

nalery przedlozy' dokument stanowi4cy zzbezpieczenre; Wymaga sig, aby przed wystawieniem
dokumentu stanowiqcego zabezpieczenie nalerytego wykonania umowy przekaza( Zamawiaj4cemu
projekt zabezpieczenia celem sprawdzenia zgodno3ci treSci zabezpieczenia z ustawq Pzp oraz w celu
uzgodnienia termin6w obowiqzywania zabezpieczenia z uwzglqdnieniem zapis6w projektu umowy;

c) wykaz os6b zatrudnionych na umolvg o pracg wykonujqcych czynnoSci przy realizacji zamdwienia
wskazj'|e przez zamawiajqcego w opisie przedmiotu zam6wienia.

d) kopig oplaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajqcego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej, w zakresie prowadzonej dzialalno5ci zwiqzanej z
przedmiotem zam6wienia, na kwotg minimum 200.000 zl, wraz z dowodem uiszczenia nale2nych
skladek. Ubezpieczenie powinno byd wa2ne przez caly okres realizacji umowy. W przypadku, kiedy
ubezpieczenie bgdzie wygasaC w trakcie realizacji umowy wykonawca dolqczy oSwiadczenie, mocq
kt6rego zobowi4Ze sig do przedluZenia ubezpieczenia pojego wygaSnigciu.

e) umowg konsorcjum w prrypadku skladania oferty przez podmioty wystQpujqc€ wsp6lnie zwierajqca co
najmniej nastgpujqce elementy:
- okreSlenie celu gospodarczego,
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmuj4cego okres realizacji przedmiotu zamdwienia,

gwarancji i rgkojmi,
- wykluczenie mozliwo6ci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez kt6regokolwiek z jego czlonk6w

do czasu wykonania zam6wienia oraz uplywu czasu gwarancji irgkojmi,
- solidarnq odpowiedzialno$d za wykonanie zam6wienia,
- zakaz zmian w tmowie bez zgody Zamawiaj4cego.

Nie przedloZenie dokumentdw przed terminem podpisania umowy, rvyznaczonym przez Zamawizj1cego
zostanie potraktowane jako uchylanie sig od zawarcia umowy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WNIESIf,NIA ZABEZPIECZENIA NALEZYTf, GO
WYKONANIAUMOWY

l. Zamawiajqcy wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysoko6ci l0 o4 ceny calkowitej podanej w ofercie (cena brutto).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byd wnoszone w:
- pieniqdzu;
- porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-kredytowej, z tym 2e

zobowi4zanie kasy jest zawsze zobowi4zaniem pienig2nym;
- gwarancjachbankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- porqczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo6ci.
3- Zamawiajqcy nie dopuszcza wnoszeniazabezpieczenianalezytego wykonania umowy:

- w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub sp6ldzielczej kasy oszczgdno$ciowo-kredytowej;
- pzez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb Pafrstwa lubjednostkE

samorz4du terylorialnego;
- pzez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych w przepisach o zastawie rejesfowym i

rejestrze zastaw6w.
4. Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy naleZy wnieSC w calo5ci przed zawarciem umowy.
5. Z treSci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/porgczenia winno wynikad, Ze bank,

ubezpieczyciel, porgczyciel zaplaci, na rzecz Zamawiaiqcego wterminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego 4dania kwotg zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajqcego, bez odwolania, bez
warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzeaei Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie
Zamawiaj4cego jest uzasadnione czy nie.

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bQdzie wnoszone w formie innej niz pieniqdz, Zamawiajqcy
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu lvw. dokumentu.

7. Zabezpieczenie w noszone w pieni4dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiaj4cego .

8. Je2eli zabezpieczenie wniesiono w pieniqdzu, Zamawiajqcy przechowa je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiaj4cy zwr6ci zabezpieczenie wniesione w pieniqdzu z odsetkami wynikaj4cymi z umowy
rachunku bankowego, na kt6rym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Zwrot zabezpieczenia nast4pi zgodnie z art. l5l ustawy Prawo zam6wieri publicznych.



l0.Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy sluZy tak2e pokryciu roszczen z rytulu rgkojmi.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy w innej ni2 pieniqdz formie,
zabezpieczenie nal€Zy wnosid w wysokoici l0 9/o ceny calkotvitej podanej w ofercie na okres trwania
umowy oraz 30 9/o wysokosci zabezpieczenia na okres udzielonej rQkojmi za wady (okres rgkojrni r6wny
jest okresowi gwarancj i).

t.
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XVI, MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofety naleZy zlo4C do dnia 09.11.2020 r. do godz. 11,30 w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Dqbrowskiego
2 w Polkowicach ( w sekretariacie pok. Nr l4) . Oferty zlo2one po terminie bgd4 zwr6cone niezwlocmie.
Decydujqce znaczenie dla oceny zachowania terminu skladania ofert ma data igodzina wplywu oferty do
Zamawiajqcego, a nie data jej wyslania przesylkq pocztow4 czy kurierskq.
Oferta zlozona po terminie wskazanym w pkt I niniejszego rozdzialu SIWZ zostanie zwr6cona wykonawcy
zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
Otwarcie ofert nastqpi w dniu 09.11.2020 r. o godz 12.00 w siedzibie Zamawiajqcego - sala konferencyjna
ul. D4browskiego 2, Polkowice.
Otwarcie ofert jest jawne.
Niezwlocznie po otwarciu ofert na stronie: http://www.pgm-polkowice.com.pl_Zamawiajqcy zamiesci informacje
dotycz4ce:
a) kwoty,jak4 zamierza przemaczy( na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, ktbrq zlozyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno5ci zawartych w ofenach.

Niezwlocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy powiadomi pisemnie o tym fakcie
wszystkich Wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferry, podaj4c nazwg albo imig i nazwisko, siedzibg albo miejsce
zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykonywania dzialalnoici wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano,
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami
wykonywania dzialalnoici wykonawcdw, kt'rzy zloryli oferty, a takze punktacjg przyznanq ofertom w
kazdym kryterium oceny ofert i lqcm4 punktacjg.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub informacja o uniewaznieniu postQpowania zostanie
zamieszczona na stronie intemetowej Zamawiaj4cego.

XVII. TERMIN OFtrRT

l. Termin zwiqzania zloaonq ofertq ustala sig na 30 dni (trzydziesci dni). Bieg terminu rozpoczyna sig wraz z
uplywem terminu skladania oferty.
Wykonawca moze przedluzyd termin zwi4zania ofertq, na czas niezbgdny do zawarcia umowy, samodzielnie
lub na wniosek Zamawiaj4cego, z Iym, te Zanawiaj4cy mo2e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem
terminu zwi4zania ofertq, zwr6ciC sig do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedlu2enie tego terminu o
oznaczony okres nie dluzszyjednak niz 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody naprzedluzenie terminu zwiqzania ofert4 nie powoduje uraty wadium.
Przedlu2enie terminu zwiqzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedlu2eniem okresu
wa2no3ci wadium albo, je2eli nie jest to mo2liwie, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres
zwi4zania ofertq. Jezeli przedlu2enie terminu zwi4zania ofertE dokonywan€ jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowi4zek wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

XV[I. PODWYKONAWSTWO
Postanowienia dotycz4ce podwykonawstwa:

l. Podwykonawca moze rozpoczqe prace nie wczedniej niz przed dniem podpisania umowy z Wykonawc4.
2. Wykonawca nie p6Zniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy na

plac budowy ma obowi4zek przedloZenia Zamawiaj4cernu projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej
przedmiotem sq roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

3. Zamawiaj4cy w terminie do 7 dni od dnia otrrymania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej
przedmiotem s4 roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedlo2onego projektu, i do projektu zmiany
umowy. Zastrze2enia dotycryC mogqjedynie niezgodno5ci projektu umowy z wymogami okre5lonymi
w ust. 6.

4. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawc4 przedklada
ZamawiajEcemu po3wiadczon4 za zgodnoiC z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
kt6r€j przedmiotem sE roboty budowlane, ijej zmiany.

3.
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5. Zamawiajqcy w terminie do 7 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem
sq roboty budowlane, i dojej zmian. Sprzeciw dotyczyC nro2ejedynie niezgodno6ci zawartej umowy
z wymogami okreSlonymi w ust. 6.

6. Wymagania dotyczqce umowy o podwykonawstwo, kt6rych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajqcego zastrzezen lub sprzeciwu:

a) termin Taplaly wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byd dluzsry niz 30
dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku;

b) termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji podwykonawcy nie mo2e byC dlu2szy od terminu
realizacji przedmiotowego zam6wienia publicznego;

c) zakres rob6t i spos6b ich wykonania oraz warunki gwarancji winny byC lozsame z umowq na realizacjg
zam6wienia publicznego;

d) kary umowne z tytulu op6Znienia w realizacj i umowy;
e) obowiqzek posiadania przez podwykonawcg ubezpieczenia od odpowiedzialno5ci cywilnej, w zakresie

prowadzonej dzialalnodci zwiqzanej z wykonywanq przez niego czg6ciq zam6wienia;
f) prawo odst4pienia od umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie;
7. W przypadku podwykonawstwa, kt6rego przedmiotem sq dostawy lub uslugi w ramach danego

zam6wienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
z podwykonawcq ma obowiqzek pzedlozenia Zamawiajqcemu poSwiadczonej za zgodno(t
z oryginalem kopii zawartych um6w o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowi4zek powyzszy nie
dotyczy um6w o podwykonawstwo, kt6rych przedmiotem s4 uslugi i dostawy w ramach danego
zam6wienia na roboty budowlane, kt6rych wartoSd jest mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w sprawre
zam6wienia publicznego i nie wigkszajednak ni2 50.000 zl.

8. Zuady zawierania um6w o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sq zgodne z zasadami
okre6lonymi dla um6w zawieranych pomigdry wykonawcq o poduykonawcq.

9. PlatnoSci w sytuacjipowierzenia przez Wykonawcg czg6ci zam6wienia do realizacj i podwykonawcy:
a) w przypadku nie wykazania dokonania platnoSci nale2nej podwykonawcy Zamawiaj4cy uprawniony

bgdzie do wstrrymania wyplaty nalernego wynagrodzenia w czgSci r6wnej sumie niedokonanych wyplat
wynagrodzenia na rzecz podrrykonawcy,

b) Zamawiajqcy dokonuje bezpoSredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysfugujqcego
podrrykonawcy, kt6ry zawa zaakceptowan4 przez Zamawiajqcego umowg o podwykonawstwo, w
prrypadku uchylenia sig od obowiqzku zaplaty przez Wykonawcg, z zastneilr.niem lit. b). Bezpo5rednia
platno6d na rzecz podwykonawcy zostanie dokonana przelewem w terminie nie dlu2szym ni2 30 dni od
dnia wykazania zasadnosci takiej platnosci,

c) w przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiaj4cy
uprawniony bgdzie do odmowy dokonania bezpoSredniej zaplaty rn rzecz podwykonawcy wzglgdnie do
zloZenia do deporytu s4dowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej w4tpliwoSci Zamawiajqcego co do wysoko$ci
naleznei zaplary lub podmiotu, kt6remu platnosd sig nalezy,

d) w przypadku dokonania bezpo5redniej zaplaty podwykonawcy Zamawiajqcy potr4ca kwotg
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleinego Wykonawcy. Szczeg6lowy tryb reguluj4cy
bezposredniq platnosd na rzecz podwykonawcy okreSla art. l43c ust. Od I do 6 Prawo zam6wiei
publicznych.

10. WysokoSd kar umownych, z tytulu:
a) braku z platy wylagodzenia nale2nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi

ka2dorazowo 5 04 wartosci umowy,
b) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

wynosi 0,1 9/o wartosci kazdorazowej nieterminowe: zaplaty zakazdy dzieri op6Znienia,
c) nieprzedloZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s4 roboty

budowfane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,1 o/o wartosci umowy za kaidy dziefi nieprzedloZenia
projektu umowy o podwykonawstwo, liczqc od dnia powzigcia przez Zamawiaj4cego informacji o
wykonywaniu prac przez podwykonawca;

d) nieprzedlo2enia poSwiadczonej z.a zgodnol( z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, wynosi 0,1 % wartoSci umowy za kazdy dzieri op6znienia,

e) wykonywania prac pnez podwykonawcg bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi 0,2 %
warto3ci umowy za kaldy dzief,, licz4c od dnia powzigcia przez Zamawiaj4cego informacji o
wykonywaniu prac przez podwykonawcg;

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, wynosi 0,05% wartoSci umowy o
pod\ryykonawstwo za kaZdy dzieri op62nienia, licz4c od uplywu terminu okreSlonego przez
Zamawiajqcego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okreSlony w pkt f) w wysoko5ci 0,1 %
warto6ci umowy o podwykonawstwo za kaldy dziefi op62nienia, licz4c od uplywu terminu okre5lonego
przez Zamawiajqcego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmian;.

l5



ll. Jezeli zmiana albo rczygnacja z podwykonawcy dotycry podmiotu, na kt6rego zasoby wykonawca
powolywal sig, na zasadach okeslonych w art. 22a ust. I ustawy, w celu wykazania spelniania
warunk6w udzialu w postQpowaniu lub kryteri6w selekcji, wykonawca jest obowi4zany wykazad
zamawiaj4cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym ni2 podwykonawca, na kt6rego zasoby wykonawca powolywal siq w trakcie
postqpowania o udzielenie zamdwien ia.

12. Iezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg5ci zam6wienia na roboty budowlane lub uslugi
nastQpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na i4dmie z mawiajqcego przedstawia oSwiadczenie, <r

kt6rym mowa w art. 25a ust. I ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzaj4ce brak podstaw
rlkluczenia wobec tego podwykonawcy.

13. Jezeli zamawiajqcy stwiedzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodz4 podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiqzany jest zast4pid tego podwykonawcQ lub zrezygnowad z powierzenia wykonania
czQSci zam6wienia podwykonawcy.

14. Powierzenie wykonania czgSci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialno6ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

15. Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiot6w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiEzal sig do
udostgpnienia zasob6w, za szkodg poniesionq przez zamawiajqcego powstalq wskutek nieudostgpnienia
tych zasob6w, chyba Ze za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy.

16. Regulacje wobec podwykonawc6w stosuje si9 wobec dalszych podwykonawc6w.
11. Zamawiaj4cemu prrysluguje prawo do odst4pienia od umowy:
a) wyst4pila koniecznoid wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty

podwykonawcy lub koniecmo$C dokonania bezpoSrednich zaplat na rzecz podwykonawcy przekroczyla
sumg 57o wartosci umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

XIX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIf,WANIA SIE WYKONAWCOW Z
ZAMAWIAJACYM ORAZ NAZWTSKA OSOB UPRAWNTONYCH

DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajqcy oraz Wykonawcy mogq
przekazywa( pisemnie, lub faksem, drog4 elektronicznq niezwlocznie potwierdzonymi w formie pisemnej,
za wyj4tkiem oferty, o{wiadczei i dokumentdw wymienionych w tozdziale lV niniejszej SIWZ (r6wnie2
w przypadku ich zlo2enia w wyniku wezwania o kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp) dla kt6rych
Prawodawca przewidzia I wy lqczn ie formg pisemnq.
Dokumenty przesylad nalezy na adres Zamawiaj4cego: ul. D4browskiego 2, 59-100 Polkowice, lub
bezpoSrednio w siedzibie Zamawiaj4cego w godzinach pracy: od poniedzialku do pi4tku od 7.00-15.00.
Wszelkie zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomoc4 faksu lub w formie
elektronicmej wym agai1na z4daniekazdej ze stron, niezwlocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Osoby uprawnione do kontaktowania sig z Wykonawcami:
Wioletta Czekajlo - Kierownik Dzialu Inwestycji
ret. 07 a462948, 601717 925 ; fax 076184 62960

JednoczeSnie Zamawiajqcy informuje, 2e przepisy ustawy Pzp nie pozwalajq na jakikolwiek inny kontakt
poza pisemnym, faksem lub drogq elektronicznq - zarov/no z Zamawiaj4cym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania sig z Wykonawcami. Oznacza to, 2e Zamawiajqcy nie bgdzie reagowal na inne formy
kontaktowania sig z nim, w szczeg6lno3ci na kontakt telefoniczny lub/i osobisry w swojej siedzibie.

l.

2.

3.

4.

5.
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xx. oBowr4zEK |NFoRMACYJNY W ZWI4ZKU Z OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie zaft. 13 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku zprzetwarzar,iem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\lE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L ll9 204.05.2016, str. l), dalej ,,RODO", informujg, 2e:

. 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 siedzitt4
w Polkowicach przy ul. D4browskiego 2 jest Pani Karolina Lasek ,
kontakt: iod@pgm-polkowice.com.pl, lub korespondencyjnie na adres Przedsiqbiorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp.z o.o. ul. Dqbrowskiego 2 , 59- 100 Polkowice;

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdE na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w ceht zwi4zanyn z
postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego; prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego; na zadanie pn.: ,,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej PCV 200 i przylqcza
kanalizacji d€szczowej PCV 160 dla budynku przy ul. Kol€jowej 1-5 w Polkowicach".

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdq osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. 22017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bqd4 przez odpowiedni okres wynikaj4cy z przepis6w prawa,
dotyczqcy obowi4zku archiwizacji dokument6w (art. 97 ust. I ustawy Prawo zam6wieri publicznych
oraz Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia l8 stycznia 20ll r- w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolirych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dzialania archiw6w zakladowych);

. obowi4zek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotycz4cych jest
wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwi4zanym z udzialem w postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okre6lonych danych wynikajE z ustawy
Prp;

. w odniesieniu do Pani./Pana danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. l5 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzyslanie z

prqwq do sproslowania nie mo2e skutkowat zmionq wynika postgpowania o udzielenie zam6wienio
publicznego oni zmianq postanowieh umowy w zakresie niezgodnym z ustqwq Pzp orqz nie mo;e
naruszqt integralnoici protokolu oraz j ego zalqcznik6w) ;

- na podstawie art. l8 RODO prawo 24dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem prrypadk6w, o kt6rych mowa w art. l8 ust. 2 RODO Qtrawo do
ograniczenia przetwarzanid nie ma zaslosowania w odniesieniu do przechowl'waniq, w celu
zapewnienia korzystqniq ze irodk6w ochrony prownej lub w celu ochrony praw innej osoby

Ji4cznej lub prawnej, lub z uwagi nq wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
p arts tw a czl on kows ki e go) ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uma Pani/Pan,
2e przetwa'Zanie danych osobowych PanilPana dolycz4cych narusza przepisy RODO;

. nie przysluguje Pani/Panu:
w zvti4zku z arl. l7 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w an. 20 RODO;
- na podstawie art. 2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawq prarynq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych j€st art,6 ust. l lit. c RODO.



FORMULARZ OFERTOWY

strona

z og6lnej liczby stron

(pieczgt I|'ykoncwcy)

FORMULARZ OFERTOWY - strona 1

Przetarg nieograniczony na:

.Przebudowa sieci konalizacji deszczowej PCV 200 i przylqczr kanalizacji deszczowej PCV 160
dla budynku przy ul. Kolejowej l-5 w Polkowicach" .

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

Wykonawca:

l. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

2. Zarejesrowany adres Wykonawcy:

3. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisuj4ca ofertg (zeodnie z informaoja okreslona w KRs.

CEDC. umowie sp6lki cvwilnei lub w p€lnomocnictwie):

4. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zwnawiaj1cym:.

5. Dane teleadresowe, na ktdre nalezy przekazywac korespondencjg zwiqzan4 z niniejszym

postgpowaniem:

faks.................................telefon............................... e-mail

adres do korespondencji (ezeli inny niZ adres siedziby):

6. Numer NIP: ........ Regon

7. Wymagane wadium w wysoko5ci .......................... zl mstalo wniesione w formie:

8. Wadium wplacone w formie pienig2nej naleZy zwr6cid na

9. Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy proponujemy (forma zabezpieczenia zgodna z Art.

148 Ustawy z dnia 29 stycmia 2004 r. Prawo zam6wieri publicmych i SIWZ):

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

/podpis, piecztt,



FORMULARZ OFERTOWY str. 2
strona

z og6lnej liczby stron

Qtieczgt Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY - strona 2

Oferujemy wykonanie przedmiotu zam6wienia w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nreogranlczonego na zaoanle pn.

,,Prz€budowa sieci kanalizacji deszczowej PCV 200 i przylqcza kanalizacji deszczowej PCV 160
dla budynku przy ul, Kolejowej l-5 w Polkowicach" .

KRYTERIUM nr l:Cena kosztorysowa brutto........................................PLN

KRYTERIUM nr2: Okres udzielonej gwarancji jakosci - ....,.......,,,,,,.........|at(a)

(obejmowaC pelny rok kalendarzowy; nie moZe byc kr6tszy niz2latai nie moze byi dfuzszy niz 5 lat.)

UWAGA:
. w przypadku podania przez Wykonawca kr6tszego ni2 wymagany okresu gwarancji jakoSci na wykonane

roboty budowlane i dostarczone \rz4dzgnia lub nie podanie (nie wpisanie) tego okr€su do Formularza
Ofertowego, oferta Wykonawcy mstanie odrzucona na podstawie an. 89 ust.l pkt 2 ustawy Pzp, jako
niezgodna z SIWZ.

o JeZeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane i dostarczone
utz4dzenia dluaszy niz 5 lat - do oceny ofert zostanie przyjgty okres 5 lat i taki zostanie uwzglQdniony takze w
umowie o udzielenie zam6wienia publicznego.

l. O6wiadczamy, iz dokonaliSmy wizji lokalnej.

2. Zobowiqzujemy sig do udzielenia rgkojmi na wykonany przedmiot umowy na okres zgodny z okresem
gwarancj i.

3. O3wiadczamy, 2e tealizujemy przedmiot zam6wienia zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiaj4cego
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia.

4. Zapoznaliimy sig ze Specyfikacj4 lstotnych Warunk6w Zam6wienia oraz wzorcrn umowy i nie wnosimy do
nich zastrzezei oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

5. Deklarujemy, ze wszystkie o3wiadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym ,,FORMULAMU
OFERTOWYM" s4 kompletne, prawdziwe i dokladne w ka:dym szszcg|le.

6. O5wiadczamy,2e wypelnili6my obowi4zki informacyjne przewidziane w art. l3 lub art. l4 RODO
(rozporz4dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzani€m danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L l19 z 04.05.2016, str. l) wobec os6b fizycznych, od kt6rych dan€ osobowe
bezpo5rednio lub po5rednio pozyskali5my w celu ubiegania siQ o udzielenie zam6wienia publicznego w
niniejszym postgpowaniu,

7. Podwykonawcom zarnierzzm powierryC poni2sze czgsci zam6wienia (Jezeli j€st to wiadome, nalezy podad r6wnrez
dane proponowanych podwykonawcdw):

8. Do oferty naleiy zalqczyt. kalkulacjg (kosztorys ofertowy) ceny kosztorysowej brutto sporz4dzon4
metod4 szczeg6low4 wraz z podaniem skladnik6w cenotw6rczych do kosztorysowania ( rg, ko, kz, rysk)
oraz zestawieniem material6w i vzadzeh.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

t9

Data:



FORI\{ULARZ OFERTOWY str. J
srona

z og6lnej liczby stron

Qtieczgt llykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY - strona 3

l. .Wykonawca oswiadcza, te jqsv nie jest* mikro, malym lub Srednim* przedsiQbiorstwem, (zgodnie z
.Zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczqcym definicji przedsigbiorstw mikro, malych i Srednich
(Dz.U.U.E. L 124 z 20.5.2003,2003/361IWE), (* niepotrzebne skreSlid)

(Mikroprztdsigbiorctwo: pnedsigbiorstwo, kt6re zatrudnia mniej ni| I0 os6b i kt6rego roczny obr6t i/lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 miliondw EUR.
Male przedslgblorstwo: przedsigbiorstwo, kt6re zalrudnia mniej nia 50 os6b i kt6rego rocztry obrdt i/lub
roczna suma bilansowa nie pnekracza l0 miliondw EUR.
Srednie przedsigbiorstwo: przedsiQbiorstwo, kt6re zatrudnia mniej niz 250 osdb i ktdrego roczny obr6t nie
przekracza 50 milion6w EUR, i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milion6w EUR

2. Dokum€nty dolqczone do Of€rty zawierajq*/ nie zawieraj4* informacje stanowiqce taj€mnicf
przedsigbiorstwa, w rozumieniu art. I I ust. 4 ustawy z dnia 16 kwiehia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
(* ni epotrze bne s krei I i t)

Dokumenty zawieraj4ce informacje stanowi4ce tajemnicA przedsigbiorstwa oraz dowody na wykazanie, i2
zastrzezote informacje stanowi4 tajemnicA przedsigbiorshva, zawarte sq na stronach
Oferty.
(zaleca sig, zlozenie ww. dokumentdw wraz z dowodami w oddzielnej wewngtrmej koperci€
z oznakowaniem: TAJEMNTCA PRZEDSIEBIORSTWA, lub oddzielnie spiqd (zsryC) od pozostalych,
jawnych elementow Oferty)

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

20



CZNIK Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
strona

z og6lnej liczby stron

Qtieczgi ll/y konaw cy)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY - strona I

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

,, Przebudowa sieci kanalizacji deszcmwej PCV 200 i przyl1cza kanalizacji deszcmwej PCV 160
dla budynku przy ul. Kolejowej l-5 rd Polkowicach".

l. Oswiadczam, 2e nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.24 nst. I pkt. 12 do22.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

2. O3wiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu oke5lone przez Zamawiajqcego w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zam6wienia rozdzial tll pkl l. 2.

Upelnomocniony przcdstawiciel Wykonawcy

fpodpis, pieczrdl

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

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANTEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

OSwiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, okre5lonych przez
zamawiajqcego w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia rozdzial II pkt l. 2, polegam na zasobach
nastqpujqcego/ych podmiotu,/6w:

(i$kazai podniot i okre Slii odpot )iedni zakres dla v/skazanego podn iolu).

Upelnomocniony przcdstawicicl Wykonawcy

Data:

2l



CZNIK Nr I
FORMULARZ OFERTOWY

strona

z og6lnej liczby stron

Qtieczgt lVykonawcy)

oSwIADczENIA wYKoNAwcY - strona 2

OSwiadczam, ze w stosunku do nastgpujqcego/ych podmiotu/t6w, na ktdrego/ych zasoby

powolujg si9 w niniejszym postgpowaniu, tj.: ................ (potut

pehq ru^rg/fn ry, adres, a talee w zalelno(ci od pdmion/: NIP/PESEL, KRS/CEiDO nie zzchodz4 podstawy wykluczenia Z

postgpowania o udzielenie zamowienia okeSlone w art. 24 ust. I oraz podmioty te spelniajq warunki udzialu w

post9powaniu, w zakresie jakim powolujQ sig na ich zasoby.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

Oswiadczam, 2€ w stosunku do nastgpuj4cego/ych podmiotu/t6w, bgd4cego/ych podwykonawcq./ami:

(podat pelnq nazwg/frmg, adres, a

takie w zaleinoici od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzq podstawy wykluczenia z postQpowania

o udzielenie zam6wienia.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

OSwiadczam, 2e wsrystkie informacje podane w powy2szych oswiadczeniach s4 aktualne i zgodne z prawd4 oraz

zostaly przedstawione z peln4 SwiadomoSci4 konsekwencji wprowadzenia zamawiaj4cego w bl4d prry

przedstawianiu informacji.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

WYKONAWCA:

Data:



WZ6R

(pieczgt Wykonawcy)

,,WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH POTWIERDZAJACYCH SPELNIENIE
WARUNKU UDZIALU W POSTEPOWANIU"

uwaqa:
l. Nalezy wykazat w ok.resie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okes

prowadzenia dzialalnoSci jest krdlsry - w tym okresie, co najmniej:
- dw6ch rob6t budowlanych zblizonych do prz€dmiotu niniejszrgo zam6wienia o charskterze
budowv. przebudowv lub wvmianv sieci kanalizacvinei o lacznei warto5ci min 200.000 zlotvch

wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych roboty te
zostaly wykonane, z zal1czenien dowod6w okre6lajqcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalerycie, w szczegdlno(ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukoiczone, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, sQ referencje b4dZ inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego roboty budowlane byly wykonywane, a Je2eli z
uzasadnionej prqcrgy o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzfskad tych dokumentOw

- inne dokumenty.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

L.p. Rodzrj robdt Wartost
Drts i miejsce

wykonania

Podmiot na rzecz
kt6rego roboty te zostal]

wykonrne

Podmiot realizuj{cy
zadrnie

(zrd{nie rerlizowrne
ssmodzielnic przez
Wykonrwcdinny

podmiot, na ktdrego
wiedzy ido5wiadczeniu

oolesa Wvkonawca)



WZ6R

(pieczgi Wykonawcy)

,,Wykaz os6b skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zam6wienia"

Lp.
Nazwisko

i imiE

Kwalifikacje
zawodowe/

Uprawnienia

Zakres
wykonywanych

czynnoSci

DoSwiadczenie/

Wyksztalcenie

Informacja o podstawie do
dysponowania wskazanymi
osobami (umowa o pracA,

umowq zlecenia. ilD.)

L W niniejszym wykazie nalef wskazaC osoby, kt6re bgdq uczestniczyi w wykonaniu zam6wienia. Wykaz
zawierai powinien,
-rno2liwosd dysponowania, co naimniei iedna osoba, skierowanq przez wykonawc9 do realizacji
przedmiotowego zam6wienia posiadaj{cq uorawnienia do wvkonvwania samodzielnei funkcii
t€chnicznei do kierowania robotami budowlanvmi bez osraniczei z brantv instalacyinei w zakresie
sieci. instalacii i urzadze6 cienlnvch, wentvlacvinvch. sazowvch, wodociasowych i kanalizacvinvch
- moZliwosd dysponowania co najmniej I osobq posiadaj4cq uprawnienia do p€lni€nia samodzielnvch
funkcii w budownictwi€ z branZv instalacvin€i w zakresie sieci. instalacii i urzadzeft : €l€ktrvczrych i
elektroenergetvcznvch

2. W niniejszym wykazie nalezy bezwzglgdnie podaC informacjg o podstawie do dysponowania wskazanymi
osoDaml.

3. Do niniejszego wykazu nalei dolqczyt [_..1Q!f!!!!\![ pisemne zobowi4zanie innych podmiot6w do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasob6w w zakresie os6b zdolnych do wykonania
zam6wienia na okres korrystania z nich przy wykonywaniu zam6wienia, w sytuacji okredlonej w art.22a
ustawy.

4. W celu oceny, czy wykonawca polegaj4c na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach
okre5lonych w aft. 22a ustawy, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umo2liwiaj4cym
nalezyte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek lqcz4cy wykonawcA z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostip do ich zasob6w, zamawiajqcy moze z4da' dokument6w, kt6re
okreSlaj4 w szczeg6lnoSci:
l) zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
2) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcg, prry wykonywaniu zam6wienia

publicznego;
3) zakres iokres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicmego;
4) czy podmiot, na zdolno5ciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w

postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolno5ci dotycz4.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:



WZ6R

(pieczgt Wykonawcy)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego n a zzdania :

,, Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej PCV 200 i przylqcza kanalizacji deszczowej PCV t60
dla budynku przy ul, Kol€jowej l-5 w Polkowicach" .

oSwIADczENrE Dorycz4cE GRUpy KAprrALowEJ
a) O$wiadczamy, i2 nie nalezymv do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia

l6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. 22015 poz. 184. l6l8 i 1634 .)

z Wykonawcami, ktirzy zlo}li o&Fbne oferty w przedmiotowym postgpowaniu.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

b) OSwiadczamy, iZ nalezl,my do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 2015 poz. 184. 1618 i 1634 .) z nizej wymienionymi

Wykonawcami, ktorzy zloryli odrgbne oferty w przedmiotowym post9powaniu:

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

UWAGA!
OSwiadczenie (o treSci zgodnej ze wzorem) zlozane w]az z ofert4 przetargowq przed terminem otwarcia ofert nie
bgdzie uznane, poniewa2 Wykonawca skladaj4c ofertg nie ma informacji o Wykonawcach, kt6rzy zlozyli
odrgbne oferty w przedmiotowym poslgpowaniu.
W przypadku wplynigcia tylkojednej oferty w ramach niniejszego postepowania zlo2enie w/w oiwiadczenia nie
jest wymagane.

UWAGA!
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawco xt terminie i:: dnt od dnia umieszczpnia nt stronie
inlernetowej Zamswlolqcego lnformacfl, o kldrej mow.r L, art. 86 usl 3 uslawy, pr4ekale Zamtwlajqcemu
ninieJsze oSt ladczenle l raz ze zloieniem oiwiqdczenia, wykonawca mo2e przedstqwit dowody, 2e powiqzaniq
z innym wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji u, postgpov'aniu o udzielenie zam6wieniq,



w26R

(pieczgt llykonawcy)

Dotyczy: przgtargu nieogranicmnego na zadanie pn.:

,, Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej PCV 200 i przyl4cza kanalizacji deszczowej PCV 160
dla budynku przy ul. Kol€jowej 1-5 w Polkowicach" .

zoBowI4zANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zamdwienia

w trybie 
^rt.22^ 

ust 1 ustawy Pzp

Nazwa Podm iotu udostgpn iajqcego

Adres ................

l. Niniejszym zobowiqzujg si9 do udostgpnienia swoich zasoMw w zakresie:

do dyspozycji Wykonawcy:

(nanua Wykonau'cy)

2. Spos6b wykorzystania udostgpnionych przeze mnie msob6w, przez Wykonawca, przy wykonaniu
zam6wienia, bpdzie nastppujqcy;

3. Zakres i okres udzialu

Zakrcs -

(itfontlacje, jak zaenty e &dq $yko,ztstywaie prry rcalizacji zatu^lienia)
innego podmiotu przy wykonaniu zam6wienia:

Okres udzialu -
(infornacje, jakie krnkrctnie nsob! zoslanq udost?pnione oraz okres udzialu pdniotu v czasie realizacji zam6wtehia)

4. Charakter stosunku, jaki bSzie mnie l4czyl z wykonawc4:

(infomacje, najakiej pohtarrie vykou^rca bed2ie nini dysponoval)

5. O5wiadczam, 2e wszystkie informacje podane w niniejsrym zobowiqzaniu sq aktualne i zgodne z
prawd4 oraz zostaly przedstawione z petn4 Swiadomo5ci4 konsekwencji wprowadzeniaZamawiaj4cego
w blqd przy przedstawianiu informacji.

Upetnomocniony prz€dstawiciel innego podmiotu

Data:

26



WZOR UMOWY

UMOWA nr,,,,.....,,,,,........
zawarta w dniu ...,...,....., r,

pomigdzy Przedsigbiorstwem Gospodarki Miejskiej Spdlka z o.o.
59-100 Polkowice, ul, D{browskiego 2 ;
Kapital Zakladowy 137.889.300 PLN;
KRS Numer KRS :0000074347 ;
NtP 692-000-12-19 ;
Regon:390558659
reprezentowanym pnez :

l) Jacka KaszubQ PrezesaZatz4dl

2) Grazyng G6rak - Prokurent, Dyrektor Finansowy, Gl6wny Ksiggowy

zwanym dalej ZAMAWIAJ4CYM,

a .....................

reprezenlowanE przez:

...zwanym w dalszej czgSci WYKONAWCA

$1.
l. Na podstawie przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego /nr sprawy .............1 o

udzielenie zam6wienia publicznego Wykonawcy powierza sig do wykonania zadanie pn.

,, Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej PCV 200 i przylqcza kanalizacji deszczowej PCV 160
dla budynku przy ul. Kolejowej l-5 w Polkowicach" .

2. Zakres podstawowy rob6t stanowi4cy przedmiot umowy zosta.l opisany dokumentami takimi jak:
a) dokumentacja projektowa ( Projekt budowlany i Budowlano-wykonawczy )
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
c) przedmiar rob6t,

3. Wszystkie roboty bgd4ce przedmiotem niniejszej umowy musz4 byC wykonane zgodnie z obowi4zujqcymi
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsz4 umowq warunkach.

s2.
L Strony ustalaj4 nastQpuj4ce terminy wykonania rob6t:

- rozpoczecre:
- zakoiczenie:
Podstaw4 do rozpoczgcia prac bgdzie protokol przekazania placu budowy podpisany przez inspektora

nadzoru i kierownika rob6t .

2. Zatermin zakoriczenia rob6t przyjmuje sig datg pisemnego zgloszenia Zamawiaj4cemu o zakoriczeniu robdt i
gotowo3ci do odbioru.

3. Rozpoczgcie i przeprowadzenie przez Zrnawiajqcego czynnoSci odbiorowych nastqpi zgodnie z zapisami

$ l4 niniejszej umowy.

s3.
l. Przedstawicielem Zamawiaj4cego:

a) pelniqcym funkcj9 inspektora nadzoru bgdzie :................
b) Osobq uprawnionym do kontaktow i koordynowania prac bQdzie: tel. .............., e-mail:

2. lnspektor Nadzoru dziala w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (Dz.U.2017 .1332 | j. wruz ze zmianami) i w gmnicach nadanego mu umow4 przez
Zamawiajqcego.



l.

3.Przedstawicielem Wykonawcy:
a) pelni4cym funkcjg Kierownika rob6t bgdzie:
b) osob4 uprawnionq do kontakt6w i koordynowania prac bgdzie: .............,1e1...............,e-mail:

$4.
Zamawiajqcy zobowiqzany jest do:
a) odbioru przedmiotu umowy w tym element6w rob6t ulegajqcych zakryciu,
b) zaplaty wynagrodzenia zgodnie z umowq,
Wykonawca ma obowi4zek:
a) powiadomiC Zamawiajqcego o stwierdzonych nieScisloSciach
b) omakowad teren rob6t zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami oraz zapewniCjego pelnq ochrong

i zabezpieczenie,
c) wykonaC caty przedmiot umowy oraz usun4C wszelkie wady i usterki z nalezytq starannoSci4 i pilnosci4,
d) realizowaC roboty w kolejno6ci iterminach uzgodnionych z Zamawiaj4cym,
e) realizowaC zamdwienie zgodnie z umow4, przepisami BHP, Polskimi Normami i zasadami sztukl

budowlanej oraz specyfikacjq technicznq wykonania i odbiory rob6t budowlanych,
0 zapewnid specjatistyczny nadz6r nad realizacj4 zadania,
g) zapewnid wykwalifikowanych pracownik6w, jacy sq niezbgdni do odpowiedzialnego i terminowego

wykonania rob6t,
h) zawiadamiaC inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t zanikowych bqdZ ulegaj4cych zakryciu, celem

odbioru z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed ich zakryciem; je2eli Wykonawca nie
poinformowal o tym fakcie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowi4zany jest odkryC roboty lub
wykonad otwory niezbgdne do zbadania rob6t, a nastgpnie pfzywftci' roboty do stanu poprzedniego na
wlasny koszt,

i) ponie6C wszelkie koszty z Wnllu wyrz4dznnych szk6d powstalych w trakcie wykonywania rob6t
bgd4cych konsekwencj4 zaniedban ze strony Wykonawcy,
przygotowad przedmiot umowy do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawnodci jego wykonania,
po zakoriczeniu rob6t odtworzyd teren do stanu pierwomego.; pozostawid caly teren budowy crysry i
nadajqcy si9 do uZytkowania,

l) prrygotowad przedmiot umor,ry do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawno6ci jego wykonania,
m) wykonaC i prznkazai Zamaw iaj4cemu dokumentacjg powykonawcz4 w 2 egzemplarzach (w tym migdzy

innymi: inwentaryzacjg powykonawcz4, atesly i certyfikaq,, oryginaly kart gwarancyjnych
wbudowanych material6w budowlanych itp.),

$s.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bgdzie utrzymywal teren rob6t w stanie wolnym od przeszk6d
komunikacyjnych oraz bgdzie usuwal i skladowal wszelkie vzqdzenia pomocnicze i zbgdne materialy,
odpady oraz niepotrzebne urz4dzenia prowizoryczne na skladowisku odpad6w.
Wykonawca zobowi4zNry jest do prowadzenia rob6t w spos6b nie powoduj4cy utrudniei w komunikacji
i nie stwarzajqcy zagroZeri wypadkowych.
Wytw6rc4 odpadow powstajqcych w wyniku realizacji rob6t budowlanychjest wykonawca.
Wykonawca zobowiqzuje sig do zachowania wymogdw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2013 poz. 2l z p6ln. zmianami) w zakresie transportu odpaddw oraz do przekazywania odpad6w
podmiotowi, kt6ry posiada zezwolenie na prowadzenia dzialalno$ci w zakresie zbierania, odrysku I

unieszkodliwiania odpad6w. Wykonawca nie posiadaj4cy zezwolenia do prowadzenia dzialalno6ci w
zakresie transportu odpad6w zgodnie z \staw4 z dnia jw. o odpadach, powierzy realizacjg zadah w wyze1
wymienionym zakresie podmiotowi posiadaj4cemu powy2szs z.ezw oleme.
Podczas wytwarzania, transportu, odbioru i zagospodarowania odpad6w wykonawca musi przestrzegai
obowi4zuj4cych przepis6w w zakresie ewidencji i transportu odpad6w z uwzglgdnieniem elektronicznego
systemu BDO.

s6.
Wykonawca zobowiqztje sig do ubezpieczenia rob6t z tytulu szk6d, kt6re mogq zaistniei w zwiqzku ze
z.darzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnoSci cywilnej.
Ubezpieczeniu podlegajE w szczeg6lnoSci:
a) roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome zwi4zane bezpoSrednio z wykonywaniem rob6t

- od ognia, huraganu i innych zdarzeh losowych,
b) odpowiedzialnoSC cywilna za szkody oraz nastqpstwa nieszczg5liwych wypadk6w dotycz4cych

pracownik6w i os6b trzecich, a powstalych w zwiqzku z prowadzonymi robotami, a taktu z ruchem
pojazd6w mechanicmych.

2.

j)
k)
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s7.
Wykonawca zobowiqzuje sig urykonad przedmiot umowy z material6w i urz4dzch wlasnych okreSlonych
w przedmiarze rob6t i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Materiaty i urzqdzenia podlegaj4ce wbudowaniu musz4 posiadaC wymagane oznakowanie CE oraz powinny
odpowiadaC, co do jakoSci i bezpieczedstwa, wymogom wyrob6w dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. l0 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom, o kt6rych mowa w $ l.
Przed wbudowaniem materialu na kazde 24danie Zamawiajqcego Wykonawca zobowiqzanyjest okazad w
stosunku do wskazanych material6w i urzqdzeh odpowiedni dokument wymieniony w ust. 2.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrz4dowanie, potencjal ludzki oraz materialy niezbgdne do wykonania
przewidzianych normami badan oraz potwierdzen ia jakoSci rob6t wykonanych z material6w Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciE2aru i ilo6ci zuZytych material6w.
Badania, o kt6rych mowa w pkt 4, b9d4 realizowane przez Wykonawcg na wlasny koszt.
Je2eli w rezultacie przeprowadzenia badai okaze siq, 2e zastosowane materialy, bEdi wykonanie rob6t jest
niezgodne z umow4 to koszty badari dodatkowych i ponadnormatywnych w stosunku do badaf okreslonych
w ust. 4 obciqiajq Wykonawcg.

98.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiaiqcego, cedowai swoich praw i obowi4zk6w
wynikaj4cych z niniejszej umowy na rzecz innych podmiot6w, w tym r6wniez dokonywaC przelewu
wierzytelnoSci nale2nych z tytulu realizacji niniejszej umowy od Zamawiajqcego.
W razie naruszenia lub niedotrzymania postanowieh ust. I Zamawiajqcy moze od umowy odst4pie ze

skutkiem natychmiastowym, wykluczajqc roszczenia odszkodowawcze.

se.
Strony ustalaj4 kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie:
a) netto : ... . . . . .. ... zl(slownie:.......... ......................).
b) podatek vAT ( .........% )
c) brutto: ... ... ...... zl(slownie:.......... ......................).
Wynagrodzenie okre$lone w ust I odpowiada przedmiotowi umowy przedstawionemu w przedmiarze
zakresu podstawowego rob6t, kt6ry byl zamieszczony w SIWZ ij€st tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym.
Wynagrodzenie okreslone w ust. l, jak rowniez ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym rekompensujE
Wykonawcy takie koszty jak: wszelkich prac przygotowawczych, porz4dkowych, projektu organizacji ruchu
na czas budowy oraz oznakowania, funkcjonowania placu budowy, wraz z koszlami jego organizacji r

p6Zniejszej likwidacji, odtworzenia terenu do stanu pierwotnego, koszty doprowadzenia mediow ikoszty ich
zu2ycia, utrzymania zaplecza budowy, zabezpieczenia placu budowy, porz4dkowania placu budowy, koszty
obslugi geodezyjnej, ubezpieczenia budowy, organizacji ruchu zastqpczego, sporz4dzenia dokumentacji
powykonawczej, transportu zewn9trznego i wewnQtrznego pracownik6w, material6w, material6w
pochodz4cych z rozbi6rki i odpad6w, deponowania na skladowisku odpad6w i w miejscach deponowania
wskazanych przez Zamawiaj4cego, a takze koszty inne wynikaj4ce z umowy.
Roboty towarrysz4ce, ktorych zdaniem Wykonawcy wystgpuje koniecmoSd wykonania, nie wymienione
w przedmiarze nalery uwzglgdniC w zakresie rob6t podstawowych. Ich koszt Wykonawca uwzglgdnil
w cenach jednostkowych oferty.
Wykonawca oSwiadcza, i2 nie bgdzie zglaszzl zadnych rosznzqh z tytufu niedoszacowania naleznosci za
wykonanie rob6t bgdqcych przedmiotem umowy cry innych blgd6w Wykonawcy.
Wykonawca oSwiadcza, 2s dokonal wizji lokalnej w terenie, zapoznal si9 z terenem rob6t, oraz zapoznal sig
z warunkami realizacji i wynagrodzenie z ust. I zawiera wszystkie koszty niezbgdne do kompleksowej
realizacji umowy.
Spos6b rozliczenia robdt: calkowita wartodd faktycznie wykonanych rob6t obliczona bgdzie jako iloczyn cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego i iloSci wykonanych rob6t na podstawie obmiaru zatwierdzonego
przez Inspektora Nadmru.
Nie przewiduje sig mozliwoSci wzrostu cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych.
Rozliczenie finansowe rob6t wykonanych w ramach niniejszej umowy odbgdzie sig na podstawie faktur
wystawionych po zrealizowaniu zakresu prac na podstawie czgSciowego protokolu wykonanych rob6t i
kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez kierownika rob6t i inspektora nadzoru i odbiorze
zakresu rob6t objgtych umowq.
Podstaw4 do wystawienia przez Wykonawca faktury kofcowej bgdzie podpisany przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika rob6t przy udziale przedstawicieli Zamawiajqcego i Wykonawcy protokolu odbioru
kohcowego, a w prrypadku stwierdzenia wad i usterek ujawnionych przy odbiorze protokolu
potwierdzaj4cego usunigcie wad i usterek.
Platnosd na rzecz Wykonawcy dokonana bgdzie przelewem z terminem 30 dni;

l.
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- od daty wplywu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi do siedziby zamawiaj4cego, przy c4m
faktura nie moze byC wystawiona wczeSniej ni2 po podpisaniu odpowiednio protokolu pofwierdzaj4cego
wykonanie rob6t, protokofu odbioru koicowego.

12. Termin platnosci ustala sig na dzien obciqzenia rachunku bankowego Zamawiaj4cego.
13. Zamawiajqcy nie bgdzie udzielal zaliczek dla Wykonawcy w zwiqzku z realizacjq przedmiotu umowy.
14. Wykonawca ni e moze uzaleznia' wykonania robdt od u dzielenia zaliczki.
15. Zamawiaj4cy moZe na pisemny wniosek Wykonawcy dokonaC wczeSniejszej zaplaty wynagrodzenia pod

warunkiem jednak pomniejszenia go o kwotQ stanowi4c4 iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i liczby
dni o kt6re zostala prryspieszona platnosC.

16. Platno6ci w sytuacji powierzenia przez Wykonawcg czgSci zam6wienia do realizacji podwykonawcy
realizowane bgdq zgodnie z $ l7 ust. 9.

f7. Wykonanie ewentualnych robdt dodatkowych, wykraczajqcych poza z*res okreSlony w przetargu, moze
nast4pie wyhcznie na podstawie protokolu koniecznoici zatwierdzonego przez Zamawiaj4cego - na
zasadach okreslonych w art. 144 ust. I ustawy Prawo zam6wierl publicznych.

18. W pr4rpadku wystqpienia rob6t dodatkowych obowi4zuj4 czynniki cenotw6rcze do kosztorysowania
zgodnie z cennikami cenotw6rczymi, okeSlonymi w kosztorysie ofertowym.

19. Materialy, sprzgt itransport wg oferty, natomiast materialy nie ujgte w ofercie bgd4 wyceniane na podstawie
lokalnych cen rynkowych.

20. Na wykonane roboty dodatkowe zostanie udzielona gwarancja i rgkojmia, jak na roboty zasadnicze.
21. Wykonanie przez Wykonawca rob6t dodatkowych bez zachowania procedury opisanej w ust. l7 lub

samowolne wprowadzenie zrnian w robotach objptych przedmiotem umowy, pozbawia Wykonawca
skutecmego roszczenia o zaplatg wynagrodzenia za ten zakes wykonanych prac.

22. W przypadku wykonania prac niezgodnych z protokolem konieczno3ci rob6t b4di bez zachowania
procedury, o kt6rej mowa w ust. 17, Wykonawca na l4danie Zamawiajqcego jest zobowi4zany do
prrywr6cenia stanu sprzed wykonania ww. samowolnych rob6t, bqd2 przywr6cid na kosa i ryzyko
Wykonawcy stan sprzed wykonania tych samowolnych rob6t bez zachowania prawa do wynagrodzenia w
tym zakresie.

23. Zamawiaj4cy dopuszcza takze mo2liwo6C wprowadzenia rob6t zamiennych w razie wystqpienia
okolicmo6ci, kt6rych nie mozna bylo przewidzie( w dniu zawarcia umowy, a nadto w przypadku
koniecznoSci zmiany technologii wykonania rob6t.

24. Roboty zamienne mogq zostad wykonane wylqcznie na podstawie uprzednio sporzqdzonego protokolu
konieczno5ci, podpisanego przez Wykonawcg, kierownika budowy i Przedstawiciela Zamawiajqcego oraz
zafwierdzonego przez Zamawiaj4cego.

25. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych i
wskaznik6w cenotw6rczych wyszczeg'lnionych w kosaorysie ofertowym sporzqdzonym przez WykonawcQ
dla tych rob6t oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawca i odebranych przez Zamawiajqcego
rob6t zamiennych. Podstaw4 odbioru robdt zamiennych bgdzie obmiar rob6t wraz z wycen4 kosztorysow4
sporz4dzon4 przez Wykonawcg. Do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu rob6t zamiennych ust. l9
stosuje siQ.

s 10.
Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do zrniany zakresu rzfczowego rob6t bgd4cych przedmiotem umowy.
Wykonawca z tego tytulu nie bgdzie dochodzil zadnego odszkodowania.

s lt.
Przed rozpoczgciem lub w toku realizacji rob6t na z4danie Zamawiajqcego, Wykonawca, ma obowi4zek
przedstawienia mu zaSwiadczenia z banku dotycz4cegojego stanu finansowego.

$ 12.
Warunki i zasady wprowadzenia islotnych zmian do zawartej umowy:
l. Dopuszcza sig zmiang przedstawicieli stron z przyczyn niezaleznych od stron (sily wyzsze*, zdarzenia losowe,
stan epidemiologiczny itp.), zmiana wymaga wyl4cznie pisemnego powiadomienia przez strony umowy,
2. Dopuszcza siQ zmiang zapis6w umownych stanowiqcych oczywistq omylkg,
3. Termin realizacji zam6wienia moze ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w przypadku:

a) wyst4pienia potwierdzonych przez [nspektora Nadzoru sytuacji nie przewidzianych na etapie zawarcia
umowy oraz innych uniemo2liwiaj4cych wykonywanie rob6t zgodnie z wymaganiami technologii:
opad6w deszczu, Sniegu, gradu itp.. Termin realizacji zam6wienia zostanie wydluZony o iloSC dni
wystgpujqcych niekorzystnych warunk6w atmosferycaych. Zamawiaj4cy pisemnie powiadomi
Wykonawcg o wznowieniu rob6t,



b) gdy Zamawiajqcy udzieli Wykonawcy zam6wienia w trybie zam6wienia z wolnej rgki na realizacjg
robdt, o ktdrych mowa w art.67 lub rob6t dodatkowych, o ktdrych mowa w art. 144 ustawy Prawo
zam6wiei publicznych.
c) w prrypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemo2liwiaj4cych prawidlow 4 realizacjg
przedmiotu umowy termin zakohczenia rob6t moZe zostaC przedluzony o czas potrzebny na dokonanie
zmian w dokumentacji proj ektowej,
d) zmiany zakresu rzeczowego rob6t dokonanego przez Zamawiaj4cego, w trakcie realizacji prac lub z
przyczyn niezale2nych od Wykonawcy (sil wy2szych),
e) stwierdzenia w trakcie rob6t kolizji z istniej4cymi urz4dzeniami, kt6re nie s4 geodezyjnie
zinwentaryzowane. Termin zostaje w6wczas przedluzony o czas potrzebny do usunigcia kolizji
f) stwierdzenia w trakcie rob6t wszelkiego rodzaju przeszk6d, utrudniefl, zlych warunk6w gruntowych itp.
uniemoZliwiajqcych terminowe lub prawidlowe wykonanie zzdania , zgodnie ze sztukq budowlan4.
Termin zostaje w6wczas przedtuzony o czas potrzebny do usunigcia przeszk6d, utrudnieri itp.
g)stanu epidemiologicznego w kraju ; Termin zostaje w6wczas prrcdluzony o czas potrzebny do realizacji
zadania, zgodnie z wytycmymi wydanymi przez orgar,y nadrzgdne; w celu zachowania nalezytej
ostro2no5ci, mo2liwoSci realizacji umowy itp.

4. Zamawiaj1cy dopuszcza mozliwoSd zmiany zakresu "zeczowego rob6t dokonanego przez Zamawiaj1cego, w
trakcie realizacji prac lub z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy ( koniecznoSci zmiany technologii
wykonywanych prac , sil wy2szych*, nie uryskania zgody na wejScie itp. ),
5. W przypadku zaistnienia okolicznoici wskazanych w ust.4, ZamawiajEcy dopuszcza mozliwoSd zmiany
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w $ 9 ust. I umowy, poprzez wprowadzenie do obowiqzujqcej
tredci umowy warto$ci rozliczpnia koricowego, w nastgpujqcy spos6b:

a) przygotowanie przez Wykonawc9 kosztorysu powykonawczego dla wykonanego zakresu podstawowego
rob6t z uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych wskutek okolicznosci wskazanych w umowie,
b) sprawdzenie i zaakceptowanie w/w kosztorysu powykonawczego przez inspektom nadzoru,
c) spisanie pomigdzy stronami stosownego aneksu finansowego do umowy.

*sila wyzsza - wydarzenie lub okolicznosd o charakterze nadzwyczajnym, na kt6rq Wykonawca ani
Zamawiajqcy nie majq wptywu; wystqpieniu kt6rej Wykonawca ani Zamawiaj4cy, dzialajqc racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; kt6rej, w przypadku jej wystqpienia, Wykonawca ani Zamawiajqcy.
dzialaj4c racjonalnie, nie mogli unikn4C lub jej przezwycig\l oraz kt6ra nie moze byd zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajqcemu.

l.

2.
3.

4.

s 13.
W razie powstania sporu na tle *rykonania niniejszej umowy o wykonanie rob6t w sprawie zam6wienia
publicznego Wykonawca jest zobowiqzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postQpowania
reklamacyjnego.
Rekfamacjg wykonuje sig poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiaj4cego na pi5mie.
Zamawiaj4cy ma obowi4zek pisemnego ustosunkowania siQ do zgloszonego przez Wykonawcg roszczenia w
terminie 30 dni od daty zgloszenraroszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiaj4cego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglgdnie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wyst4pienia
na drogg s4dowq.

s 14.
Przyst4pienie przez Zamawiajqcego do czynno$ci odbioru kofcowego przedmiotu umowy nast4pi po
zakohczeniu przez WykonawcE realizacji wszystkich rob6t objgtych niniejszq umowE.
Po zakoriczeniu robdt Wykonawca sklada w siedzibie Zamawiaj4cemu zgloszenie o zakoiiczeniu rob6t.
Czynno3ci odbioru korlcowego przedmiotu umowy Zamawiaj4cy rozpocznq w ciqgu l4 dni od daty zlozenia
przez Wykonawcg w siedzibie Zamawiaj4cego zgloszenia o zakoriczeniu rob6t.
W czynno6ciach odbioru koricowego uczestniczyd bQdE przedstawiciele Zamawiajqcego i Wykonawcy.
Wykonawca najp6miej w dniu rozpoczgcia czynnoSci odbioru koricowego przekaze Zamawiajqcemt)

wszystkie wymagane Prawem Budowlanym i niniejsz4 umow4 dokumenty.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanq stwierdzone wady, to Zamawiajqcemu prrysluguj4 nastgpujEce
uprawnienia: jezeli wady nadaj4 sig do usuniQcia, moze odm6wid odbioru do czasu usunigcia wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanE stwierdzone wady, to Zamawiaj4cemu przysluguj4 nastqpuj4ce
uprawnienia: je2eli wady nie nadaj4 sig do usunigcia, to jezeli nie uniemo2liwiaj4 one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przemaczeniem, Zamawiaj1cy moze obnizyd odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy; jezeli wady uniemozliwiajq uzltkowanie zgodnie z przeznaczeniem, ZamawiajEcy moze
odstqpid od umowy lub 2qdaC wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiaj4, 2e z czynnotci odbioru bgdzie spisany protok6l zawierajqcy wsrystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez termin na usunigcie przez Wykonawcg stwierdzonych przy odbiorze wad
i usterek.

L
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9. Wykonawca zobowi4zany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiaj4cego o usunigciu wad oraz do
l4dania wyznaczenia terminu na odbi6r zakwestionowanych uprzednio rob6tjako wadliwych.

10. Po protokolamym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym rozpocrynajq sw6j
bieg terminy o kt6rych mowa w $ l5 i 21.

11. Zamawiaj4cy moZe podj4i decyzjg o przerwaniu czynnoSci odbioru, jeZeli w czasie tych czynnoSci
ujawniono istnienie takich wad, kt6re uniemo2liwiajq u2ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
zprzeznaczeniem - aZ do czasu usuniQcia rych wad.

$ ls.
Zabezpieczsnie naleZytego wykonania umowy
l. Wykonawca wni6sl w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

o wanoSci zlotych (slownie: ......................21otych), w formie ......................., co stanowi l0 70
warto$ci umownej (brutto). Zabezpi€czrnie powyisze sluZy pokryciu roszczefi z tytulu niewykonania lub
nienaleZytego *ykonania umowy oraz pokryciu roszczei z tytulu rgkojmi.

2. Zwrot zabezpieczenia nastqpi w dw6ch nw. terminach:
a) 70o/o zabezpieczenia zwr6cone lub zwolnione zostanie w terminie 30 dni od ostatecznego

bezusterkowego odbioru rob6t,
b) 30%o zabezpieczenia zwr6cone lub zwolnione zostanie nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu za

waoy.
3. W przypadku zmiany, przesunigcia terminu zakohczenia pzedmiotu umowy Wykonawca zobowiEzany jest

przed terminem wyga5nigcia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do zlo2enia aneksu
do powyZszego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikaj4cy z przesunigcia terminu
zakohczenia zadania,

4. W przypadku niedopelnienia obowiqzku wynikaj4cego z ust. 3, jak r6wnie2 obowi4zku wynikaj4cego
z Prawa zam6wief publiczrych, Zamawiajqcy ma prawo do potrqcania naleZnych kwot z faktury
przedlo2onej do r ozliczenia.

$ t6.
l.Na podstawie art. 29 ust 3a orLz w zwiqzk\ z art.36 rst2 pkt 8a) ustawy Prawo zamdwiefi publicznych,
Zamawiajqcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o praca przez Wykonawcg lub podwykonawca
os6b wykonuj4cych nizej wymienione czynnosci w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia:

- czynno5ci zwiqzane z pracami przygotowawczym i , ziemnymi i odtworzeniowymi lerenu conaimniei
2 osobv
- czynnosci zwiqzane z robotami instalacyj no-montazowymi w zakresi€ branzy sanitarn€j - g
naimniei 3 osobv
- czynnoSci zwiqzane z robotami instalacyjno-monta2owymi w zakresie branZy €l€ktrycznej - 99
naimniei 2 osobY

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedlo|yl Zamawiaj4cemu oSwiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg os6b wykonuj4cych czynnoSci wskazane
w ust. I . OSwiadczenie to zawiera w szczeg6lno6c i: dokladne okreilenie podmiotu skladajqcego
o6wiadczenie, datg zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wskazane czynnosci wykonaj4 osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion inazwisk tych os6b, rodzaju
umowy o pracg (np. umowa na czas okreSlony, nieokreflony, itp.) i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zloZenia o6wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Pod*ykonawcy.
3. Wykonawca zobowi4zuje sig do zatrudnienia pracownikdw Swiadcz4cych wskazane crynnosci w okresie
realizacji umowy na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy.
4. W fiakcie realizacji zam6wienia Zamawiaj4cy uprawnionyjest do \,rykonywania crynno6ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno6nie spelniania przez Wykonawcg lub Podwykonawcg wymogu ztrudnienia na
podstawie umowy o praca os6b wykonuj4cych wskazane w ust. I czynnodci. Zamawiajqcy uprawnionyjest
w szczeg6lno3ci do:
a) 24dania dokument6w w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymog6w i dokonywania ich oceny,
b) 24dania wyjaSniei w przypadku w4tpliwo6ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymog6w,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
5. W trakcie reafizacji zam6wienia na ka2Ae wezwanie Zamawiajqcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, nie kr6tszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedlozy Zamawiajqcemu do wgl4du poSwiadczone
zz 4odno6t z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawcg kopie um6w o pracg os6b
wykonuj4cych w trakcie realizacji zam6wienia czynnoSci okreslone w ust. I wraz z dokumentem
regulujqcym zakres obowi4zk6w, jeZeli zostal sporz4dzony. Kopie um6w powinny zostad zanonimizowane
w spos6b zapewniaj4cy ochrong danych osobowych pracownik6w, zgodnie z przepisami RODO (tj. w
szczeg6lno5ci bez adresdw, nr PESEL pracownik6w).



Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. lnformacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg i wymiar etatu powinny byC mo2liwe do zidentyfikowania.
6. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o praca os6b wykonuj4cych wskazane w ust. I czynno6ci Zamawiaj4cy przewiduje sankcjE w postaci
obowi4zku zaplaty przez Wykonawcg kary umownej w wysokoSci okre6lonej w $ l8 ust.2 pkt. 0 umowy.
Niezlo2enie przez Wykonawca w wyznaczor,ym puez Zamawiajqcego terminie zqdanych przez
Zamawiaj4cego dowod6w w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o praca traktowane bgdziejako niespelnienie przez wykonawcg lub
podwykonawc9 wymogu zatrudnienia na podstawie umo\,ry o pracQ os6b wykonujqcych wskazane w ust. I
czynnoSci.
7. W przypadku wigcej niz trzykrotnego niedopelnienia wymogu zatrudniania pracownik6w Swiadczqcych
okreSfone crynno6ci na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepis6w Kodeksu Pracy Zamawiajqcy
uprawniony bgdzie do odstqpienia od umowy zgodnie z $ l8 ust. 2 pkt. g) umowy.
8. W przypadku uzsadnionych wqtpliwodci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub
PodwykonawcQ, ZamawiajQcy moze zwr6ciC sig o przeprowadzenie kontroli przez Paistwowq Inspekcjg
Pracy.
9. Wykonawca oswiadcza,2e zatrudnia pracownik6w lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami stosownie do
tresci art. I ust lb lit a ustawy z dnia l0 paZdziemika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg.

s 17.
Postanowienia dotycz4ce podwykonawstwa:

Podwykonawca moze rozpocz1C prace nie wcze6niej ni2 przed dniem podpisania umowy z Wykonawcq.
Wykonawca nie p6Zniej ni2 na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy na plac
budowy ma obowiqzek przedlozenia Zamawiajqcemu projektu umowy o podwykonawstwo, kt6re1
przedmiotem s4 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Zamawiaj4cy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej
przedmiotem s4 roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedlo2onego projektu, i do projektu zmian,
umowy. Zasltzezenia dotyc4rC mogq jedynie niezgodno5ci projektu umowy z wymogami okeSlonymi

L
2.

3.

w ust, o.
4. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawc4 przedklada ZamawiajEcemu

po9wiadcznn4 za zgodnosd z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s4

roboty budowlane, ijej zmiany.
5. Zamawiajqcy w terminie do 7 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s4

roboty budowlane, idojej zmian. Sprzeciw dotyczyd mo2ejedynie niezgodnoSci zawartej umowy
z wymogami okredlonymi w ust. 6.

6. Wymagania dotycz4ce umowy o podwykonawstwo, kt6rych niespelnienie spowoduje 4)oszenie przez
Zamawiajqcego zastrze2eh lub sprzeciwu:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byd dluzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku;

b) termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji podwykonawcy nie moze byd dtu2szy od
terminu realizacji przedmiotowego zam6wienia publicznego;

c) zakres rob6t i spos6b ich wykonania oraz warunki gwarancji winny byd tozsame z umow4 na
realizacjg zam6wienia publicznego;

d) kary umowne z rytulu op62nienia w realizacji umowy;
e) obowi4zek posiadania przez podwykonawcg ubezpieczenia od odpowiedzialno3ci cywilnej,

w zakresie prowadzonej dzialalno3ci zwi4zanej z wykonywanq przez niego czgdci4 zam6wienia;
0 prawo odst4pienia od umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie;

7. W przypadku podwykonawsh,va, ktdrego przedmiotem s4 dostawy lub uslugi w ramach danego zam6wienia
na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawc4 ma obowi4zek
przedlozenia Zamawiajqcemu po5wiadczonej za zgodnodd z oryginalem kopii zawartych um6w o
podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowi4zek powyzszy nie dotyczy um6w o podwykonawstwo, kt6rych
przedmiotem s4 uslugi i dostawy w ramach danego zam6wienia na roboty budowlane, kt6rych wartodi jest
mniejsza niz 0,5 %o warto3ci umowy w sprawie zam6wienia publicznego i nie wigkszajednak niz 50.000 zl.

8- Zasady zawierania um6w o podwykonawstwo z dalsrymi podwykonawcami sq 4odne z zasadami
okreSlonymi dla um6w zawieranych pomigdzry wykonawc4 o poduykonawc4.

9. Platno3ci w sytuacji powierzenia przez WykonawcE czgSci zam6wienia do realizacji podwykonawcy:
a) w pr4,padku nie wykazania dokonania platno5ci naleznej podwykonawcy Zamawia:4cy uprawniony

bgdzie do wstrzymania wyplaty nale2nego wynagrodzenia w czg6ci r6wnej sumie niedokonanych wyplat
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

b) Zamawiaj4cy dokonuje bezpoSredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysluguj4cego
podwykonawcy, kt6ry zawarl zaakceptowanq przez Zamawiajqcego umowg o podwykonawsnvo, w
przypadku uchylenia sig od obowi4zku zaplaty przez WykonawcQ, z zasrtzezen iem lit. b). BezpoSrednia



platnofd na rzecz podwykonawcy zostanie dokonana przelewem w terminie nie dtu8rym niz 30 dni od
dnia wykazania zasadnoSci takiej platnoSci,

c) w przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiaj4cy uprawniony
bgdzie do odmowy dokonania bezpoSredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy wzglgdnie do zloZenia do
deporytu s4dowego kwoty potzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wqtpliwoSci Zamawiajqcego co do wysokoSci
nale2nej zaplaty lub podmiotu, kt6remu platnoSc si9 nalezy,

d) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Zamawiajqcy potr4ca kwotg
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Szczeg6lowy tryb regulujqcy
bezpo$redni4 platnosd na rzecz podwykonawcy okresla art. l43c ust. Od I do 6 Prawo zam6wien
publicznych.

t0. WysokoSd kar umownych, z tytutu:
a) braku zaplaty wynagrodzenia nale2nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

wynosi ka2dorazowo 5 0/o waftoSci umowy,\
b) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia nale2nego podwykonawcom lub dalsrym

podwykonawcom wynosi 0,1 % wartosci ka2dorazowej nieterminowej zaplaty za kazdy dzieh
opoinienia,

c) nieprzedlo2enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,1 % wartosci umowy za kazdy dziefl
nieprzedloZenia projektu umowy o podwykonawstwo, liczqc od dnia powzigcia przez
ZamawiajEcego informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawca;

d) nieprzedlo2enia po6wiadczonej za zgodnoSC z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, wynosi 0,1 o/o wartosci umowy z kazdy dzieh op6Znienia,

e) wykonywania prac przez pod*ykonawcg bez z.awartej umowy o podwykonawstwo wynosi
0,2 o/o vtartoici umowy za ka2dy dzieh, liczqc od dnia powzigcia przez Zamawiaj4cego
informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawca;

f) braku zmiany umowy o podwykonawshvo w zakesie terminu zaplaty, wynosi 0,057o wartosci
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzierl op6znienia, licz4c od uptywu terminu okreSlonego
przcz Zamawiajqcego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,

d braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niZ okreslony w pkt f)
w r.rysoko5ci 0,1 % warto5ci umowy o podwykonawstwo za kaZdy dzief op6znienia, licz4c od
uplywu terminu okre5lonego przez Zamawiaj4cego w wezwaniu do dokonania wskazanej
zmiany.

ll. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczry podmiotu, na kt6rego zasoby wykonawca
powolywal si9, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. I ustawy, w celu wykazania spelniania
warunk6w udzialu w postQpowaniu lub kryteri6w selekcji, wykonawca jest obowi4zany wykaza(
zamawiajqcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym ni2 podwykonawca, na kt6rego zasoby wykonawca powolywal sig w trakcie
postgpowania o udzielenie zam6wienia.

12. Je2eli powierzenie podwykonawcy wykonania czgSci zam6wienia na roboty budowlane lub uslugi
nastEpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na Zqdanie zamawiajqcego przedstawia oSwiadczenie, o
kt6rym mowa w ul. 25a ust. I ustawy, lub oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajqce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

13. Jezeli zamawiajqcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodz4 podstawy wykluczenia,
wykonawca obowi4zany jest zast4pid tego podr,lykonawcg lub zrerygnowad z powierzenia wykonania
czgSci zam6wienia podwykonawcy.

14. Powierzenie wykonania czg3ci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnoSci za nalezyte wykonanie tego zam6wienia.

15. Zgodnie z arl. 22a ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiot6w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zal sig do
udostgpnienia zasob6w, za szkodQ poniesionq przez zzmawiaj4cego powstalq wskutek nieudostgpnienia
tych zasob6w, chyba ze za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy.

16. Regulacje wobec podwykonawc6w stosuje sig wobec dalszych podwykonawc6w.
11. Zamawiajqcemu przysluguje prawo do odst4pienia od umowy:

a) wystqpila koniecznodC wielokrotnego (nie mniej ni2 trzykrotnego) dokonywania
bezpo{redniej zaplaty podwykonawcy lub koniecznoSC dokonania bezpo6rednich zaplat na
rzecz podwykonawcy przekrocryla sumg 5olo wartosci umowy w sprawie zam6wienia
publicznego.

s t8.
l. Skony zastrzegaj4 sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienaleite wykonanie

przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiaj4cemu karg umownq:
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a) za op62nienie w wykonaniu przedmiotu umo\ y, w wysokoSci 0,5olo wynagrodzenia umownego brutto
okreSlonego w $ 9 ust. Ic), za ka2dy dzieri op6Znienia, liczqc od umownego terminu zakohczenia robdt,

b) za op6Znienie, w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysoko6ci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okre6lonego w $ 9 ust. 1c), za kazdy dzief op62nienia, liczqc od dnia wymaczonego
przez Zamawiaj4cego, na usuniqcie wad,

c) za op6Znienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie obowi4zywania gwarancji w wysoko6ci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym mowa w $ 9 ust. I c), zaka2dy dzieh op62nienia, licz4c od dnia
wyznaczonego ptzez ZamawiajEcego na usunigcie wad,

d) za odstqpienie od umowy, przez Zamawiaj4cego, wskutek okolicao6ci, zz kt6re odpowiada Wykonawca,
w wysokosci l07o wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w $ 9 ust. lc), od ktdrego wykonania
Zamawiaj4cy odst4pil,

e) za naruszenie lub op6mienie w realizacji przezWykonawcg zobowiqzaf okreSlonych w umowie
w wysokoSci 0,5%o wynagrodzenia urnownego brufio okreslonego w $ 9 ust. 1c), za kaLdy dzieit
naruszenia lub op6Znienia w realizacji zobowi4zari Wykonawcy wynikaj4cych z umowy,

f) w przypadku niewykonania lub nienalerytego wykonania obowiqzku zatrudnienia pracownik6w na
podstawie umowy o praca, o ktdrej mowa w $ 16 Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiaj4cego karg
umown4 w wysokosci 0,5Vo wynagrodzenia okreslonego w $ 9 ust.lc) . Kara umowna, o kt6rej mowa w
zdaniu poprzedzaj4cym naliczana bgdzie oddzielnie za kazAy przypadek niewykonania ww. obowi4zku
oraz zakazdy miesiqc realizacji umowy.

g) w prrypadku niewykonania lub nienale2ytego wykonania obowiEzku zatrudnienia pracownikow na
podstawie umowy o pracg, o kt6rej mowa w $ 16 Zamawiajqcy uprawniony bgdzie do odst4pienia od
umowy. W przypadku takim Wykonawcy nie bgdq sluzyd wzglgdem Zamawiaj4cego zadne roszczenia, w
tym o naprawienie szkody.

2. Zamawiaj4cy zaplaci karg umownq Wykonawcy za odst4pienie od umowy wskutek okoliczno6ci, za kt6re
odpowiada Zamawiaj4cy w wysokosci l0% wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym mowa w $9 ust.
lc).

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiaj4cy moze dochodzii odszkodowania
uzupelniaj4cego.

s te.
Stronom przysluguje prawo odstqpienia od umowy w nastgpujqcych sytuacjach:
l. Zamawiaj4cemu przysluguje prawo do odst4pienia od umowy:

a) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznoSci powoduj4cej,2e wykonanie umowy nie leZy
w interesie publicznym, czego nie moZna bylo przewidzie( w chwili zawarcia umowy; odst4pienie od
umowy w tym wypadku moze nast4pid w terminie miesi4ca od powziEcia wiadomoSci o powyzszych
okolicznoSciach,

b) op6mienie w zakoriczeniu wykonania przedmiotu umowy trwa dluzej niz 2 tygodnie,
c) Wykonawca nie rozpoczql rob6t w ciqgu 7 dni od daty rozpoczgcia oraz bez uzasadnionych pr4czyn

oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajqcego zlozonego na piSmie,
d) Wykonawca pruErwal rcalizacje rob6t i przerwa ta trwa dlu2ej niz 6 dni nie dotycry przerw w okresie

wystgpowania niekorzystnych warunkdw atmosferycznych,
e) wystqpila koniecznoSd wielokrotnego (nie mniej ni2 trrykrotnego) dokonywania bezpo3redniej zaplaty

podwykonawcy lub koniecmo5C dokonania bezpoCrednich zaplat na rzecz podwykonawcy przekroczyla
sumg 50lo wartosci umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

Wykonawcy prrysluguje prawo odstqpienia od umowy w szczeg6lno5ci, jeZeli:
a) Zamawiaj4cy odmawia bez uzasadnionej przlczyny odbioru rob6t lub podpisania protokolu odbioru,
b) Zamawiaj4cy zawiadomi Wykonawcq, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoici

nie bgdzie m6gl spelniC swoich zobowi4zai umownych wobec Wykonawcy.
Odstqpienie od umowy powinno nastqpiC w formie pisemnej pod rygorem niewazno6ci takiego o6wiadczenia
i powinno zawierad uzasadnienie.
W wypadku odstqpienia od umowy Wykonawca oraz Zamawiaj4cego obciq2aj4 nastQpujEce obowiqzki
szczeg6lowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstqpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiaj4cego sporz4dzi

szczeg6lowy protok6l inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzieri odst4pienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,

kt6ra odst4pila od umowy,
c) Wykonawca sporzqdzi wykaz rych material6w, konstrukcji lub urz4dzeri, kt6re nie mog4 byi

wykorzystane przez Wykonawca do realizacji innych rob6t nie objgtych niniejsz4 umowa, jeZeli
odstqpienie od umowy nast4pilo z przycryn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajqcego odbioru rob6t przerwanych oraz rob6t
zzbezpieczajqcych, jezeli odst4pienie od umowy nastqpilo z przyczyn, za kt6re nie odpowiada
Wykonawca,

3.

4.
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e) Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy ttz4dzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

5. Zamawiajqcy w razie odstqpienia od unowy z przyczyn, za kt6re Wykonawca nie odpowiada, obowi4zany
jest do:
a) dokonania odbioru rob6t przerwanych i rob6t zabezpieczaj4cych oraz do zaplaty wynagrodzenia za

roboty, kt6re zostaly wykonane do dnia odst4pienia,
b) odkupienia material6w, konstrukcji lub urz4dzeri okre5lonych w punkcie 4c,
c) przejgcia od Wykonawcy pod sw6j doz6r teren budowy.

s 20.
l. Zamawiaj4cy ma prawo do potr4cania nale2nych mu kar umownych z faktury przedlozonej do rozliczenia.
2. Zamawiaj4cy ma prawo do wstrzymania zaplaly wynagrodzenia, jezeli w terminie platnosci wniesie

zasftzezenia do przedmiotu umowy.

s 21.
l. OdpowiedziafnodC Wykonawcy z tytulu rgkojmi zz wady przedmiotu umowy wynikaj4ca z Kodeksu

Cywilnego zostaje rozsze(mna poprzez rrdzielenie gwarancji.
2.Okres rgkojmi r6wny jest okresowi gwarancji.
3.Okres gwarancji na calo5d przedmiotu umowy wynosi ........... lat, liczqc od daty odbioru koricowego, bez wad

iusterek.
4.W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiqzany do dokonywania bezplatnych przegl4dow i

nieodplatnego usuwania zaistnialych wad.

s 22.
l. W przypadku wyst4pienia w okesie udzielonej gwarancji usterki, ktOrej ujawnienie powoduje uszkodzenie,

zniszczBnie lub utratg estetyki innych element6w budowlanych (tzn. w przypadku awarii) Wykonawca
niezwlocznie przyst4pi do jej usunigcia. Strony jako dzialanie niezwloczne rozumiejq usuniecie usterki
(awarii) w ciqgu 48 godzin od chwili zgloszenia. Wykonawca zobowiqzany jest po niezwlocznym usunigciu
usterki (awarii) do prrywr6cenia obiektu do stanu poprzedniego w ci4gu l0 dni od daty zgtoszenia.

2. W przypadku wystApienia w okresie udzielonej usterki, kt6rej ujawnienie nie powoduje uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty estetyki element6w budowlanych lub wyposazenia obiektu Wykonawca usunie j4
w ciqgu l0 dni od chwili zgloszenia.

3. W prrypadku konieczno6ci demonta2u (w celu sprawdzenia, napra\ ry u producenta) niesprawnego elementu
vzqdzenia dostarczonego w ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni w ciqgu 14 dni od
chwili zgloszenia usterki dostawg i montaZ nowego \rz4dzenia o parametrach nie gorszych niz poprzednt.

4. W przypadku nie wywiqzania sig Wykonawcy z termin6w okreSlonych umow4 udziela on Zamawiajqcemu
zezwolenia na usuniecie usterki, dostawg, wymiang, naprawg na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji na
wykonany przedmiot umowy.

5. Kosa usunigcia usterki (awarii), naprawy lub wymiany oraz doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego
zlecone przez Zanawiaj4cego podlega potr4ceniu z zabezpieczenia nalezytego usunigcia wad i usterek
zlozonego na okres rgkojmi.

s 23.
L Dane osobowe przrkazane przez Srony od siebie wzajemnie w zwiqzku z niniejsz? Umow4,

przetwarzane bgdq *ylqcznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie odwiadczajq, iz przefxarzanie w zakresie udostgpnionych im przez drugq strong danych

osobowych os6b o kt6rych w niniejsze umowie dokonywane bgdzie ze strony zamawiaj 1cego przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzibq w Polkowicach, jako administratora danych
w celu i w zakresie zapewnienia prawidlowo6ci realizacji niniejszej umowy

3. Kazda ze stron zrealizuje obowiqzek informacyjny wzglgdem os6b wskazanych w niniejszej umowie w
imieniu administratora danych. Wz6r obowiqzku stanowi zalqcznik do niniejszej umowy.

s 24.
Jakiekolwiek zmiany umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaino5ci . Strony nie dopuszczajq
formy dokumentowej dla skladania jakichkolwiek o6wiadczeri woli czy wiedzy w zakresie lqczqcego je
stosunku prawnego cryni4c formg pisemnq pod rygorem niewazno5cijako formg wylqcznq .

s 2s.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bgd4 mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zam6wief publicznych.
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s 26.
Ewentualne spory rozstrzygane bgd1 prznz s4d powszechny wlafciwy ze wzglgdu na siedzibg
Zamawiaj4cego.

s 27.
Umowa zostala sporz4dmna w hzech jednobrzmi4cych egzemplarzzch, w tym dwa dla Zamawiaj4cego.
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ CY WYKONAWCA



Obowiqzek informacyjny z zakresu ochrony danych osobowych
wykonywany wobec osoby uprawnionej do realizacji zadai okreslonych umow4 nr: Dll..../2020

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

Zgodnie z art. 14 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznycb w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie
danych/RoDo) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr I l9).

I ) Adminisftatorem Pani / Pana Danych jest PrzedsiEbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzibq w
Polkowicach ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;

2) WymaczyliSmy Inspektora Ochrony Danych z kt6rym mozna skontaktowad sig przez adres e-mail
iod@pgm-polkowice.com.pl oraz w formie tradycyjnej na adres kzedsigbiorstwa Gospodarki Miejskiej
Sp. z o.o. w Polkowicach ul. D4browskiego 2;
Dane osobowe osoby uprawnionej do realizacji zadari okreSlonych umow4 gromadzone i przetwarzane
s4 w celu identyfikacji os6b uprawnionych do realizacji zadari okreSlonych umow4, w tym zapewnienia
prawidlowego wsp6ldzialania w zwiqzku z wykonaniem umowy. Podstawq prawn4 przetwazania
dokonywanego przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora, polegaj4cy na zapewnieniu prawidlowo5ci realizacji przedmiotu umowy;
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji cel6w, dla kt6rych dane s4 zbierane. Brak
podania danych uniemo2liwi Pani / Panu udzial w realizacji umowy.
Dane osobowe zostan4 udostgpnione podmiotowi bgdqcemu stron4 umowy oraz osobie / osobom
reprezentujqcym strong umowy, osobom zaangaZowanym w realizacjg umowy a takze mog4 zostad
udostgpnione wla6ciwym organom paristwowym je3li taki obowiqzek bgdzie wynikai z przepis6w prawa
nadto podmiot4 $wiadcz4cym administratorowi uslugi, kt6re dla realizacji cel6w s4 niezbgdne, w tym w
szczeg6lnoSci podmiotom 6wiadczqcym usfugi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego,

6) Dane osobowe bgd4 przechowywane przez okres realizacji umowy, apo jego zakohcz.enir pnez
odpowiedni okres wynikaj4cy z przepisdw prawa, dotycz4cych obowi4zku archiwizacji dokument6w;

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

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, d. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych, w przrypadku gdy 

'Jzna, 
ze przetwarzanie danych narusza obowi4zuj4ce przepisy prawa z

zakresu ochrony danych osobowych.
9) Zr6dlem danych, od kt6rych Administrator otrzymal Pani/Pana dane jest strona umowy:
l0) W ramach przetwavania danych osobowych os6b realizuj4cych zadania w ramach umowy nie dokonuje

si9 zautomatyzowanego podejmowania decyzli, w tym profilowania dane nie bgdq przekarywane go
organizacji migdzynarodowych ani do pafstw trzecich.

Przyjmujg powyzsze do wiadomoici'

3)

4)
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