Nr sprawy l4 /2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o.
ul. DAbrowskiego 2
59-100 Polkowice

www.pgm-polkowice.com.pl
e-mail:
pgm@pgm-polkow ice.com.pl

oglasza postgpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto6ci
szacunkowej ponizej kwot okreSlonych w przepisach wydanych na podstawie art.
ust. 8 ustawy Prawo
zam6wieri publicznych, prowadzone przez Dzial Techniczny iUslug Komunalnych w oparciu o przepisy ustawy
z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri publicznych na reahzzcjg zzdania p.n.:

ll

Budowa sieci wodoci4gowej W 125 PEHD wraz z podzialem na 3 etapy w miejscowosci Sucha
G6rna, gm. Polkowice.

Zatwierdzil, dnia:. 30.07 .2020 r

KIEROWNIK ZAMAWIAJACEGO

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:
l. Ilekrod w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia zastosowane jest pojgcie ,,ustawa" bez blizszego
okre3lenia, o jak4 ustawg chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwief
publicznych (Dz. U.z20|7 poz. |579-tj. zE zmianami:. Dz.U. z20l'1 r.ff20|8)
2. W zakresie nieuregulowanym niniejsz4 Specyfikacj4 Istotnych Warunk6w Zambwienia, zwan4 dalej

3.
4.
5.
6.
A.
B.
C.

,,SlWZ", zastosowanie majq przepisy ustawy Pzp.
Zamawiaj4cy oczekuje, 2e Wykonawcy zapoznaj4 sig dok.ladnie z tredci4 niniejszej SIWZ. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji idokument6w, oraz przedlozenia oferty
nie odpowiadajqcej wymaganiom okre3lonym przez Zarnawiaj4cego.

Wykonawc4 moze byd osoba firyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj4ca
osobowoSci prawnej oraz podmioty te wystgpujEce wsp6lnie. Wykonawcy wystgpuj4cy wsp6lnie ponosz4
solidamq odpowiedzialnodi za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie zamOwienia.
Koszty zwiqzane z przygotowaniem izlo2eniem oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawca powinien zapomai sig z calo6ci4 SIWZ, kt6ra sklada sig z nastgpujqcych rozdzial6w:
Informacje dla Wykonawcy.
Formularz ofertowy wraz z zal4cznikiem: ,,Odwiadczenia Wykonawcy".
WZORY dokument6w:
,,Wykaz rob6t budowlanych potwierdzaj4cych spelnienie warunku udzialu w postgpowaniu",
,,Wykaz os6b skierowanych przez WykonawcE do realizacji zam6wienia",

-

-,,OSwiadczenie dotycz4ce
- ,, Zobowiqzanie do

kapilalowej".

do dyspozycji Wykonawcy niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji

zam6wienia."
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infonnacje dla Wykonawcy

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zam6wieniajest budowa sieci wodoci4gowej zrurPE@ 125 -d1ugo56 453.14 m;napotrzeby
budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowoSci Sucha G6ran, gm. Polkowice, na dzialkach o nr
geodezyjnym 176/21, l7 5/20,509/7, l7 5/ 13, l'76/lst 175/16, 509/3,507 /l, 175/3;504/2,49T.Inwestycja

podzielonajest na

tny

etapy

.

Przedmiot zam6wienia zostal ustalony na podstawie dokumentacj i projektowej autorstwa

BIURO PROJEKTOWE INZYNIERIA SANITARNA
POGORZELISKA 48, 59-I40 CHOCIANOW
Zakres podstawowy rob6t stanowiqcy peedmiot umowy zostal opisany dokumeniami takimi jak:

a)
b)
c)

dokumentacjaprojektowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
przedmiar rob6t,

KOD CPV

:

Grupa rob6t :45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt6w budowlanych
lub ich czgSci oraz roboty w zakresie inzynierii l4dowej iwodnej
Klasa rob6t : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqg6w,
elektroenergetycznych, autostrad, dr6g, lotnisk i kolei; wyr6wnywanie terenu
Kat€goria rob6t: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci4g6w
i ruroci4g6w do odprowadzania Sciek6w

linii komunikacyjnych i

Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca po zawarciu umowy, a przed dniem przekazania terenu budowy :
przedlo2yl zarnawiajqcemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac.
opracowal projekt wizualnej organizacji ruchu ( mapka poglqdowa oraz animacja komputerowa dotycz4ca
inwestycji)
Dokumenty, o kt6rych mowa w ppkt a), b), c) muszq byi uzgodnione z mrz4dcq drogi , z wla6cicielami dzialek
w slosownych instytucjach oraz z zamawiajqcl m .

a)
b)

Naleiy opracowad terminowy harmonogram realizacji rob6t

i

uzgodnid go

z

wla5cicielami posesji.

Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca po zawarciu umowy, a przed dniem przekazania terenu budolvy
przedlo2yl zamawiaj4cemu harmonogram realizacji prac.
Realizacjg inwestycji naleZy prowadzid w uzgodnieniu z wla6cicielem lub dzierZawc4 , szczeg6lnie pod
wzglgdem dojScia i dojazdu do budynku/ posesji.
Wykonawcy udziel4 gwarancji i rQkojmi za wady na wykonane roboty budowlane.
Okres rgkojmi bgdzie zgodny z okresem gwarancji jako5ci. Okres gwarancji jakoSci bgdzie wynosil od 2 lat
do 5 lat - zgodnie z kryterium oc€ny ofert okrdlonym przez wykonawct w ofercie.
Zamawiajqcy, w celu ulatwienia Wykonawcom wyliczenia ceny oferty, wprowadza do tre5ci SIWZ przedmiar
rob6t w formacie umo2liwiaj4cym edycjg i ulatwiaj4cym dokonanie wlaSciwej wyceny: nazrva pliku: z
rozszerzeniem .ath

Zamawiaj4cy dopuszcza zastosowanie material6w iprodukt6w r6wnowaZnych do wskazanych w niniejszej
SIWZ izalqczonej do niej dokumentacji technicznej. Warunkiem zastosowania material6w iprodukt6w
r6wnowaznych jest posiadanie przez te materiaty i produkty co najmniej takich samych parametr6w technicznych
ijakoSciowych charakteryzujqcych, stanowiqcych o ich przydatno3ci, charakterze itp.
Wykonawca, kt6ry powoluje sig na rozwiqzania r6wnowazne opisywanym przez Zamawiaj4cego, jest
obowi4zany wykazad, 2e oferowane przez niego robory budowlane spetniajq wymagania okre5lone przez
Zamawiajqcego.

Wymogi formalne:
Wykonawca zobowi4zany jest zrealizowai zamdwienie na zasadach
umowy stanowiqcym integraln4 czg66 niniejszej SIWZ.
Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czgSciowych.
Zamawiaj4cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

L
2.
3.
4.

i

warunkach opisanych we wzorze

Zamawiajqcy przewiduje moiliwoSd udzielenia zamdwieri, o kt6rych mowa w art.67 ust.

I

pkt 6'

polegajAcych na powt6rzeniu podobnych rob6t budowlanych, kt6rych zakres stanowid bgdzie nie wigcej
niz 5070 wartoSci zam6wienia podstawowego. Powyzsze zam6wienie udzielane bqdzie moglo byc w
okresie
od dnia udzielenia zam6wienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy rob6t
budowlanych.
Zarnawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
7
Zamawiaj4cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu Wykonawc6w w postgpowaniu.
Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia.
10. Zamawiaj4cy nie przewiduje zebrania wykonawcow.
I l.Zamawiaj4cy nie zastrzega obowi4zku osobistego wykonania przez wykonawcE kluczowych czESci

3lat

5.
6.
.
8.
9.

zam6wienia
12.

.

Na podstawie art. 29 ust 3a ( oruz w zwiqzku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamawiaj4cy wymaga

zatrudnienianapodstawieumowyopraca(pelnyetat)@co

najmniej 5 os6b wykonujqcych lyskazane ponizej czynnoSci w trakcie realizacji prz€dmiotowego
zam6wienia:
a) czynnosci zwiqzane z pracami przygotowawczym i , ziemnymi i odtworzeniowymit€renu ggjgigli4
2 osobvi

b) czynnosci zwiqzane z robotami instalacyjno-montazowymi w zakresie braniy sanitarnej
naim niei 3 osobv

-

9q

Spos6b dokumentowania zatrudnienia os6b, o kt6rych mowa w niniejszym punkcie, oraz uprawnienia

zamawiajqcego w zakresie kontroli sp€lnienia przez wykonawca wymagai okreslonych w art. 29 ust,3a
ustawy, oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagaf, okreSlone zostaly w $ 16 wzoru umowy,

ktdry stanowi integralnq czqfd niniejszej SIWZ.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Rozpoczgcie: Podstaw4 do rozpoczgcia prac bgdzie protok6l przekazania placu budowy podpisany przez
inspektora nadzoru i kierownika rob6t.

Rozpoczgcie: od dnia przekazania placu budowy.
Z;akoficzerliei 2 m-ce, od dnia przekazania placu budowy

III. WARUNKI UDZIALU W

l.

ANIU.

O udzielenie zam6wienia mogq ubiegaC sig Wykonawcy, kt6rzy:
nie podlegajq wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I ustawy; Zamawiaj4cy nie przewiduje wykluczenia
wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy;

l)

2)

spelniajA warunki udzialu w postgpowaniu dotyczece: zdolno6ci technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spelni warunek je2eli wyka2e:
a) nalezytq realizacjg w okresie ostatnich piQciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy - to w tym okresie, co najmniej :

-dw6ch rob6t budowlanych zblizonych do przedmiotu niniejszego zam6wienia o charakteze
budowv. prz€budowv lub wvmianv si€ci wodociasowei o lacznei wartosci min 200.000 zlotvch
b) moZliwosd dysponowania, co naimni€i iedna osoba, skierowan4 przez wykonawcQ do realizacji
przedmiotowego zam6wi€nia posiadajqcq uorawnienia do wykonywarlia samodzielnei funkcii
technicznei do kierowania robotami budowlanvmi bez oqraniczei z bran2y instalacvinei w
zakresie sieci. instalacii i urzadzei cieolnvch. wentvlacvinvch. sazowvch. wodociagowych i
kanalizacvinvch

W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia warunki, o kt6rych mowa
w rozdz III. pkt 1.2) niniejszej SIWZ zostanq spelnione wyl4cznie je2eli: co najmniej jeden z nich

wykaze nalezytq realizacjt w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem t€rminu skladania ofert, a
- to w tym okresie, co najmniej :
-dw6ch rob6t budowlanych zblizonych do przedmiotu niniejszego zam6wienia o charakterze
budowv. przebudowv lub wvmianv sieci wodociasowei o lacznei wartosci min 200.000 zlotych

jeZeli okres prowadzenia dzialalno5ci jest krdtszy

Zamawiajqcy moZe, na kazdym etapie postgpowania, uzna6,2e wykonawca nie posiada wymaganych

zdofnosci, jeLeli zaangaiowanie zasobdw technicznych

lub

zawodowych wykonawcy

w

inne

przedsie$zigcia gospodarcze wykonawcy mo2e mie( negatywny wplyw na realizacjg zam6wienia.

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunku, o ktdrym mowa w rozdz. lll. l. 2\
niniejszej SIWZ w stoso\,,'nych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, polegaC na
zdolnoSciach technicznych lub zawodowych innych podmiot6w, niezaleZnie od charakteru prawnego
l4cz4cych go z nim stosunk6w prawnych.

4.

Zamawiaj4cy jednoczeinie informuje, iz,,stosowna sytuacja" o ktorej mowa powyzej wyst4pi wylqcznie w
przypadku kiedy:

l)
2)

Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w udowodni zamawiaj4cemu, ze
realizuj4c zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiotdw,
szczeg6lnoSci
przedstawiajqc zobowi4zanie tych podmiotOw do oddania mu do dysporycji niezbgdnych zasob6w na
potrzeby realizacji zam6wienia.
Zamawiajqcy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno3ci techniczne lub
zawodowe, pozwalaj4 na wykazanie przez wykonawcg spehiania warunk6w udzialu w postgpowaniu
oraz zbada, czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24

w

ust.

3)

l.

W odniesieniu do warunkOw dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych wykonawcy mogq
te zrealiujq roboty budowlane lub uslugi,

polegaC na zdolno$ciach innych podmiotdw, je6li podmioty
do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq wymagane-

, POTWIERDZAJACYCH SPELNIENIE
WANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

l.
l.
2.

Do oferty Wykonawca zobligowany jest zalqczyd:

Do oferry kazdy wykonawca musi dol4czyC aktualne na dzief skladania ofert O6wiadczenie w zakresie
wskazanym w zal4czniku do Formularza Ofertowego. Informacje zawarte w o3wiadczeniu bgdq
stanowii wstgpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w
postqpowan iu.

W przypadku wspdlnego ubiegania

siQ o zamdwienie przez wykonawc6w, o6wiadczenie o kt6rym mowa
wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie. O6wiadczenie to ma
potwierdzad spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym

powyzej sklada kaZdy

3.
4.

5.
6.

z

kaZdy z wykonawc6w wykazuje spetnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu.

Zamawiaj4cy 24da,

aby

wykonawca,

kt6ry mmieva powierry6 wykonanie cz96ci

zam6wienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w
postgpowaniu zamiescil informacie o Dodwvkonawcach w oswiadczeniu. o kt6rvm mowa w rozdz. lV.
pkt l ninieiszei SIWZ.
Wykonawca, kt6ry powoluje sig na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spelnienia - w zakesie, w jakim powoluje sig na ich zasoby - warunk6w udzialu
w postgpowaniu zamieszcza informacie o tvch Dodmiotach w oswiadczeniu. o kl6rvm mowa w rozdz
IV. pkt l nini€iszei SIWZ.
Pelnomocnictwo wystawione dla osoby skladajqcej ofertg, podpisane przez osobg upowaznion4 do
reprezentowania Wykonawcy, w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika.
W przypadku skladania oferty przez podnioty wystgpuj4ce wsp6lnie, do oferty musi byC dol4czony
dokument ustanawiajqcy przez Wykonawc6w chc4cych startowaC wsp6lnie wsp6lnego pelnomocnika.

7. W zwi4zku z

zastosowaniem wynagrodzenia kosztorysoweso do oferw nalez.v zalac4,6 kalkulacjg
(koszorys ofertowv) brutto ceny koszorysowej sporzqdzon4 zsodnie z zapisami specyfikacji istotnJich
warunk6w zam6wienia. Kosztorvs ofertowv musi byd snorzadzonv metoda szczeg6lowa wraz z

oodaniem skladnik6w c€notwdrczych do kosztorvsowania
mat€rialow i urzadzen.

lI.

l.

( rg. ko. kz. zvsk) oraz

zestawieniem

Po otwarciu ofert:

Zamawiajlcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta zostala najwyzej
w wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlo2enia

oceniona, do zlozenia

nastgpujqcych oSwiadczeir lub dokument6w:

a) wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wcze$niej niZ w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a je2eli okres
prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, dary,

miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz kt6rych robory te zostaly wykonane, z zal4czeniem dowod6w
okre3laj4cych cry te roboty budowlane zostaty wykonane nale{cie, w szczeg6lno$ci informacji o tym cry
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoticzone, pr4 czym
dowodami, o kt6rych mowa, s4 referencje b4dZ inne dokumenty wystawione przez podmtot, na rzecz

byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej pnyczyny o obiektywnym
jest
charakterze wykonawca nie
w stanie uzyskaC tych dokumentdw - inne dokumenty;
b) wykaz os6b, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zam6wienia publicznego, w szczeg6lno5ci
odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrolg jako5ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawniei, doswiadczenia wyksztalcenia
niezbgdnych do wykonania zam6wienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci
oraz informacj4 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 art. 22a ustawy;
d) Inne dokumenty:
ktdrego roboty budowlane

i

-

2.

w zakresie okre(lonym przezZamawiajqcego w SIWZ
Wykonawca nie jest obowiqzany do zlozenia o6wiadczeh lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznoSci, o
kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt I i 3, jezeli zamawiaj4cy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotycz4ce
tego wykonawcy lub moze je uzyskaC za pomocq bezplatnych og6lnodostgpnych baz danych, w
szczeg6lno5ci rejestr6w publicmych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzialafnoSci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. ll14 onz z 2016 r. poz.
3s2\.

i

W takim prrypadku wykonawca zobowiqzany iest wskazaC dostgpnosd oswiadczed lub dokument6w w
formie elektronicznej pod okredlonymi adresami intemetowymi og6lnodostgpnych ibezplatnych baz
danych. W6wczas Zamawiaj4cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcg
oSwiadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania orzez wykonawcg oSwiadczerl lub dokument6w, kt6re znajduj4 sig w posiadaniu
zamawiajqcego, w szczeg6lnodci oiwiadczerl lub dokument6w przechowywanych przez zamawiaj4cego
zgodnie z art.97 ust. I ustawy, zamawiajqcy w celu potwierdzenia okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25
ust. I pkt I i 3 ustawy, korzysta z posiadanych o5wiadczeri lub dokument6w, o ile s4 one aktualne.

3. Wvkonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei Zamawiaiacego
informacii, o kt6rei mowa w art. 86 ust. 3 ustawv Pzp. nrzekaZe zamawiaiacemu oSwiadczenie o
przvnaleznosci lub braku orzynaleznosci do tei samei srupy kapitalowei. o kt6rei mowa w art. 24
ust. I okt 23 ustarry Pzo. Wraz ze zlo2eniem oSwiadczenia. wvkonawca mo2e nrzedstawid dowodv.

2e nowiazania

z innvm wvkonawcs nie

Drowadza

do zakl6cenia konkurencii w

oosteoolvaniu o

udzielenie zam6wienia.

UWAGA!
Oswiadczenie (o tresci zgodnej ze vtzorem) zlozone wnzz ofertq przetargowq przed terminem otwarcia
ofert nie bpdzie uznane, poniewaz Wykonawca skladajqc ofertg nie ma informacji o Wykonawcach, kt|rzy
zloZyli odrgbne oferty w przedmiotowym postQpowaniu.
W przypadku wptynigcia tylkojednej oferty w ramach niniejszego postepowania zlozenie wlw
oSwiadczenia nie jest wymagane.

lV. l. niniejszej SIWZ, o5wiadczeri lub
dokument6w potwierdzajqcych okolicznoici, o ktorych mowa w art. 25 ust. I ustawy Pzp, lub innych
dokument6w niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania, oiwiadczenia lub dokumenty sq niekompletne,
zawieraj4 blgdy lub budz4 wskazane przez zamawiaj1cego w4tpliwoSci, zamawiajqcy wezwie do ich zloZenia,
uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy
podlegalaby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa2nienie postgpowania.
5.Je2efi wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zloil wadliwe pelnomocnictwa,
zamawiaj1cy wzywa do ich zloienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia ofena
4.Je2eli wykonawca nie zlozy o5wiadczenia, o kt6rym mowa w rozdz.

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaZnienie postgpowania.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maj4 przepisy rozporzqdzenia Ministra Roavoju

lipca 2016

r. w

z

dnia 26

sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moze zqdaC zamawiajqcy od wykonawcy w

postepowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. 22016 r., poz. 1126).

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

l.

Warunkiem udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia jest wniesienie przed terminem skladania ofert
wadium w wysokoSci 5.000 zl (slownie: piEC tysigcy zlotych).
2. Wadium mo2e byC wnoszone wjednej lub kilku nastgpujqcych formach:
pieni4dzu;
porgczeniach bankowych lub porgczeniach spdldzielczej kasy oszczqdnosciowo-kredytowei, z tym ze
porEczenie kasy jest zawsze porgczeniem pien iEznym :
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
porgczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsigbiorczoSci (D2.U.2016, poz.359j.t.).

-

3.

Wadium wnoszone w formie pienig2nej nale2y wnosiC p149!9gg4q na konto Zamawiaj4cego:
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Nr konta 94 1090 2109 0000 0005 5000 0085

4.

Skuteczne wniesienie wadium w pieniEdzu nastqpuje z chwilq uznania Srodkdw pienigznych na w/w
rachunku bankowym Zamawiaj4cego, przed uplywem terminu skladania ofert (tj. przed uplywem dnia i
godziny wymaczonej jako ostateczny termin skladania ofen).
Wadium wnoszone w innej formie naleZy skladaC do depozytu w siedzibie Zamawiajqcego tj. ul.
Dqbrowskiego 2 Polkowice, w Kasie w godz 7m - l0o oraz w godz. I lm - l5m w kaidy dzieh roboczy m
wyj4tkiem soboty (nie p6Zniej niz do uplywu terminu skladania ofert).
Zamawiaj4cy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

l)
2)

- dokument potwierdzajqcy dokonanie przelewu wadium zostal zal4czony do oferty;
innej niz pieniqdz - oryginal dokumentu zostal zlozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie,
lub przedlo2ony do deporytu zgodnie z pkt. 5.
'1. Z tre6ci gwarancjTporgczenia winno wynikaC bezwarunkowe, na kazde pisemne 24danie zgloszone przez
Zamawiaj4cego w terminie zwi4zania ofertE, zobowiqzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiaj4cemu pehej
kwoty wadium w okoliczno3ciach okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
8. Oferta wykonawcy, ktdry nie wniesie wadium lub wniesie w spos6b nieprawidlowy zostanie odrzucona.
9. OkolicmoSci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczeniz na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy okre5la ustawa Pzp.
pienigznej

Uwaga!
1. Zgodnie z art.45 ust. 7 ustawy wadium wnoszone w pieni4dzu wnosi sig p129!9gg1q na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiaj4cego. Niedopuszczalne jest wplacanie wadium got6wkq w Kasie ZamawiajEcego
(wplata gol6wkowa nie spelnia wymogu ustawy Prawo zam6wie6 publicznych - art. 45 ust.7.)
Zamawiaiqc], zatrrymuje wadium wraz z odsetkami. jezeli wykonawca w odpowiedzi na wearanie. o kt6rym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a. z przvczvn le2acych oo iego stronie. nie zlo4il odwiadcze6 lub dokument6w
potwierdzajacych okolicznosci. o kt6rych mowa w alt. 25 ust. l. oSwiadczenia. o kt6rym mowa w art. 25a ust. l.

pelnomocnictw lub nie wyrazil zsodv na ooprawienie omvlki. o kl6rei mowa w axt. 87 ust.
soowodowalo brak mo2liwo5ci wybrania ofertv zlo2onej przez wykonawcgjako najkorrystniejszej.

VI.

2 pkt 3. co

B PRZYGOTOWANIA OFERTY

L

Ofertg nalezy wykonaC w jqzyku polskim w formie pisemnej (na maszynie do pisania, komputerze lub
nieScieralnym atramentem). Oferta, oSwiadczenia oraz wszelkie dokumenty powinny byC sporzqdzone w
jgzyku polskim. Zamawiaj4cy nie wyraza zgody na skladanie ofert, o5wiadczefi i dokument6w w jgzyku
innym niz polski. W przypadku, gdy przedkladane dokumenty sporzqdzone s4 w innym jgzyk't, naleiry
pruedlo\( jewnzz ich tlumaczeniem na jgzyk polski.
2. Dokumenty powinny byC sporz4dzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiaj4cego zalqcznikami
zamieszczonymi w Rozdziale B niniejszej specyfikacji.

3.

4.

5.

Odpowiedzi powinny byi udzielone na wszystkie pytania zavtarie w Formularzu Ofertowym, jezeli zabraknie
miejsca nalery dolqczyC dodatkowe strony, je2eli pytanie postawione w Formularzu lub w zalqczniku nie
dotyczy Wykonawcy, nalei wpisaC ,,nie dotyczy".
Kazda zapisana strona oferty oraz wszystkie zal4czniki i odwiadczenia muszq byi podpisane, a wszelkie
dokumenty bqdZ kserokopie uwierzytelnione wlasnorEcznym podpisem przez osoby wskazane w dokumencie
upowa2niaj4cym do wystQpowania w obrocie prawnym, lub posiadaj4ce petnomocnictwo (za podpisanie
uznaje si9 wlasnorgcmy podpis z piecz4tkq).
W przypadku podpisania oferty oraz po$wiadczenia za zgodnoSi z oryginalem kopii dokument6w przez osobg

w dokumencie rej€stracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolqczyd
stosowne pelnomocnictwo w oryginale lub kopii po6wiadczonej notarialnie.
Oswiadczenia, o kt6rych mowa w art. 25a ustawy Pzp oraz otwiadczsnia o ktdrych mowa w Rozporz4dzeniu
Ministm Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moze i4da' z.^mawiajqcy od
wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 2016 r. poz. l126), dotycz4ce wykonawcy i
innych podmiotdw, na kt6rych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w an.
22a ustawy oraz dotyczEce podwykonawc6w, skladane s4 w oryginale.
niewymienion4

6.

7.

Zamawiajqcy informuje,

i2

zobowi4zanie innych podmiot6w

do oddania Wykonawcy do

dyspozycji

niezbgdnych zasob6w w zakresie os6b zdolnych do wykonania zam6wienia na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zam6wienia, w sytuacji okreSlonej w art.22a ustawy ma charakter oSwiadczenia i skladane jest
tylko na potrzeby przedmiotowego postepowania, w zwi4zku z tym winno byd zlozone w oryginale.
8. Dokumenty, o kt6rych mowa w rozporzqdzeniu, inne niz oswiadczenia, o kt6rych mowa w pkt. 6, skladane s4
w oryginale lub kopii po6wiadczonej za zgodno5C z oryginalem.
9. Po$wiadczenia za zgodno{t oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na kt6rego
zdolnoiciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siE o udzielenie zamdwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument6w, ktdre kazdego z nich dotycz4.
l0. Zamawiajqcy informuje, iz zgodnie z aft. I w zw. z aft.96 ust. 3 ustawy Pzp oferry skladane w postQpowaniu

z

o zam6wienie publiczne sE jawne i podlegajq udostgpnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjqtkiem informacji
stanowi4cych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, je5li Wykonawca w terminie skladania ofert zastrzegl, ze nie mogq one byd
udostgpniane ijednocze5nie wykazal, i2 zastrze|one informacje stanowiq tajemnica przedsigbiorstwa.
I l.Zamawiaj4cy zzleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez Wykonawcg
zlozon€ w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsigbiorstwa", lub spigte
(zsryte) oddzielnie od pozostalych, jawnych element6w oferty. Brak jednomacznego wskazania, ktdre
informacje stanowi4 tajemnica przedsigbiorstwa oznacza( bjdzie, ze wszelkie o5wiadczenia i zaSwiadczenia
skladane w trakcie niniejszego postgpowania sqjawne bez zastrzezei12.Zastrzelenie informacji, ktdre nie stanowiE tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji bgdzie traktowane, jako bezskutecme i skutkowai bQdzie zgodnie z uchwalq SN z 20
paZdziernika 2005 (sygn.
CZP 74/05) ich odtajnieniem. Zgodnie z prrywolan4 ustaw4 o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji przez tajemnicg przedsigbiorstwa rozumie sig nieujawnione do wiadomo3ci
publicznej informacje lechniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje
posiadajQce warto3d gospodarcz4, co do kt6rych przedsiQbiorca podjql niezbgdne dzialania w celu zachowania
ich poufnoSci.
13. Zamawiaj4cy informuje,2e w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.90
ustawy Pzp, a zlozo\e przez niego wyjaSnienia i/lub dowody stanowid bgdq tajemnica przedsiEbiorstwa w

lll

o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bEdzie przyslugiwalo prawo
zastrzezenia ich jako tajemnica przedsigbiorstwa. Przedmiotowe zastnezenie zamawiajqcy uzna za skuteczne

rozumieniu ustawy

w sytuacji kiedy Wykonawca opr6cz samego zastrzezenia, jednocze5nie wykaze, iz dane
informacje stanowiq tajemnicA przedsiQbiorstwa.
14. Niedopuszczalne s4 wyskrobywania w ofertach, poprawki za6 nalezy om6wii w uwadze zaopatrzonej
wlasnorgcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upowa2nionej, poprawki cyfr i liczb nale2y pisaC wyrazami.
15. Wykonawca ma prawo zlozyC tylko jednq ofertg, zawierajqcq jednq, jednomacmie opisanq propozycjg.
Zlozenie wigkszej liczby ofen spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawc9.
l6.TredC zlo2onej oferty musi odpowiadad treSci SIWZ.
| 7. Wykonawca poniesie wszelkie koszqr zwiqzane zprzygotowaniem i zlozeniem oferty.
lS.Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cala ofefia wruz z
zalqcznikami byla w trwaly spos6b ze sob4 pol4czona.
19. Ofertg nale2y umieScii w kopercie, zamknigtej i opieczitowanej w taki spos6b, aby nie budzilo to zadnych
w4tpliwo6ci co do mo2liwo6ci ich wcze$niejszego otwarcia lub ujawnienia tre6ci oferty przez osoby
wyl4cznie

nieupowaznione.

20.Ofertg nale\ zloztc, w siedzibie Zamawiajqcego, w kopercie opatrzonej dopiskiem:
,, Budowa sieci wodociqgowej W 125 PEHD wraz z podzialem na 3 etapy w miejscowosci Sucha C6rna,

gm. Polkowice."

.Wykonawca moze wprowadzie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonej oferty pod
warunkiem, Ze Zamawiaj4cy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem skladania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byC zlo2one wg takich samych zasad, jak skladana oferta tj.
w kopercie odpowiednio oznakowanej nazwq zadania oraz napisem ,,ZMIANA". Koperty oznaczone ,,ZMIANA"
zostan4 otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, kt6ry wprowadzil zmiany, a nastEpnie zostanq dolqczone do
oferty
22.Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofad siE z postgpowania popzez zlozenie
pisemnego powiadomienia, wedlug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na
kopercie ,,WYCOFANIE" wraz z podaniem nazwy zzdania. Koperty oznakowane w ten spos6b bgdE otwierane w
2|

i

brane pod uwagg w trakcie dalszego
postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego.
z3.Ofetta, kt6rej tre56 nie bgdzie odpowiadaC tresci SIWZ, z zastzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
zostanie odrzucona (art. 89 ust. I pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasnoSci i w4tpliwo$ci dotycz4ce tre6ci zapisow
pierwszej kolejnoSci. Ofefty wycofowane nie bgd4 odczytywane

z Zamawiajqcym przed ternrinem skladania ofert wtrybie przewidzianym w
rczdziale UDZIELANIE WYJASNIEN. Przepisy ustawy Pzp nie przewiduj4 negocjacji warunk6w udzielenia

w SIWZ nalezy zatem wyjaSnid

zam6wienia, w b,m zapis6w projektu umowy, po terminie otwarcia ofert

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

z

W kazdej podlegajqcej rozpatrywaniu ofercie Wykonawca zgodnie Formularzem oferto\.,,/ym okresla
wvnasrodzenie kosztorvsowe iako cene brutto Cb. Ceng t4 nal€zy policzyC metod4 kalkulacji szczeg6lowej przy
zachowaniu nastgpuj 4cy ch zalo2eh:
Cena ta musi zawierad wszystkie koszty zwiqzane zrealizacj4 zadania wynikaj4ce z:
dokumentacji projektowej,
zapisdw specyfikacji istotnych warunk6w zamdwienia;
z zapis6w specyfikacji technicznej wykonania iodbioru rob6t budowlanych ST,
opis6w porycji przedmiar6w rob6t,
zapisdw umowy,
z obowiqzujqcych przepis6w i norm, a w szczegdlnoSci z Prawa Budowlanego i akt6w wykonawczych
do tej ustawy,
zasad sauki i wiedry budowlanej,
z lokalizacji obiektu iwszelkich napotkanych warunk6w realizacji rob6t budowlanych,
zalecei producent6w wbudowywanych material6w i urz4dzeh,

l.

2.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

przepis6w bhp,

mozliwych zdarzei losowych i budowlanych zwiqzanych z realizacj4 zam6wienia.

C€na ta musi zawierai r6wnie2 nastgpujqce koszty: wszelkich prac przygotowawczych, porzqdkowych,
projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz oznakowania, funkcjonowania placu budowy, wraz z

3.
4.
5.

6.
7.
8.

kosaami jego organizacji i p6Zniejszej likwidacj i, koszty doprowadzenia medi6w i koszty ich zuZycia,
\trzymania zaplecza budowy, zabezpieczenia placu budowy, porzqdkowania placu budowy, koszty
obslugi geodezyjnej, ubezpieczenia budowy, organizacji ruchu zastgpczego, sporz4dzenia dokumentacji
powykonawczej, transportu zewngtrznego iwewnltrznego pracownik6w, material6w, material6w
pochodzqcych z rozbi6rki iodpad6w, deponowania na skladowisku odpaddw iw miejscach deponowania
wskazanych przez Zamawiaj4cego, a takze koszty inne wynikaj4ce z zal4czonego projektu umowy.
Cena ta musi zawieraC pelny zakres rzeczowy rob6t z niezbgdnymi kosztami, oplatami itp. niezbQdnymi
dla wladciwej realizacji przedmiotu zam6wienia.
Cena ta musi wynikaC z kalkulacji kosztorysowej dolqczonej do oferty. Kalkulacjp kosztorysow4 nalezy
sporzqdziC na podstawie dostarczonych przedmiar6w i uzupelnid o wszelkie koszty, kt6re Wykonawca,
po zapoznaniu sig z przedmiotem zam6wienia iterenem budowy poniesie w trakciejego realizacji.
WartoSC kalkulacji kosztorysowej brutto musi byC tozsama z cen4 kosztorysow4 brutto Cb w ofercie
Wpisane w przedmiarze dane dotyczqce katalog6w (KNNR, KNR i in.) zawieraj4cych kosztorysowe
normy naklad6w rzeczowych oraz opisy rob6t z tych katalog6w nie zobowi4zuj4 Wykonawcy do
sporz4dzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymieniona podstaw4 normatywnq. Umozliwia to
Wykonawcy wyceng zgodnego z wiedzq techniczn4 i przepisami innego sposobu realizacji przedmiotu
zam6wienia niz wynika to z przypisanych do tych pozycji baz normowych.
Roboty towazyszqce i roboty tymczasowe nie wymienione w przedmiarze nalezy uwzglgdnii w
zakresie rob6t podstawowych opisanych pozycjami przedmiarowymi. Ich koszt Wykonawca uwzglQdni
w cenach jednostkowych kalkulacji kosztorysowej dol4czonej do oferty.
Wykonawca zobowi4zany jest do wyceny i przeprowadzenia w terminie odbioru ko6cowego wszelkich
niezbgdnych badai, test6w oraz uzgodnieri z wlasciwymi urzgdami iwlaScicielami urz4dzen
zlokalizowanych na terenie placu budowy.
Przyjmuje siq, ze cena koszorysowa brutto Cb zawarta w umowie uwzglgdnia wszelkie okolicznoSct
lokafizacji, cechy szczeg6lne zam6wienia i tenniny oraz rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego

9.
10.
I

l.

12.

t3.

14.

15.

wydatki, koszty i zobowiqzania - bez mo2liwoJci wysuwania roszczef w stosunku do Zamawiaj4cego.
Cena kosztorysowa brutto Cb obejmuje wszystkie skladniki potrzebne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.
Zaleca sig wykonanie wizji lokalnej.
Ceng brutto nale2y podaC w zlotych polskich z uwzglgdnieniem naleznego podatku VAT wyliczonego
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa.
Nie dopuszcza sig stosowania tzw. opustow do ceny oferty.
Ceny muszq byC: podane i wyliczone w zaokqgleniu do dw6ch miejsc po przecinku (zasada
zaokrqglenia - poni2ej 5 nale2y koric6wkg pomin4t, powyzej i r6wne 5 nalery zaokrqgliC w 9619).
Zgodnie z ar1.90 ust. I pkt l) ustawy Prawo zam6wierl publicznych (...) koszty pracy, kt6rych wartosi
przyjQto do ustalenia ceny nie mog4 byC ni2sze od minimalnego wynagrodzenia za pracg albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia l0 paLdziernika2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg .
Do oferty przetargowej Wykonawca zobowiqzany jest dol4czyd kalkulacje kosztorysu. Wykonawca
kalkulacjg kosztorysu musi przygotowad metodq szczeg6lowq wraz z podaniem skladnik6w
cenotwdrczych do kosztorysowania ( rg, ko, kz, zysk) oraz zestawieniem material6w i urzqdzeft.

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Wyb6r najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o nastgpuj4ce kryteria:

Kryterium nr

l:

Cena kosztorysowa

Kl=

brutto:

600/0

cena kosztorvsowa brutto naitaisza x 100
cena kosztorvsowa brutto badana

Kryt€rium nr 2: Okres udzielonej gwarancji jakoSci:

K2=

x

60%o

400/o

okres udzielonei qwarancii iakoici badanv x 100
najdluZszy okres udzielonej gwarancj i jakoSci wskazany w ofertach

Okres udzielonej przez Wykonawcg gwarancji na wykonane roboty budowlane

i

x 40o/o

dostarczone urzqdzenia musi

spelniaC r.rym69:

a)
b)
c)

obejmowad pelny rok kalendarzowy
nie mo2e byC krbtszy ni22lata
nie moze byd dlrzszy niL 5 lat.

UWAGA:

.
.

w

przypadku podania przez Wykonawcg kr6tszego ni2 wymagany okresu gwarancji jako5ci na wykonane

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

Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane

i

dostarczone

\rz4dzenia dluzszy niz 5 lat - do oceny ofert zostanie prryjgty okres 5 lat i taki zostanie uwzglQdniony takze w
umowie o udzielenie zam6wienia publicmego.
Wyb6r oferty najkorzystniejszej nastqpi zgodnie z art.

9l

ustawy Prawo zam6wieh publicznych.

Ocena oferty = Kl + K2
Punktacja przyznawana ofertom w poszczeg6lnych kryteriach bgdzie liczona z dokladnoSciq do dw6ch miejsc po
pzecinku. Najwyzszz liczba punkt6w wymaczy najkorzystniejsz4 ofertg.

Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, ktdrego oferta odpowiada wsrystkim wymogom okre$lonym w
ustawie i w SIWZ oraz uzyska najwigkszq liczbg punktdw.

IX. UDZIELANIE WYJ

l.

WyjaSnienia tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia b9d4 udzielane w trybie art. 38 ustawy, co
oznaaza, ze zamawiaj4cy jest obowi4zany udzieliC wyja5nieri niezwlocznie, jednak nie p62niej, niz na 2 dni
przed uplywem terminu skladania ofert Cezeli wartoSd zam6wienia jest mniejsza niz kwoty okeilone w

I

2.

3.
4.
5.

przepisach wydanych na podslawie art. I ust. 8) pod warunkiem, 2e wniosek o wyja5nienie tre5ci
specyfikacji istotnych warunkdw zam6wienia wplynql do zamawiaj4cego nie pdZniej niz do konca dnia, w
kt6rym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.
Jezeli wniosek o wyjaSnienie treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wplyn4l po uplywie
wskazanego terminu lub dotycry udzielonych wyjaSniefi, zamawiaj4cy moze udzielid wyjaSnieri albo
pozostawii wniosek bez rozpoznania.
Zamawiajqcy odpowiadaj4c na zapytania przesyla jednocze5nie tre3C wyjaSnienia wszystkim Wykonawcom,

kt6rym dostarczono niniejsz4 Specyfikacjg Islotnych WarunkOw Zam6wienia (bez ujawnienia Zr6dla
zapytania), aje2eli specyfikacjajest udostgpniona na stronie intemetowej zamieszcza na tej sronie.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zam6wienia.
Dokonanq zmiang treSci specyfikacji zamawiajqcy udostgpnia na stronie intemetowej.
Zamawiaj4cy przedluLy, w razie zaistnienia takiej konieczno$ci, termin skladania ofert, w celu umo2liwienia

Wykonawcom uwzglgdnienia w przygotowywanych ofertach otrrymanych wyjasnieri lub zmian. W tym
przypadku wszelkie prawa i zobowi4zania Zamawialqcego Wykonawcy odno3nie wczeSniej ustalonego
terminu bgdq podlegaly nowemu terminowi.
Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosk6w o wyjaSnienie treSci
specyfikacji istotnych warunkdw zam6wienia, o kl6rym mowa w pkt. I .

i

6.

7. W

przypadku rozbieinoSci pomiQdzy tre5ciq SIWZ,

a

tre5ciq udzielonych odpowiedzi, jako

obowi4zujqcq naleZy przyjad tresd pisma zawierajqcego p6Zniejsze oSwiadczenie Zamawiaj4cego.

X. INFORMACJE W SPRAWIE WYKLUCZENIA WYKONAWCOW Z POSTEPOWANIA

l.
2.
3.
4.

Zamawiaj4cy wykluczy

z

ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicmego Wykonawc6w, ktorry nie
I ustawy i podlegajq wykluczeniu na

spelniajq warunk6w udzialu w postgpowaniu okreSlonych w art.22 ust.
podstawie art. 24 ustawy.

Zamawial4cy wykluczy z ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicznego Wykonawc6w, ktdrzy w
wyznaczonym terminie nie uzupelnili lub nie wyjadnili dokument6w potwierdzajqcych spelnienie warunk6w
udzialu w postgpowaniu.
Niezwlocmie po wyborze najkorzystniejszej ofefty Zanawiajqcy nwiadamia Wykonawc6w, ktbrzy zlozyli
oferty o wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zam6wienia, podaj4c
uzasadnienie faktyczne i prawne.
Ofertg Wykonawcy wykluczonego uznaje sig za odrzucon4.

XI. INFORMACJE W SPRAWIE ODRZUCENIA OFERTY

l.

Zamawiaj4cy odrzuca ofertg, je2eli:

l)jest niezgodna z ustaw4;
2) jej treSd nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, z zast'zezeniem art. 87 ust.

2

Dkt 3:

3)jej zlo2enie stanowi cryn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) zawiera ra24co nisk4 ceng lub kosa w stosunku do przedmiotu zam6wienia;
5) zostala zlozona przez wykonawca wyklucmnego z udziafu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub
niezaproszonego do skladania ofert;
6) zawiera blgdy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil sig na poprawienie omylki, o
kt6rej mowa w ar1. 87 usl.2 pkt 3;
7a) wykonawca nie wyrazil zgody, o kt6rej mowa w art. 85 ust. 2, na przedluzenie teminrr zwi4zania ofenq;
7b) wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w spos6b nieprawidlowy, jezeli zamawiaj4cy 24dal
wniesienia wadium;
7c) oferta wariantowa nie spelnia minimalnych wymagafi okreSlonych przez zamawiajqcego;
7d)jej przyjgcie naruszaloby bezpieczeistwo publiczne lub istotny interes bezpieczeistwa pafstwa, a tego
bezpiecze6stwa lub interesu nie mozna zagwarantowad w inny spos6b.

2.

8)jest niewaZna na podstawie odrgbnych przepis6w.
Oferty Wykonawc6w, kt6rry nie potwierdzili spelniania przez oferowane dostawy, usfugi lub roboty
budowlane wymagaf okreSlonych przezZamawiajqcego, a takze nie spelnili innych wymagari okeSlonych w

3.
4.

ustawie, SIWZ oraz w ogloszeniu podlegaC bQdq odrzuceniu.
Zamawiaj4cy zawiadamia r6wnoczeSnie wszystkich Wykonawc6w o odrzuceniu ofert, podajqc uzasadnienie
faktyczne i prawne.
Zamawiaj4cy nie odrzuci oferty, w sytuacji wyst4pienia w ofercie ocrywistych omylek pisarskich,
oczywistych omylek rachunkowych z uwzglgdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

oraz innych omylek polegajqcych na niezgodno3ci ofeny ze specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia

niepowodujqcych istotnych znian w treSci oferty:
Oczywiste omylki pisarskie - bezspome, nie budzqce wqtpliwo$ci omylki dotycz4ce wyraz6w, np.:
- widoczna mylna pisownia wyrazu,
- ewidentny bl4d gramatyczny,
- niezamierzone opuszczenie wyrazu lubjego czgsci,
- ewidentny bl4d rzecmwy np.3l listopada 2008 r.,
- rozbie2no5i pomigdzy cen4 wpisan4 liczbq i slownie.
b) Oczywiste omylki rachunkowe omylki doryczqce dzialaf arytmetycznych na liczbach, np.: blgdny wynik
dzialania matemarycznego wynikaj4cy z dodawania, odejmowania, mno2enia i dzielenia, z uwzglgdnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) Inne omy&i polegajqce na niezgodnoSci oferty ze specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia
niepowoduj4ce istotnych zmian w tresci oferty.
OMYLKI W OFERTACH, O KTORYCH MOIVA Iy ust. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, POPRAMANE BfD,l
JEDNAKZE TYLKO W SYTIJACJACH , KIEDY NIE BED,I POWODOWAC ISTOTNYCH ZMIAN W TRESCI

a)

-

-

OFERTY,

XII. POUCZENIE O
PRZYSLU

l.

ODKACH OCHRONY PRAWNEJ
CYCHWYKONAWCY

Odwo.lanie przysluguje wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci zamawiaj4cego podj9tej w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynno6ci, do kt6rej zamawiajqcy jest zobowi4zany
na podstawie ustawy.
Z uwagi na fakt, i2 wartosd przedmiotowego zamowienia jest nizsza niz kwoty okreSlone w przepisach

wydanych na podstawie art.

ll

ust. 8 ustawy, odwolanie przystuguje wy'l4cznie na nastQpuj4ce crynno$ci

Zam aw iaj qcego:

l) okreslenie warunk6w udzialu w postgpowaniu;
2) wykluczenie odwoluj4cego z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
3) odrzucenie oferty odwolujqcego;
4) opis przedmiotu zam6wienia;
5) wyb6r najkorrystn iejsz€j oferty.
3. Odwolanie powinno wskazywad czynnoSd lub zaniechanie czynno5ci zamawiaj4cego, kt6rej zarzuca sig
niezgodno(i z przepisami ustawy, zawierad zwigzle przedstawienie zarzutfw, okreSlad z4danie oraz
wskazywaC okoliczno5ci faktyczne i prawne uzasadniaj4ce wniesienie odwolania.
Odwolanie wnosi sig do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicmym weryfikowanym prry pomocy wa2nego kwalifikowanego certyfikatu
Iub rdwnowaznego Srodka, spelniajqcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwolujqcy przesyla kopig odwolania zamawiaj4cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w

taki spos6b, aby m6gl on zapozna' sig z jego tresciq przed uptywem tego terminu. Domniemywa sig, iz
zamawiaj4cy m6gl zapomaC sig z treSciq odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli
przeslaniejego kopii nastqpilo przed uplywem terminu dojego wniesienia przy uZyciu Srodk6w komunikacji
elektronicznej.
Odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynno6ci zamawiaj4cego stanowi4cej
podstawg jego wniesienia - jezeli zostali przeslane w spos6b okreSlony w an. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie l0 dni * je 2eli zostaly przeslane w inny spos6b.
'1. Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zam6wieniu, a je2eli postgpowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, takze wobec postanowiei specyfikacji istotnych warunk6w zamdwienia, wnosi si9 w
terminie 5 dni od dnia zamieszrzenia ogloszenia w Biuletynie Zam6wiefi Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkdw zam6wienia na stronie intemetowej.
Odwolanie wobec crynnoSci innych niz okreSlone w pkt.6 i 7 wnosi w terminie 5 dni od dnia, w kt6rym
powzigto lub prry zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzi4C wiadomosd o okolicznosciach
stanowiqcych podstawg jego wniesienia.
9. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowaC zamawiaj4cego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjgtej przez niego lub zaniechaniu czynnoSci, do kt6rej jest on
zobowiqzany na podstawie ustawy, na kt6re nie pzysfuguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

XIII.

RUMOWY

Wz6r umowy zostal zamieszczony w ROZDZIALE C niniejszej specyfikacji i stanowijej integralna czg3i.
Warunki i zasadv wDrowadzenia istotnvch zmian do zawartei umowv:

f.

Dopuszcza sig zmiang przedstawicieli stron z przyczyn niezaleznych od stron (sity wy2szea, zdarzenia
losowe,stan epidemiologiczny itp.), zniana wymaga wylqcznie pisemnego powiadomienia przez strony
umowy,
Dopuszcza sig zmiang zapis6w umownych stanowi4cych oczywistq omylkQ,
Termin realizacjizam6wienia moze ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w przypadku:
a) wystqpienia potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru sytuacji nie przewidzianych na etapie zawarcia
umowy oraz innych uniemo2liwiajqcych wykonywanie rob6t zgodnie z wymaganiami technologii:
opaddw deszczu, gradu ilp.. Termin realizacji zam6wienia zostanie wydluzony o iloSC dni wystgpuj4cych

2.
3.

niekorzystnych wanrnk6w atmosferycznych. 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 an.67 lub rob6t dodatkowych, o ktdrych mowa w art. 144 ustawy Prawo zamowieti
publicznych.
c) w przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemo2liwiajqcych prawidlow4 realizacjg
przedmiotu umowy termin zakoriczenia rob6t moze zostad przedfuzony o czas polrzebny na dokonanie
zmian w dokumentacji projektowej,
d) zmiany zakresu rzeczowego rob6t dok onanego przezZamawiajqcego, w trakcie realizacji prac lub z
prryczyn niezale2r,ych od Wykonawcy (sil wyzszych),
e) stwierdzenia w trakcie rob6t kolizji z istniejqcymi urzqdzeniami, kt6re nie s4 geodezyjnie
zinwentaryzowane. Termin zostaje wdwczas przedluzony o czas potrzebny do usunigcia kolizji
stwierdzenia w trakcie rob6t wszelkiego rodzaju przeszk6d, utrudnieh, zlych warunkdw gruntowych itp.
uniemo2liwiaj4cych terminowe lub prawidlowe wykonanie zadania , zgodnie ze sztuk4 budowlan4.
Termin zostaje w6wczas przedfuzony 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 wytycznymi wydanymi przez organy nadrzgdne; w celu zachowania nalezytej
osfozno5ci, mozliwoSci realizacji umowy itp.
4. Zarnawiajqcy dopuszcza mo2liwo$C zmiany zakesu rzeczowego rob6t dokonanego prznz Zamawiajqcego, w
trakcie realizacji prac lub z przyczyn niezale2nych od Wykonawcy koniecznosci zmiany technologii
wykonywanych prac , sil wyzszych*, nie uryskania zgody na wejscie itp. ),
5. W przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w ust.4, Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo56 zmiany
wzoru umowy, poprzez wprowadzenie do
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w $ 9 ust.
obowi4zuj4cej tresci umowy wanoSci rozliczenia koricowego, w nastqpuj4cy sposob:
a) przygotowanie przez WykonawcQ kosztorysu powykonawczego dla wykonanego zakresu podstawowego
rob6t z uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych wskutek okoliczno6ci wskazanych w umowie,
b) sprawdzenie i zaakceptowanie w/w kosztorysu powykonawczego przez inspektora nadzoru,
c) spisanie pomigdry stronami stosown€go aneksu finansowego do umowy.

0

(

I

*sila wyzsza

-

wydarzenie

lub okolicznosC o charakterze nadzwyczajnym, na kt6r4 Wykonawca

ani

Zamawiaj4cy nie majq wplywu; wyst4pieniu kt6rej Wykonawca ani Zamawiaj4cy, dzialaj4c racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; kt6rej, w przypadku jej wystqpienia, Wykonawca ani Zamawiajqcy,
dzialaj4c racjonalnie, nie mogli uniknqi lub jej przezwycig2ryQ oruz kt6ra nie moze byd zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiaj4cemu.

XTV. FORMALNOSCI. JAKIE POWINNV ZOSTAC DOPEI-NIONE PO ZAKONCZENIU

PRZf,TARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY.

l.

Umowg zawiera si9 w trybie zgodnym z art. 139 ustawy.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajq negocjacjom.
3.
W celu zawarcia umowy upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, kt6ry wygral przetarg powinien
zglosi6 siE w siedzibie Zamawiaj4cego w terminie przez niego wymaczonym.
Je2eli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy, Zamawiaj4cy moze
wybrac ofertg najkorrystniejsz4 spodr6d pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania r

2.

oceny.
5.

6.

lef

w interesie
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powoduj4cej, ze wykonanie umowy nie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieC w chwili zawarcia umowy, Zamawiajqcy moze odst4pid od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoSci o tych okoliczno5ciach. Wykonawca moze wtedy LqdaC
wylqcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgSci umowy
Przed podpisaniem umowy nalezy przekaza( Zamawiaj4cemu:
a) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umouy w pieniqdzu - dow6d wniesienia
zabezpieczenia w wysoko3ci l0 % ceny calkowitej podanej w ofercie (cena brutto),
b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy w innej niz pieni4dz formie
naleff przedlo|yi dokument stanowi4cy zabezpieczenie; Wymaga sip, aby przed wystawieniem
dokumentu stanowiEcego zabezpieczenie nalerytego wykonania tmowy przskazaf Zamawiajqcemu

-

t2

projekt zabezpieczenia celem sprawdzenia zgodnoSci treSci zabezpieczenia z ustaw4 Pzp oraz w celu

c)
d)

e)

uzgodnienia termin6w obowi4zywania zabezpieczenia z trwzglgdnieniem zapis6w projektu umowy;

wykaz os6b zatrudnionych na umowt o pracA wykonujqcych czynnoSci przy realizacji zam6wienia
wskazane przez zamawiaj4cego w opisie przedmiotu zam6wienia.
kopig oplaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzaj4cego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno5ci cywilnej, w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwiqzanej z
przedmiotem zam6wienia, na kwotg minimum 200.000 zl, wraz z dowodem uiszczenia naleznych
skladek. Ubezpieczenie powinno byd wazne przez caly okres realizacji umowy. W przypadku, kiedy
ubezpieczenie bgdzie wygasad w trakcie realizacji umowy wykonawca dolqczy o5wiadczenie, mocE
kt6rego zobowi4ze sig do przedlu2enia ubezpieczenia pojego wygaSnigciu.
umowg konsorcjum w prrypadku skladania oferty przez podmioty wystgpuj4ce wsp6lnie zwierajqca co
najmniej nastgpujqce elementy:

- okre6lenie celu gospodarczego,
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmujqcego okres realizacji przedmiotu zamdwienia,
gwarancji i rgkojmi,

- wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez kt6regokolwiek z jego czlonk6w
do czasu wykonania zam6wienia oraz uplywu czasu gwarancji irgkojmi,
- solidarn4 odpowiedzialnoSC za wykonanie zamdwienia,
- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiaj4cego.
Ni€ przedlozenie dokumentdw przed terminem podpisania umowy, wyznaczonym przez z,amawiajqcego
zostanie potraktowane jako uchylanie sig od zawarcia umowy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WNIESIENIA ZABEZPII.CZF,NIA NALEZYTEGO
WYKONANIAUMOWY

l.

Zamawiaj4cy wymaga

2.

wysokoSci l0 % ceny calkowitej podanej w ofercie (cena brutto).
Zabezpieczenie nalerytego wykonania umowy moze byd wnoszone w:

3.

4.

-

od

Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego *ykonania umowy w

pieniqdzu;

porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiEzaniern pienigZnym;
- gwarancjach bankorych;
- 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.
Zamawiajqcy nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia nalezytego \.,,/ykonania umowy:
- w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-kredytowej;
- przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb Paristwa lubjednostkg
samorzqdu terytorialnego;
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawdw.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wnieSC w caloSci przed zawarciem umowy.

5. Z tresci zzbezpieczesia przedstawionego w formie gwarancji/porgczenia winno wynikad, ie bank,
ubezpieczycief, porgczyciel zaplaci, na rzecz z,amawiajqcego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego tqdania kwotg z-abezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajqcego, bez odwolania, bez
warunku, niezale2nie od kwestionowania czy zastrz,etefi Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie
Zamawiajqcego jest uzasadnione czy nie.

6. W przypadku, gdy

zabezpieczenie, bgdzie wnoszone

w formie innej ni2 pieniedz,

Zamawiajqcy

zastrzega sobi€ prawo do akceptacji pmjektu ww. dokumentu.
7 . Zabezpieczenie wnoszone w pieni4dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajqcego.
8. leZeli zabezpieczenie wniesiono w pieniqdzu, Zamawiaj4cy przechowa je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiaj4cy zwrbci zabezpieczenie wniesione w pieni4dzu z odsetkami wynikajqcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym 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 nalezytego wykonania umowy sluzy takze pokryciu roszczerl z tytulu rgkojmi.

W przypadku

wnoszenia zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy

w innej ni2 pieniqdz

formie,

zabezpieczenie nalety wnosie w wysokosci l0 7o ceny calkowitej podanej w ofercie na okres trwania
umowy oraz 30 7o nysokosci zabezpieczenia na okres udzielonej rgkojmi za wady (okres rgkojmi r6wny
jest okresowi gwarancj i).

I]

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT
l. OferE
2.
3.

4.
5.
6.

7.

naleZ,y zloi^yd do dnia 24.08.2020 r. do godz. I1.30 w siedzibie Zamawiajqcego prry ul. Dqbrowskiego
2 w Polkowicach ( w sekretariacie pok. Nr l4) . Oferty zlozone po terminie bgd4 zwr6cone niezwlocmie.
Decyduj4ce znaczenie dla oceny zachowania terminu skladania ofert ma data i godzina wplywu oferty do
Zamawiaj4cego, a nie datajej wyslania przesylkq pocztowq czy kurierskq.
Oferta zlozona po terminie wskazanym w pkt I niniejszego rozdzialu SIWZ zostanie zwr6cona wykonawcy
zgodnie z zasadami okeslonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
Otwarcie ofert nastqpi w dniu 24,08.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiaj4cego - sala konferencyjna
ul. D4browskiego 2, Polkowice.
Ot\ryarcie ofert jest jawne.
Niezwlocmie po otwarciu ofert na stronie: httpJ/www.pgm-polkowice.com.pl-Zamawiajqcy zamieSci informacje
oorycz4ce:
kwoty,jak4 zam ierza przeznaczy( na sfinansowanie zam6wienia;
firm oraz adresow wykonawc6w, ktorzy zlozyli oferty w terminie;
ceny, teminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji iwarunk6w platnoSci zawartrych w ofertach.
Niezwlocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy powiadomi pisemnie o tym fakcie
wszystkich Wykonawc6w, kt6rzy zlo|1yli oferty, podaj4c nazwg albo imig i nazwisko, siedzibg albo miejsce
zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykonywania dzialalnodci wykonawcy, kt6rego ofertg wybmno,
oruz nazwy albo imiona nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania adresy, jezeli s4 miejscamt

a)
b)
c)

i

i

wykonywania dzialalnoSci wykonawc6w, kt6rzy zloryli oferty, a takze punktacjg przyznan4 ofertom w
kazdym kryterium oceny ofert i l4czn4 punktacjg.

8.

Informacja

o

wyborze najkorrystniejszej oferty lub informacja

o

uniewaznieniu postQpowania zostanie

zamieszczona na stronie inlemetowej Zamawiaj4cego.

XVII. TERMIN

OFERT

l. Termin zwiqzania zlozonq ofertq ustala sig na 30 dni (trrydziesci dni). Bieg terminu rozpoczyna sig wraz z
upbi wem terminu skladania oferty.
2. Wykonawca moiie przedluzyd termin zwiqmnia ofertq, na czas niezbgdny do zawarcia umolly, samodzielnie
lub na wniosek Zamawiajqcego, z tym, 2e Zamawiaj4cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem

terminu zwiqzania ofertq, zwr6cid sig do Wykonawc6w o wyra2enie zgody na przedluzenie tego terminu o
oznaczony okres nie dluZsry jednak ni2 60 dni.
3. Odmowa wyraZenia zgody naprzedlu2enie terminu zwiqzania ofert4 nie powoduje utraty wadium.
4. Przedluzenie terminu zwiqzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okesu
waznosci wadium albo, je2eli nie jest to mo2liwie, z wniesieniem nowego wadium na przedlu2ony okres
zwiqzada ofert4. Jezeli przedluzenie terminu zwiqzania ofert4 dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiqzek wniesienia nowego wadium lub jego przedluZenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

XVIII. PODWYKONAWSTWO
Postanowienia dorycz4ce podwykonawstwa:
Podwykonawca moze rozpoczEt pftce nie wcze5niej niz przed dniem podpisania umowy z Wykonawc4.

1.
2.
3.

4-

5.

Wykonawca nie p6Zniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy na
plac budowy ma obowi4zek przedlo2enia Zamawiaj4cemu pmjektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s4 roboty budowlane, a tak2e projektu jej zmiany.
Zamawiaj4cy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej
przedmiotem s4 roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedloZonego projektu, i do projektu zmiany
umo\vy . Zastrzeknia dotyczfd mog4 j edyn ie n iezgodn o6c i proj ektu um owy z wymogami okred lonym i
w ust. 6.

Wykonawca

w

terminie do

7 dni od dnia zawarcia umowy z

podwykonawc4 przedklada

Zamawiaj4cemu po$wiadczon4 za zgodnoSd z oryginalem kopig zawartej umovy o podwykonawstwo,
kt6rej przedmiotem s4 roboty budowlane, ijej zmiany.
Zamawiajlcy w terminie do 7 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem
s4 roboty budowlane, idojej zmian. Sprzeciw dotyczyd mo2ejedynie niezgodno5ci zawartej umowy
z wymogami okreslonymi w ust. 6.
Wymagania dolyczqce umowy o podwykonawstwo, kt6rych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajqcego zastrze2eir lub sprzeciwu:

a) tennin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc dluzsry niz

b)
c)
d)
e)

30

dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku;
termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji podwykonawcy nie mo2e byC d.luzszy od terminu
realizacji przedmiotowego zam6wienia publicznego;
zakres rob6t i spos6b ich wykonania oraz warunki gwarancji winny byC tozsame z umowq na realizacjg
zamOwienia publicznego;
kary umowne z tytulu op6lnienia w realizacji umowy;
obowi4zek posiadania przez podwykonawcg ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej, w zakresie
prowadzonej dzialalnoSci zwi4zanej z wykonywan4 przez niego czg5ciq zam6wienia;
prawo odst4pienia od umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie;

f)
7. W prrypadku podwykonawstwa, ktdrego
zam6wienia

przedmiotem sq dostawy lub uslugi

w

ramach danego

7 dni od dnia zawarcia umowy
ma obowiqzek przedlo2enia Zamawiaj4cemu poSwiadczonej za zgodno$e

na roboty budowlane Wykonawca w terminie

z podwykonawc4
z oryginalem kopii zawartych um6w

o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowi4zek powyzsry nie
podwykonawstwo, kt6rych przedmiotem sq uslugi i dostawy w ramach danego
zam6wienia na roboty budowlane, ktdrych wartosd jest mniejsza niL 0,5 Vo wartosci umowy w sprawie
dotycry um6w

o

zam6wienia publicznego inie wigkszajednak niz 50.000 zl.
Zasady zawierania umdw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sq zgodne z zasadami
okre3lonymi dla um6w zawieranych pomigdzy wykonawcq o podwykonawc4.
Platno5ci w sytuacji powierzenia przez Wykonawcg czgsci zam6wienia do realizacji podwykonawcy:
w przypadku nie wykazania dokonania platnoSci naleZnej podwykonawcy Zamawiajqcy uprawniony
bgdzie do wstrrymania wyplaty naleznego wynagrodzenia w czgsci r6wnej sumie niedokonanych wyplat
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

8.
9.
a)
b)

Zamawiaj4cy dokonuje bezpo5redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujqcego
podwykonawcy, kt6ry zawarl zaakceptowan4 przez Zamawiaj4cego umowg o podwykonawstwo, w

przypadku uchylenia sig od obowiqzku z.aplaty przez Wykonawcg, z zastrzezeniem lit. b). Bezpo5rednia
platno$C na rzecz podwykonawcy zostanie dokonana przelewem w terminie nie dlu2srym niz 30 dni od
dnia wykazania zasadnosci takiej platnoSci,
prrypadku zgloszenia przez Wykonawcg uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiajqcy
uprawniony bgdzie do odmowy dokonania bezpo5redniej zaplaty na necz podwykonawcy wzglgdnie do
zloZenia do depozytu sqdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej w4tpliwoSci Zamawiajqcego co do wysokofci
naleznej zaplaty lub podmiotu, kt6remu platnoSd sig nalezy,
w prrypadku dokonania bezpoSredniej zaplaty podwykonawcy Zamawiaj1cy potr4ca kwotg
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Szczeg6lowy tryb regulujqcy
bezpoSredniq p.latnosd na rzecz podwykonawcy okresla an. l43c ust. Od do 6 Prawo zam6wieil
publicznych.
10. WysokodC kar umownych, z tytulu:
braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalsrym podwykonawcom wynosi
ka2dorazowo 5 o/o wartosci umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia nale2nego podwykonawcom lub dalszym podrykonawcom
wynosi 0,1 %o warlotci ka2dorazowej niet€rminowej zaplaty zakatAy dzieri op62nienia,
nieprzedloZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sA roboty
budowlane, lub projektu jej zrniany, wynosi 0,1 9/o wartosci umowy za kazdy dzieh nieprzedlozenia
projektu umowy o podwykonawstwo, licz4c od dnia powzigcia przez Zamawiaj4cego informacji o
wykonywaniu prac przez podwykonawcg;
nieprzedlo2enia po5wiadczonej za zgodnoS( z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, wynosi 0,1 04 wartoSci umowy zaka1dy dziei op62nienia,
wykonywania pruc przez podwykonawcg bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi 0,2 %
warto5ci umowy za kazdy dzie6, licz4c od dnia powzigcia przez Zamawiaj4cego informacji o
wykonywaniu prac przez podwykonawca;
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, wynosi 0,05olo wartoSci umowy o

c)

w

d)

I

a)
b)
c)
d)
e)
f)

za kady dziei op62nienia, licz4c od uplywu terminu okreSlonego przez
Zamawiaj4cego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okre$lony w pkt f) w wysoko6ci 0,1 %
wartosci umowy o podwykonawstwo za kazdy dzieh op62nienia, licz4c od uplywu terminu okreslonego
przez Zamawiajqcego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany.
podwykonawshvo

g)
ll.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby wykonawca
powolywal siE, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. I ustawy, w celu wykazania spelnianra
warunk6w udzialu w postgpowaniu lub kryteri6w selekcji, wykonawca jest obowiqzany wykazzc
zamawiaj4cemu, 2e 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.

l5

12. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgSci zam6wienia na roboty budowlane lub usfugi
nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na i4danie zamawiajqcego przedstawia o$wiadczenie, o
kt6rym mowa w ari. 25a ust. I ustawy, lub o6wiadczenia lub dokumenty potwierdaj4ce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
13.

Je2eli zamawiaj4cy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzq podstawy wykluczenia,
wykonawca obowi4zany jest zastEpid tego podwykonawca lub zrezygnowad z powierzenia wykonania
czgSci zam6wienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czg3ci zam6wienia podwykonawcom

nie

zwalnia wykonawcy

z

odpowiedzialno3ci za nalezyte wykonanie tego zam6wienia.
15.

Zgodnie z arr. 22a \st. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiot6w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzai siQ do

udostgpnienia zasob6w, za szkodg poniesionq przez zamawiajqcego powstalq wskutek nieudostgpnienia
tych zasob6w, chyba ze za nieudostgpn ien ie zasobow nie ponosi winy.
16. Regulacje wobec podwykonawcdw stosuje sig wobec dalszych podwykonawcow.
1'7. Zarnawiajqcemu prrysluguje prawo do odst4pienia od umowy:
a) wystqpila koniecznoSC wielokrotnego (nie mniej niz trrykrotnego) dokonywania bezpoSredniej zaplaty
podwykonawcy lub koniecznoSC dokonania bezpo5rednich zaplat na rzecz podwykonawcy przekroczyla
sumg 504 wartoSci umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

XIX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE WYKONAWCOW Z
ZAMAWIAJACYM ORAZ NAZWISKA 0568 UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
1.

Wszefkie zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiaj4cy oraz Wykonawcy mog4
przgkazy\Nac pisemnie, lub faksem, drogq elektronicznq niezwlocznie potwierdzonymi w formie pisemnej,
za wyj4tkiem oferty, o6wiadczeri i dokument6w wymienionych w rozdziale lV niniejszej SIWZ (r6wniez
w przypadku ich zlo2enia w wyniku wezwania o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp) dla ktdrych

Prawodawca przewidzial wylqcznie formg pisemnq.
2. Dokumenty przesyla( naleLry na adres Zamawiaj4cego: ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, lub
bezpo5rednio w siedzibie Zamawiajqcego w godzinach pracy: od poniedzialku do piqtku od 7.00-15.00.
3. Wszelkie zawiadomienia, oiwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomoc4 faksu lub w formie
efektronicmej wym agajqna zqdanie kazdej ze stron, niezwlocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
4. Osoby uprawnione do kontaktowania siQ z Wykonawcami:

mgr

int

tel.

0761 84 62

- Inspektor nadzoru
949. 724 707 601 z fax 076184 62 960
in2. Tomasz Duda- Kierownik Zakladu Wodociqg6w i Kanalizacji
tel. 0761 84 62 921, 602 341 061 ; fax076/8462960
Marek Kowalczyk

Zamawiaj4cy informuje, 2e przepisy ustawy Pzp nie pozwalaj4 na jakikolwiek inny kontakt
- zarfwno z Zamawiajqcym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania sig z Wykonawcami. Oznacza to, ze Zamawiajqcy nie bgdzie reagowal na inne formy
kontaktowania sig z nim, w szczegdlnoSci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

5. Jednocze5nie

poza pisemnym, faksem lub drog4 elektroniczn4

t6

XX, OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZWIAZKU Z OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

l3 ust. I i 2 rozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
w sprawie ochrony os6b fizycmych w zwi4zku z przelwarzaniem danych osobowych i w sprawie

Zgodnie z aft.

2016 r.

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporz4dzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UEL l19 204.05.2016, str. l), dalej,,RODO", informujg,2e:
administratorem Pani,/Pana danych osobowych jest Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z
siedzib4 w Polkowicach, ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;
inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsigbiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. z siedzib4
w Polkowicach przy ul. Dqbrowskiego 2 jest Pani Karolina Lasek,
kontakt: iod@pgm-polkowice.com.pl, lub korespondencyjnie na adres Przedsigbiorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp.z o.o. ul. Dqbrowskiego 2 , 59-100 Polkowice;
Pani/Pana dane osobowe przerwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celt zwi4zanym z
postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.:
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
Budowa
sieci
wodoci4gowej
W 125 PEHD wraz z podzialem na3 etapy t'v miejscowosci Sucha
,,

.
.

.
.

G6rna, gm, Polkowice."
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b9d4 osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. 22017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe przechowywane bgd4 przez odpowiedni okres wynikaj4cy z przepis6w prawa,

dotyczqcy obowiqzku archiwizacji dokument6w (art. 97 ust. I ustawy Prawo zam6wieh publicznych
oraz Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministrdw z dnia l8 stycznia 20ll r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazdw akt oraz instrukcji w sprawie organizacj i i zakresu

.

dzialania archiw6w zakladowych);

obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotyczqcych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwi4zanym z udzialem w postQpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreSlonych danych uynikajq 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 (skorzystanie z
-

-

.

prqwa do sproslowqnia nie mo2e skutkoreoC zmianq wyniku postgpowqniq o udzielenie zam6wienis
publicznego qni zmianq poslanowiei umowy w zakresie niezgodnym z uslqwq Pzp orqz nie mo2e
naruszat integralnoici protokolu oraz jego zalqcznik6w);
na podstawie art. l8 RODO prawo 24dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zaslvezeniem przypadk6w, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO Qtrawo do
ograniczenia przetwqrzqnig nie mq zastosowaniq w odniesienia do przechowywania, w celu
zapewnienia korqstania ze lrodk|w ochrony prawnej lub w cela ochrony prcrw innej osoby
fzycznej lub prawnej, Iub z uwagi nq wqzne wzglgdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
p afis tw

a czl on kows ki e go)

;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO;
nie przysluguje Pani/Panu:
w zwtqzku z art l7 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art.20 RODO;
na podstawie art. 2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarz^nia danych osobowych, gdy,
podstaw4 prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. I lit. c RODO.

-

FORMULARZ OFERTOWY
stfona
z og6lnej liczby stron

(pieczgi llykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY - strona

1

Przetarg nieograniczony na:
,, Budowa sieci wodoci4gowej

W 125 PEHD wrazz podzialem ns 3 etapy w miejscowo5ci Sucha G6rna,
gm. Polkowice."

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

Wykonawca:

l.

ZarejestrowananazwaWykonawcy:

2.

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

3.

Osoba upowa2niona do reprezentacji Wykonawcy i podpisujQca ofertg (zqodnie z infoimacjq okrestona w KRs.
CEDG. umowie sodlki cvwilnei lub w pelnomocnictwi€):

4.

Osoba odpowiedzialna za kontakty zZamawiajqcym:

5.

Dane teleadresowe, na kt6re nalezy przekazrywad korespondencjg zwiqzanq z niniejszym

posl9powanlem:

faks.....,...........................teIefon............................... e-mail
adres do korespondencji

NIP:

(e2eli inny ni2

adres siedziby):

6.
7.

Numer

8.

Wadium wplacone w formie pienig2nej naleQ

........ Regon

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

nr6ci(

na

konto:................

9.

Iako zabezpieczenie naleZJtego wykonania umowy proponujemy (forma zabezpieczenia zgo&ra z Art.
148 Ustawy z dnia 29 stycznia2OO4 r. Prawo zam6wiei publicmych

i SIWZ):

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

fpodpis, pi€czf6/

Data:

l8

FORII{ULARZ OFERTOWY str. 2
strona

z og6lnej liczby stron
Qtieczgt Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY - strona 2
Oferujemy wykonanie przedmiotu zam6wienia w postEpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
,, Budowa sieci wodociqgowej

W

nleogranrczonego na zaoanle pn.
125 PEHD wraz z podzialem na 3 etapy w miejscowosci Sucha G6rna,

gm. Polkowice."

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

KRYTERIUM

nr2:

Okresudzielonejgwarancjijakoici-..............,,...........lat(a)

(obejmowaC pelny rok kalendarzowy; nie moze byd kr6tszy ni?2latat nie moze byd dluzszy

niz5lat.)

UWAGA:

.

w przypadku podania przez Wykonawca kr6tszego niz wymagany okresu gwarancji jakoSci na wykonane
roboty budowlane i dostarczone vzqdzenia lub nie podanie (nie wpisanie) tego okresu do Formularza
Ofertowego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.l pkt 2 ustawy Pzp, jako

r

JeZeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane

l.

Oswiadczamy, iz dokonali6my wizji lokalnej.

2.

niezgodna z SIWZ.

i

dostarczone
urz4dzenia dlu2szy niz 5 lat - do oceny ofert zostanie przyjgty okres 5 lat i taki zostanie uwzglgdniony takze w
umowie o udzielenie zam6wienia publicmego.

Zobowiqzujemy sig do udzielenia rgkojmi na wykonany przedmiot umowy na okres zgodny z okresem
gwarancji.

3.

O5wiadczamy, 2e zrealizujemy przedmiot zam6wienia zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiajqcego
okredlonymi w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia.

4.

Zapoznalitmy sig ze Specyfikacj4 lstotnych Warunk6w Zam6wienia oraz wzorem umowy
nich zastrzeLei oraz prryjmujemy warunki w nich zawarte;

5. Deklarujemy, ze wszystkie oiwiadczenia i informacje
6.

7.

zamieszczone

w

i nie wnosimy

do

niniejszym ,,FORMULAMU

OFERTOWYM" s4 kompletne, pmwdziwe i dokladne w kazdym szczeg6le.
O5wiadczamy, ie wypelnili5my obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporzqdzeni€ Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrekaywy 95146/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie
danych) (Dz Urz UE L ll9 z 04.05.2O16, str. l) wobec os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe
bezposrednio lub poSrednio pozyskalismy w celu ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicznego w
niniejszym postgpolyaniu.
Podwykonawcom zamierzam powierzyC ponizsze czgsci zam6wienia (Jezeli.jest ro wiadome, nalezy podai

r6wniez

dane proponowanych podwykonawcow):

8. Do oferty naleLy zalqczyf kalkulacjg (kosztorys ofertowy) ceny kosztorysow€j brutto sporzqdzon4
metodq szczeg6low4 wraz z podaniem skladnik6w cenotw6rczych do kosztorysowania ( rg, ko, kz, zysk)
oraz zestawieniem materialdw i urz.adze6.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

l9

FORMULARZ OFERTOWY str, 3
strona
z og6lnej liczby stron

Qtieczgt llykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY - strona 3
l,.Wykonawca oSwiadcza, ze jesv nie jest* mikro, malym lub Srednim* przedsigbiorstw€m, (zgodnie z
.Zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczqcym defrnicji przedsigbiorstw miko, malych i Srednich
(Dz.U.U.E. L 124 z20.5.2003,2003/36 | /WE). (* niepotrzebne skreSlid)
(Mikropnedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, kt6re zatrudnia mniej

nii

10 os6b

i

kt6rego roczny obr6t i/lub

i

ktdrego roczny obr6t i/lub

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 niliondw EUR.

Male przedsigbiorslt'o: przehigbiorstwo, kt6re zatrudnia mniej ni2 50 os6b
roczna sume bilansowa nie onebacza

l0 niliondw EUR.

Srednie prz.edsigbiorstwo:'przedsigbiorstwo, kt6re zatrudnia mniej niz 250 os6b ikt6rego rocay obrdt nie
orzekacza 50 milion6w EUR. i/lub roczna suma bilansowa nie orzekacza 43 milion6w EUR

2. Dokumenty dol{czon€ do Oferty zawietaj4*l nie zawierajq* informacje stanowilce tajemnica
przedsigbiorstwa, w rorumieniu art. I t ust. 4 ustawy

(

niepotrzebne

z

dnia l6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

skreilit)

Dokumenty zawieraj4ce informacje stanowi4ce tajemnicg przedsigbiorstwa oraz dowody na wykazanie, i2
zastzezane informacje stanowiq tajemnicA przedsigbiorstwa, zawarte s4 na stronach
Oferty.

(zaleca si9, zlozenie ww. dokument6w wraz z dowodami w oddzielnej wewngtrznej kopercie
z oznakowaniem: TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA, lub oddzielnie spiqC (zszyC) od pozostalych,
jawnych element6w Oferty)

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

20

CZNIK Nr
FORMULARZ OFERTOWY

I

strona
z og6lnej liczby stron

Qtieczgt llykonawcy)

oSwtADczENtA wYKoNAwcY

- strona

l

Przystgpuj4c do postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
,, Budowa si€ci wodociAgowej W 125 PEHD wraz z podzialem na3 etapyw mi€jscowosci Sucha Gdrna,

gm. Polkowice,"

l.

OSwiadczam.2e nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.24 usl. I pkl. l2 do 22.
Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
/podpn piec/()
I

r,r,.

2.

OSwiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu oke6lone przez Zamawiaj4cego w Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zarn6wieniarozlzial III pkt l. 2.
Upelnomocniony przedsuwiciel Wykonawcy

fpo<lpiq

pi@fa,

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

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
O5wiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, okre5lonych przez
zamawiaj4cego w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia rozdzial lll pkt 1.2, polegam na zasobach
nastEpujqcego/ych podmiotu/6w:

w nast9puJ4cym zaKresre:
(t'skazat podmiot i

okreilit odpowiedni zakrcs dla vskazanego podmiotu).

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

CZNIK Nr
FORMULARZ OFf,RTOWY

I

strona
z og6lnej liczby stron

Qtieczgt Wykonawcy)

oSwtADczENtA wYKoNAwcY - strona 2

WYKONAWCA:
O$wiadczam,

2e w

stosunku

do

powolujg sig w niniejszym postgpowaniu, tj.:

nastgpujqcego/ych podmiotu/t6w,

na

kt6rego/ych

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

(ptut

pelnq nazwg/frng, adres, a takie w zaletnolci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

postQpowania o udzielenie zam6wienia okeslone w art. 24 ust.

zasoby

I

nie zachodz4 podstawy wykluczenia

Z

oraz podmioty te spelniaj4 lvarunki udzialu w

postgpowaniu, w zakresiejakim powofujg sig na ich zasoby.
Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

/podpi+

pided/

Data;,..,..,,.,,..,,..,,..................

O5wiadczam,

2e

w

stosunku

do

nastgpujqcego/ych podmiotu/t6w, bgdqcego/ych podwykonawclami:

(podat pelnq nazwg/Jirmg, adres, a
tak2e w zaleZnoici od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodz4 podstawy wykluczenia z postgpowania

o udzielenie zam6wienia.
Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

fpodph.

pie*,

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

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Odwiadczam, 2e wszystkie informacje podane w powyzszych odwiadczeniach s4 aktualne i zgodne z prawdq oraz

zoslaty przedstawione

z

pelnq SwiadomoSci4 konsekwencji wprowadzenia zamawiaj4cego

w

bl4d prry

przedstawianiu informacji.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

22

wzoR
(pieczgt Wykonawcy)

,,WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH POTWIERDZAJACYCH SPELNIENIE
WARUNKU UDZIALU W POSTEPOWANIU"
Podmiot rerlizuj{cy
zadrnie
L,p.

Rodzaj rob6t

Data imiejsce

Wartoie

wykonrnia

Podmiot nt rz€cz
kt6rego roboty te zostal)
wykonane

(zadanie realizowane
samodziolnie przez

WykonawcQ/inny
podmiot, n8 kt6rego
wiedzy i doswiadczeniu
oolesa Wvkonawca)

Uwaqa:
l. Nale2f wykaza( w okresie ostahich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres
prowadzenla dzialalnosci jest k6tszy

-

w tym okresie, co najmniej:

- -dwdch robdt budowlanych zblizonych do przedmiotu niniejszego zam6wienia o charakterze
budowv. przebudowv lub wvmianv sieci wodociaeowei o lacznei wartosci min 200.000 zlotvch

wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych roboty te
zostaty wykonane, z zalqczeniem dowod6w okreslajqcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalecie, w szczeg6lno$ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukofczone, Vry czym dowodami, o kt6rych mowa, s4 referencje b4dZ inne
dokumenty *ystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze \aykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokument6w
- inne dokumenty.

Upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

WZ6R
(pieczgt IVykonawqt)

,,Wykaz os6b skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zam6wienia"

Lp.

L

Nazwisko
i imig

Kwalifikacje

Zakres

zzwooowe/
Uprawnienia

wykonywanych

W niniejsrym wykazie

nale{

czynno6ci

DoSwiadczenie/

Wyksztalcenie

lnformacja o podstawie do
dysponowania wskazanlmi

glg!(umowa

o pracA,
umowa zlecenia. ilD.)

wskazaC osoby, kt6re bgdq uczestniczyd w wykonaniu zam6wienia. Wykaz

zawieraC powinien,

-mo2liwoid dysponowania, co naimniei iedna osoba, skierowanq przez wykonawca do realizacji
przedmiotowego zamdwienia posiadaj{cq uorawnienia do wvkonvwania samodzielnei funkcii
technicznei do kierowania robotami budowlanvmi bez osraniczei z branzv installcyinei w zakresie
sieci. instalacii i urzadzef cieolnvch. wentvlacvinych, sazowych. wodociasowvch i kanalizacyinych
2. W niniejszym wykazie nale2y bezwzglgdnie podad informacjg o podstawie do dysponowania wskazanymi
osobami.

3. Do niniejszego wykazr naleq dolqczyd W ORYCINALE pisemne zobowiQzanie innych podmiot6w do
oddania Wykonawcy do dysporycji niezbgdnych zasob6w w zakresie os6b zdolnych do wykonania
zamdwienia na okres korrystania z nich przy wykonywaniu zam6wienia,

w sytuacji okre3lonej w art.22a

ustawy.

4. W celu oceny, czy wykonawca
okreSfonych

w arl. 22a ustawy,

polegajqc na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach
bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umo2liwiaj4cym

naleryte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek lqcz4cy wykonawc9 z tymi
podmiotami gwarantuje rzec2ywisty dostgp do ich zasob6w, zamawiajqcy motu, iqdaf dokument6w, kt6re
okre$laj4 w szczeg6lno6ci:
zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
spos6b wykorrystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcg, przy wykonywaniu zam6wienia

l)
2)

3)
4)

publicznego;

zakes i okes udzialu innego podmiotu prry wykonywaniu zam6wienia publicznego;
czy podmiot, na zdolnoJciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w
postgpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do3wiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci dotycz4.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

WZ6R
(pieczgt Wykonawcy)

Dotyczl: przetargu nieograniczonego na zadania
,, Budowa sieci wodoci4gowej

:

W 125 PEHD wraz z podzialem na 3 etapy w miejscowo5ci Sucha G6rna,
gm. Polkowice,"

oSwIADcztrNIE DoryczAcE cRupy KAPITALOWEJ

a)

O6wiadczamy, iz nie naleavmy 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,

kt'rzy zlozyli

odrgbne oferty w przedmiotowym postgpowaniu.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

b)

Oswiadczamy, iz nalezym), do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji ikonsumentdw (Dz. U.

z 2015 poz. 184.

1618

i

1634 .)

z niuej wymienionymi

Wykonawcami, ktdrry zlo2yli odrgbne oferty w przedmiotowym postgpowaniu:

Upelnomocn iony przedstawiciel Wykonawcy

UWAGA!
OSwiadczenie (o treSci zgodnej ze wzorem) zlozone wraz z ofertl przetargow4 przed terminem otwarcia ofert nie
bgdzie umane, poniewa2 Wykonawca skladajqc ofertg nie ma informacji o Wykonawcach, kt'rzy zlotyli
odrgbne oferfy w przedmiotowym postgpowaniu.
W przypadku wplynigcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postepowania zloZenie w oSwiadczenia nie
jest wymagane.

UWAGA!

Zgodnie z art. 24 ust. I I ustqwy Pzp Wlkonsb'cs w terminie !!!iii od dnia zamieszczenia na sfionie
inlemetowej Zumawiajqcego lnformacJi, o kldrcJ mofl,n w art, 86 usL S ustot|y, pftekaile Zamattiojqcemu
niniejsze otwiadczenie llrqz ze zloieniem oiwiadczenia, wykonawca mo2e przedstawit dowody, ie powiqzqnia
z innym wykonowcq nie prowadzq do zaH6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia.

wz6R
(pieczgt Wykonawcy)
Dotyczy: pnetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
Budowo
wodoci{gowej
W 125 PEHD wrazz podzialem na 3 etepy w miejscowoSci Sucha G6rna,
sieci
,,
gm. Polkowice.'

zoBowr4zANrE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbgdnych zasobow na potrzeby realizacji zam6wienia

w trybie art.22a ust

I

ustawy Pzp

Nazwa Podmiotu udostgpniajqcego

Adres

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

l.

Niniejszym zobowi4zujg sig do udostQpnienia swoich zasob6w w zakresie:

do dyspozycj i Wykonawcy:

(naala Wykotnulcy)

2.

Spos6b wykorrystania udostgpnionych przeze mnie zasob6w, przsz Wykonawca, przy wykonaniu
zam6wienia, bgdzie nastgpujqcy:

3.

Zakres i okres udzialu innego podmiotu przf wykonaniu zam6wienia:

(infornacje, jo* zasoby le Ud4 rrr*ot4rslryane pzy realizacj i zan^eienia)

Zakres

-

Okres udzialu

-

(infomncje, jaHe korrlretnie nsoby zoslanq udostepniotc

4.

ore

podniotu

1r .zasie

rcalizacji zanheienia)

Charakter stosunku,jaki bgdzie mnie l4cryl z wykonawc4:

(inJomaqje, na jakiej pdsla\eie vr*ott

5.

okres u&ialu

^re

b€&ie nini

dtqtufiwa,

OSwiadczam, 2e wszystkie informacje podane w niniejszym zobowiqzaniu s4 aktualne i zgodne z
prawdq oraz zostaly przedstawione z petnq Swiadomo3ciq konsekwencji wprowadzenia Zamawiajqcego
w blEd prry przedstawianiu informacji.

Upetnomocniony przedstawiciel innego podmiotu

Data:

26

WZOR

UMOWY

UMOWA nr
zawarla w dniu

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

pomigdzy Przedsigbiorstwem Cospodarki Miejskiej Sp6lka
59-100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2
Kapital Zakladowy 137.889.300 PLN;

z

r,

o.o,

i

KRS Num€r KRS :0000074347 ;
NIP 692-000-12-19 ;
Regon:390558659
reprezentowanym przez

l)

Jacka Kaszubg

2) Gra2yng G6rak

-

:

Prezesa Zav4drr

Prokurent, Dyrektor Finansowy, Gl6wny Ksiggowy

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,

a .....,...............
reprezenrowan4 przez:

...zwanym

w

dalszej czgSci WYKONAWCA

sr.

l.

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania w trybie pnetargu nieograniczonego /nr sprawy ............./ o
udzielenie zam6wienia publicznego Wykonawcy powierza sig do wykonania zadanie pn.
,, Budowa sieci wodociqgowej W 125 PEHD wraz z podzialem na 3 etapy w miejscowo5ci Sucha G6rna,
gm. Polkowice,"
2. Zakres podstawowy rob6t stanowiqcy przedmiot umowy zostal opisany dokumentami takimijak:
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 muszq byd wykonane zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszq umowq warunkach.

l.

s2.

Strony ustalaj4 nastgpujqce terminy wykonania rob6t:

- rozpoczgcie:
- zakohczenie:

Podstawq

2.
3.

do rozpoc4cia prac bgdzie protokOl przekazania placu budowy podpisany przez

nadzoru i kierownika rob6t

inspektora

.

Za l3rmin zakoiczenia rob6t przyjmuje sig datg pisemnego zgloszeniaZamawiajqcemu o zakoiczeniu robdt i
gotowosci do odbioru.
Rozpoczgcie i przeprowadzenie przez Zamawiajqcego czynno6ci odbiorowych nastqpi zgodnie z zapisami

$ l4 niniejszej umowy.

l.

s3.
Przedstawicielem Zamawiajqcego:

a) pelniqcym funkcjg inspektora nadzoru branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ]JJz}dzeti,
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci4gowych i kanalizacyjnych bQdzie : .................. tel.
e-mail: ..........................
b) Osobq uprawnionym do kontakt6w i koordynowania prac bqdzie:
tel. .............., e-mail:

2. Inspektor Nadzoru dziala w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (D2.U.2017.1332
wnz ze zmianami) i w granicach nadanego mu umowq przez
Zamawiaj4cego .

tj.

3.Przedstawicielem Wykonawcy:

a) pelni4cym funkcjg Kierownika budowy branZy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzei
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci4gowych i kanalizacyjnych bgdzie : .................. tel.
e-mail:

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

i

b) Osob4 uprawnionym do kontakt6w

l.

koordynowania prac

bEdzie:

tel. .............., e-mail:

s4.

Zamawiajqcy zobowiqzany jest do:
a) odbioru przedmiotu umowy w tym element6w rob6t ulegaj4cych zakryciu.
b) zaplaty *ynagrodzenia zgodnie z umow4,
Wykonawca ma obowi4zek:
a) powiadomii Zamawiaj4cego o stwierdzonych nieScistoSciach
b) oznakowad teren rob6t zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami oraz zapewni6jego peln4 ochrong
I zaDezpteczenle,

wykonai caly przedmiot umowy oraz

usun4C

wszelkie wady i usterki z nalezltq starannosci4 i pilnoSci4,

d) realizowaC roboty w kolejnoSci i terminach uzgodnionych zZamawiaj4cym,

i

realizowaC zam6wienie zgodnie z umowq, przepisami BHP, Polskimi Normami zasadami sztuki
budowlanej oraz specyfikacjq techniczn4 wykonania iodbiory robdt budowlanych,
+'\
zapewnid specjalistyczny nadzdr nad realizacj4 zadania,
zapewniC wykwalifikowanych pracownik6w, jacy s4 niezbgdni do odpowiedzialnego i terminowego
wykonania rob6t,
h) zawiadamiaC inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t zanikowych b4dZ ulegaj4cych zakryciu, celem
odbioru z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed ich zakryciem; jeZeli Wykonawca nie
poinformowal o tym fakcie lnspektora Nadzoru, Wykonawca zobowi4zany jest odkryC roboty lub
wykonac otwory niezbgdne do zbadania rob6t, a nastgpnie przywr6ciC roboty do stanu poprzedniego na
wlasny koszt,
poniedC wszelkie koszty z tytulu wyrzEdzonych szk6d powstalych w trakcie wykonywania rob6t
bgdqcych konsekwencj4 zaniedbai ze strony Wykonawcy,
przygotowa6 przedmiot umowy do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawnoSci jego wykonania,
k) po zakoriczeniu rob6t pozostawid caly teren budowy czysty inadajqcy sig do uzytkowania,
przygotowad przedmiot umowy do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawnoSci jego wykonania,
m) wykonai i przekazat Zamawiajqcemu dokumentacjg powykonawczq w 2 egzemplarzach (w rym migdq/
innymi: inwentaryzacjg powykonawcz4, atesty certyfikaty, oryginaly kart gwarancyjnych
wbudowanych material6w budowlanych itp.),

i)
j)
l)

i

I.

ss.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bgdzie utrzymywal teren rob6t w stanie wolnym od
komunikacyjnych oraz bgdzie usuwal

2.
3.
4.

i

skladowal wszelkie u:z4dzania pomocnicze

i

przeszk6d

zbgdne materialy,

odpady oraz niepotrzebne urz4dzenia prowizoryczne na skladowisku odpad6w.
Wykonawca zobowi4zany jest do prowadzenia robdt w spos6b nie powoduj4cy utrudnief w komunikacjr
I nie stwavaj4cy zzgrozef wypadkowych.
Wytw6rc4 odpad6w powstaj4cych w wyniku realizacji rob6t budowlanychjest wykonawca.
Wykonawca zobowi4zuje sig do zachowania wymog6w Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz
U. z 2013 poz.2l z p62n. zmianami) w zakresie transponu odpad6w oraz do przekazywania odpad6w

podmiotowi, kt6ry posiada zezwolenie na prowadzenia dzialalnoSci w zakresie zbierania, odzysku r
unieszkodliwiania odpad6w. Wykonawca nie posiadaj4cy zezwolenia do prowadzenia dzialalnoSci w
zakresie fansportu odpad6w zgodnie z lstaw4 z dnia jw. o odpadach, powierzy realizacjE zadai w wylej
5.

l.
2.

wymienionym zakresie podmiotowi posiadajqcemu powy2sze zezwolenie.
Podczas wytwarzania, transportu, odbioru i zagospodarowania odpad6w wykonawca musi przestrzegad
obowiqzuj4cych przepis6w w zakresie ewidencji i transpoftu odpad6w z uwzglgdnieniem elektronicznego
systemu BDO.

s6.

Wykonawca zobowi4zuje sig do ubezpieczenia rob6t z tytulu szk6d, kt6re mog4 zaistnie( w zwi4zku ze
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej.
Ubezpieczeniu podlegaj4 w szczegdlnoSci:
robory, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome zwiqzane bezpodrednio z wykonywaniem rob6t
- od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialnodC cywilna za szkody oraz nastQpstwa nieszczgSliwych wypadk6w dotyczqcych
pracownik6w i os6b trzecich, a powstalych w zwiqzku z prowadzonymi robotami, a takze z ruchem

a)

pojazd6w mechanicmych.

l.
2.

s7.

Wykonawca zobowi4zuje sig wykonaC przedmiot umowy z mat€rial6w i urz4dzeh wlasnych okre5lonych
w przedmiarze rob6t i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Materialy i urz4dzenia podlegaj4ce wbudowaniu musz4 posiadaC wymagane omakowanie CE oraz powinny
odpowiadad, co do jakoSci i bezpieczeistwa, wymogom wyrob6w dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreSlonym w art. l0 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom, o kt6rych mowa w $ l.
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okazaC w

3.

Przed wbudowaniem materialu na ka2de 2qdanie Zamawiaj4cego Wykonawca zobowiqzanyjest
stosunku do wskazanych material6w ivz4dzef odpowiedni dokument wymieniony w ust. 2.

4.

Wykonawca zapewni potruebne oprzyrz4dowanie, potencjal ludzki omz materialy niezbgdne do wykonania
przewidzianych normami badarl oraz potwierdzen ia jako5ci rob6t wykonanych z material6w Wykonawcy na
terenie budowy, a tak2e do sprawdzenia cigitaru i ilo6ci zu2ytych material6w.
Badania, o kt6rych mowa w pkt 4, bgd4 realizowane przez Wykonawcg na wlasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badah okaze sig, ze zastosowane materialy, b4dZ wykonanie rob6t jest
niezgodne z umowq, to koszfy badari dodatkowych i ponadnormatywnych w stosunku do badari okeslonych
w ust. 4 obciqzaj4 Wykonawca.

5.

6.

l.

s8.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiaj4cego, cedowaC swoich praw i obowi4zk6w
wynikaj4cych z niniejszej umowy na rzecz innych podmiot6w, w tym rowniez dokonywai przelewu
\ryierzytelno6ci naleznych z fytulu realizacji niniejszej umowy od Zamawiajqcego.
W razie naruszenia lub niedotrzymania postanowieh ust. I Zamawiaj4cy moze od umowy odstqpid ze
skutkiem natychmiastowym, \ryykluczajqc roszczenia odszkodowawcze.

l.

$e.
Strony ustalajq kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umora} w kwocie:
a) netto:

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

b) podatek vAT ( .........% )
c) brutto: ... ... . . . .

2.
3.

zl

I

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

......................).

zl(slownie:..........

......................).

Wynagrodzenie okeSlone w ust odpowiada przedmiotowi umowy przedstawionemu w przedmiarze
zakresu podstawowego robdt, kt6ry byl zamieszczony w SlwZ ijest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym
Wynagrodzenie okre6lone w ust. l, jak r6wniez ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym rekompensuj4
Wykonawcy takie koszty jak: wszelkich prac przygotowawczych, porzqdkowych, projektu organizacji ruchna czas budowy oraz oznakowania, funkcjonowania placu budowy, wrcz z kosztami jego organizacji i
p6zniejszej likwidacji, koszty doprowadzenia medi6w i koszty ich zxzycia, utrzymania zaplecza budov'?,
zatnzpieczenia placu budowy, porzqdkowania placu budowy, koszty obslugi geodezryjnej, ubezpieczenia
budowy, organizacj
ruchu z.astgpczego, sporz4dzenia dokumentacji powykonawczej, transportu
zewngtrmego i wewngtrznego pracownik6w, material6w, material6w pochodzqcych z rozbi6rki i odpad6w,
deponowania na skfadowisku odpad6w i w miejscach deponowania wskazanych przez Zamawiajqcego, a
takze koszty inne wynikajqce z umowy.
Roboty towarryszqce, kt6rych zdaniem Wykonawcy wystgpuje koniecmosC wykonania, nie wymienione
w przedmiarze nale2y uwzglgdni6 w zakresie robdt podstawowych. lch koszt Wykonawca uwzglgdnil
w cenach jednostkowych oferty.
Wykonawca oiwiadcza, iz nie bgdzie zglaszal aadnych roszczeh z tytulu niedoszacowania nale2no3ci za
wykonanie rob6t bgdqcych pnedmiotem umowy czy innych blgd6w Wykonawcy.
Wykonawca oSwiadcza,2e dokonal wizji lokalnej w terenie, zapoznal si9 z terenem rob6t, oraz zapomal sig
z warunkami realizzcji i wynagrodzenie z ust. I zawiera wszystkie koszty niezbgdne do kompleksowej
realizacji umowy.
Spos6b rozliczenia rob6t: calkowita wartosc faktycmie wykonanych rob6t obliczona bgdziejako ilocryn cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilo6ci wykonanych rob6t na podstawie obmiaru atwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru.
Nie przewiduje sig mozliwofci 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 czg6ciowego protokolu wykonanych rob6t i
koslorysu powykonawczego zatwierdzonego przez kierownika rob6t inspektora nadzoru odbiorze
zakresu rob6t objgtych umowq.
Podstawq do wystawienia przez Wykonawcg faktury koricowej bgdzie podpisany przez Inspektora Nadzoru
Kierownika rob6t przy udziale przedstawicieli Zamawiaj4cego
Wykonawcy protokolu odbioru
koricowego,
prrypadku stwierdzenia wad usterek ujawnionych przy odbiorze protokolu
potwierdzajEcego usunigcie wad i usterek.
Platno56 na rzecz Wykonawcy dokonana bgdzie przelewem z terminem 30 dni;
od daty wptywu faktury wraz z dokum€ntami rozliczeniowymi do siedziby zamawiajqcego, prq c4m
faktura nie mo2e byd wystawiona wczeSniej niZ po podpisaniu odpowiednio protokolu potwierdzajqcego
wykonanie rob6t, protokolu odbioru koricowego.
Termin platnoSci ustala sig na dzief obci4zenia rachunku bankowego Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy nie bgdzie tdzielal zaliczek dla Wykonawcy w zwi4zku zrealizacj4 przedmiotu umowy.
Wykonawca nie moze uzalezniac wykonania rob6t od udzielenia zaliczki.
Zamawiaj4cy mo2e na pisemny wniosek Wykonawcy dokonaC wcze3niejszej zaplaty wynagrodzenia pod
warunkiem jednak pomniejszenia go o kwotg stanowiqcq iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i liczby
dni o kt6re zostala przyspieszona platnoSC.

i

5.

6.

'1.

8.

9.

i

10.

ll.

12.
13.

14.
15.

i

aw

i

i

i

-
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16. PlatnoSci

w

sytuacji powierzenia przez Wykonawcg czg5ci zarn6wienia do realizacji podwykonawcy

realizowane bgdq zgodnie z $

l7 ust.9.

17. Wykonanie ewentualnych rob6t dodatkowych, wykraczajqcych poza zakres okreSlony w przetargu, moze
nastqpiC wylqcznie na podstawie protokolu koniecmoSci zatwierdzonego przez Zamawiaj4cego - na
zasadach okreslonych w art. 144 ust.

I

ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

18. W przypadku wystqpienia rob6t dodatkowych obowiqzujq czynniki cenotw6rcze do

kosztorysowania

zgodnie z cennikami cenotw6rcrymi, okre6lonymi w kosaorysie ofertowym.
19. Materialy, sprzgt i transport wg oferty, natomiast materialy nie ujgte w ofercie bgdq 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. lTlub

22.

samowolne wprowadzenie zmian w robotach objgtych przedmiotem umowy, pozbawia Wykonawca
skutecmego roszczenia o zaplatg wynagrcdzenla za ten zakres wykonanych prac.
W przypadku wykonania prac niezgodnych z protokolem koniecznoSci rob6t bqd2 bez zachowania
procedury, o kt6rej mowa w ust. 17, Wykonawca na zqdanie Zamawiaj4cego jest zobowiqzany do
przywr6cenia stanu sprzed wykonania ww. samowolnych rob6t, bqdz przywr6cid na koszt i ryzyko
Wykonawcy stan sprzed wykonania tych samowolnych rob6t bez zachowania prawa do wynagrodzenia w
tym zakresie.

23. Zamawiajqcy dopuszcza takze mozliwosc wprowadzenia rob6t zamiennych w razie wystqpienia
okoliczno5ci, kt6rych nie mozna bylo przewidzie( w dniu zawarcia umowy, a nadto w przypadku
koniecmo3ci zmiany technologii wykonania robdt.

24. Roboty zamienne mog4 zostad wykonane wyl4cznie na podstawie uprzednio sporz4dzonego protokolu
koniecznoSci, podpisanego przez Wykonawcg, kierownika budowy i Przedstawiciela Zamawiaj4cego oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajqcego.

25. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych i
wska2nik6w cenotw6rczych wyszczeg6lnionych w kosztorysie ofertowym sporz4dzonym przez Wykonawcg
dla tych rob6t oraz ilolci faktycznie wykonanych przez Wykonawcg i odebranych przez zamawiajqcego
rob6t zamiennych. Podstaw4 odbioru rob6t zamiennych bqdzie obmiar rob6t wnz z wycen4 kosztorysowq
sporz4dzonq przez Wykonawc9. Do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu rob6t zamiennych ust. l9
stosuje sig.

s

10.

s

ll.

Zanawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego rob6t bgdqcych przedmiotem umowy.
Wykonawca z tego tytulu nie bgdzie dochodzil zadnego odszkodowania.
Przed rozpoczgciem lub w toku realizacji rob6t na 2qdanie Zamawiajqcego, Wykonawca, ma obowiqzek
przedstawienia mu za3wiadczenia z banku dotycz4cego jego stanu finansowego.

s t2.
Warunki i zasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy:
l. Dopuszcza sig zniang przedstawicieli strcn z przlczyn niezaleZnych od stron (sity wyzsze*, zdarzenia losowe,
stan epidemiologiczny itp.), zmiana wymaga wylqcmie pisemnego powiadomienia przez strony umowy,
2. Dopuszcza siQ zmiang zapis6w umownych stanowi4cych oczywist4 omylkg,
3. Termin realizacji zam6wienia moze ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w przypadku:
a) wystqpienia potwierdzonych przez lnspektora Nadzoru sytuacji nie przewidzianych na etapie zawarcia
umowy oraz innych uniemozliwiaj4cych wykonywanie rob6t zgodnie z wymaganiami technologii:
opad6w deszczu, gradu itp.. Termin realizacji zam6wienia zostanie wydlu2ony o ilo6C dni wystgpujqcych
niekorzystnych warunk6w atmosferycznych. Zamawiaj1cy pisemnie powiadomi Wykonawcg o
wznowieniu rob6t,
b) gdy Zamawiajqcy udzieli Wykonawcy zam6wienia w trybie zam6wienia z wolnej rgki na realizacjg
rob6t, o kt6rych mowa w art.67 lub rob6t dodatkowych, o kt6rych mowa w art. 144 ustawy Prawo
zam6wieri publicznych.
c) w przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemozliwiaj4cych prawidlowE realizacjg
przedmiotu umowy terrnin zakohczenia rob6t moze zostad przedluzony o czas potrzebny na dokonanie
zmian w dokumentacji projektowej,
d) zmiany zakesu rzeczowego rob6t dokonanego przez Zamawiajqcego, w trakcie realizacji prac lub z
przyczyn niezzle2nych od Wykonawcy (sit wyzszych),

e)

stwierdzenia

w

trakcie robdt kolizji

z

istniejqcymi urzqdzeniami, ktdre

nie sq

geodezyjnie

zinwentaryzowane. Termin zostaje w6wczas przedluzony o czas potrzebny do usunigcia kolizji
0 stwierdzenia w trakcie rob6t wszelkiego rodzaju przeszk6d, utrudniert, ziych warunk6w gruntowych itp.
uniemo2liwiaj4cych terminowe lub prawidlowe wykonanie zadania , zgodnie ze sztuk4 budowlan4.
Termin zostaje wdwczas przedluzony o czas potrzebny do usunigcia przeszk6d, utrudniei itp.

g)stanu epidemiologicznego w kraju ; Tennin zostaje w6wczas przedluimny o czas potrzebny do realizacji

zadania, zgodnie z wytycznymi wydanymi przez organy nadrzgdne; w celu zachowania nalerytej
ostrozno6ci, mozliwoSci realizacji umowy itp.

4. Zamawiajqcy dopuszcza moZliwoSC zmiany zakresu rzecznwego rob6t dokonanego przez Zamawiai4cego, w
trakcie realizacji prac lub z przyczyn niezale|nych od Wykonawcy ( koniecznoSci zmiany technologii
wykonywanych prac , sil wy2szych*, nie uzyskania zgody na wejScie itp. ),
5. W przypadku zaistnienia okoliczno5ci wskazanych w ust.4, Zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwo5d zmiany
umowy, poprzez wprowadzenie do obowi4zuj4cej
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w $ 9 ust.
tresci umowy wartosci rozliczenia kodcowego, w nastgpujqcy spos6b:
a) przygotowanie przez Wykonawcg kosaorysu powykonawczego dla wykonanego zakresu podsta\xowego
rob6t z uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych wskutek okolicznoSci 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 okolicmo6d o charakterze nadzwyczajnym, na kt6r4 Wykonawca anl
Zamawiajqcy nie majq wplywu; wystqpieniu kt6rej Wykonawca ani Zamawiai4cy, dzialajqc racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; kt6rej, w przypadku jej wyst4pienia, Wykonawca ani Zanawiaj4cy,
dzialajqc racjonalnie, nie mogli unikn4C lub jej przezwyciQzy': oraz ktdra nie mo2e byC zasadniczo prrypisana
Wykonawcy ani Zamawiaj4cemu.
$ 13.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie rob6t w sprawie zam6wienia

I

-

l.

jest zobowi4zany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania
reklamacyjnego.
Reklamacjg wykonuje sig poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiaj4cego na pi6mie.
Zamawiaj4cy ma obowi4zek pisemnego ustosunkowania siQ do zgloszonego przez Wykonawcg roszczenia w
terminie 30 dni od daty zgloszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiajqcego umania roszczenia Wykonawcy, wzglgdnie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o kt6rym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wyst4pienia
na drogg sEdowq.
publicznego Wykonawca

2.
3.

4.

$ t4.

l.

Prryst4pienie przez Zamawiajqcego do czynnosci odbioru koicowego prz€dmiotu umowy nastqpi po

2.

Po zako6czeniu rob6t Wykonawca sklada w siedzibie Zamawiaj4cemu zgloszenie o zakoriczeniu rob6t.

3.

CzynnoSci odbioru kofcowego przedmiotu umowy Zamawiaj4cy rozpocm4 w ci4gu l4 dni od daty zlo2enia
przez Wykonawcg w siedzibie Zamawiaj4cego zgloszenia o zakoficzeniu rob6t.
W czynnosciach odbioru koricowego uczestniczyd bQd4 przedstawiciele Zamawiaj4cego i Wykonawcy.
Wykonawca najp6zniej w dniu rozpoczgcia czynno5ci odbioru koricowego przekaze Zamawiajqcemu
wsrystkie wymagane Prawem Budowlanym i niniejsz4 umowq dokumenty.

zakohczeniu przezWykonawcg realizacji wszystkich robdt objQtych niniejszq umowq.

/l

5.
6.
'7.

Jezefi

w toku czynnoSci odbioru zostan4 stwierdzone wady, to Zamawiaj4cemu przysluguj4 nastgpujqce

uprawnienia: jezeli wady nadaj4 sig do usunigcia, moze odm6wid odbioru do czasu usunigcia wad.
Je2eli w toku czynnosci odbioru zostan4 stwierdzone wady, to ZamawiajLtrcemu przyslugujq nastqpuj4ce

uprawnienia: jeZeli wady nie nadaj4 si9 do usunigcia, to jeZeli nie uniemozliwiajq one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajqcy moze obnizyd odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy; je2eli wady uniemozliwiajq uftkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj4cy moze
odstqpiC od umowy lub z4daC wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiaj4, 2e z czynnoici odbioru bgdzie spisany protok6l zawieraj4cy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez termin na usunigcie przez Wykonawca stwierdzonych przy odbiorze wad
iusterek.
9.
Wykonawca zobowiqzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajqcego o usunigciu wad oraz do
zqdania wyraczania terminu na odbi6r zakwestionowanych uprzednio rob6tjako wadlir,rych.
10. Po protokolamym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym rozpoczynaj4 swdj
bieg terminy o kt6rych mowa w $ l5 i 21.
Zamawiaj4cy moze podj4C decyzjg o przerwaniu czynnoSci odbioru, jezeli w czasie tych czynnoSci
ujawniono istnienie takich wad, kt6re uniemo2liwiajq uzytkowanie pzedmiotu umowy zgodnie
z przemaczeniem - azdo czasu usunigcia tych wad.

ll.

s ts.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wni6sl w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zlotych (slownie: ......................2'lotych), w formie ......................., co stanowi l0 7o
o
wartoSci umownej (brutto). Zabezpieczenie powy2sze slu2y pokryciu roszcz.ei z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszcze6 z tytutu rgkojmi.
Zwrot zabezpieczen ia nast4pi w dw6ch nw. terminach:

l.

warto6ci

2.

3l

a) 70yo zabezpieczenia zwr6cone lub zwolnione zoslanie

w

terminie 30 dni od ostatecznego

3.

bezusterkowego odbioru rob6t,
b) 30Yo zabezpieczenia zwr6cone lub zwolnione zostanie nie p6iniej niz w 15 dniu po uptywie okresu za
wady.
W prrypadku zniany, przesunigcia terminu zakoriczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiqzany jest
przed terminem wygaSnigcia wniesionego zabezpieczenia naleftego wykonania umowy do zlo2enia aneksu
do por.ryzszego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikajqcy z przesunigcia terminu

4.

zakoficzenia zadania.
W przypadku niedopelnienia obowiqzku wynikajqcego z ust. 3, jak r6wniez obowiqzku wynikaj4cego

z

Prawa zzm6wief publiczrych, Zamawiajqcy ma prawo

do potr4cania naleznych kwot z

faktury

przndlo2onej do rozliczenia.

s

16.

l.Na podstawie art. 29 ust 3a oraz w zwi}zk! z art.36 ust 2 pkl 8a) ustawy Prawo zam6wieri publicmych,
Zamawiaj4cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracA przez Wykonawca lub podwykonawca
os6b wykonujqcych nizej wymienione czynno6ci w trakcie realizacji przedmiotowego zam6wienia:
a) czynnosci zwiqzane z pracami przygotowawczym i , ziemnymi i odtworz€niowymi terenu gg

a)

naimniei 2 osobY:
b) czynnosci zwiqzar.e z robotami instalacyjno-montazowymi w zakr€sie branZy sanitarnei
naimniei 3 osobv
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedlo?yl Zamawiajqcemu o5wiadczenie wykonawcy lub

b)

-

9g

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg os6b wykonuj4cych czynno6ci wskazane
w ust. l. Oswiadczenie to zawiera w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladaj4cego
oswiadczenie, datg zlo2enia oSwiadczenia, wskazanie, 2e wskazane czynnosci wykonaj4 osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju
umowy o praca (np. umowa na czas okreslony, nieokreslony, itp.) i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zloZenia o5wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podurykonawcy.
3. Wykonawca zobowi4zuje sig do zatrudnienia pracownik6w Swiadczqcych wskazane crynnosci w okresie
realizacji umowy na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia26 czerwca 19'14 r. Kodeks pracy.

4. W hakcie reafizacji zambwienia Zamawiajqcy uprawnionyjest do wykonywania crynno6ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnoSnie spelniania przez Wykonawc9 lub Podwykonawc9 wymogu zatrudnienia na
podstawi€ umowy o prace os6b wykonuj4cych wskazane w ust. I czynnosci. Zamawiajqcy uprawnionyjest
w szczeg6lnoSci do:
a) 2qdania dokument6w w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymog6w i dokonywania ich oceny,
b) zqdania wyja6nief w przypadku w4tpliwodci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymog6w,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
5. W trakcie realizacji zamdwienia na katle wezwanie Zamawiaj4cego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, nie kr6tszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedloZy Zamawiaj4cemu do wglqdu poswiadczone
za zgodnol( z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawca kopie um6w o praca os6b
wykonujAcych w trakcie realizacji zam1wienia czynno6ci okreSlone w ust. I wraz z dokumentem
regulujqcym zakres obowiqzk6w, jezeli zostal sporz4dzony. Kopie um6w powinny zostai zanonimizowane
w sposdb zapewniajqcy ochrong danych osobowych pracownik6w, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnodci bez adres6w, nr PESEL pracownik6w)
Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takiejak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac9 i wymiar etatu powinny byC mozliwe do zidentyfikowania.
6. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg lub PodwykonawcA wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac9 os6b wykonuj4cych wskazane w ust. I czynnosci Zamawiajqcy przewiduje sankcj9 w postaci
obowi4zku zaplaty przez Wykonawcg kary umownej w wysoko3ci okre6lonej w $ l8 ust.2 pkt. 0 umowy.
Niezlozenie przez Wykonawca w wyznaczonym przezZamawiaj4cego terminie Zqdanych przez
Zamawiaj4cego dowod6w w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawca wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bgdziejako niespelnienie przez wykonawcg lub
podwykonawca wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac9 os6b wykonuj4cych wskazane w ust. I
czynnoSci.
7. W przypadku wigcej niZ trzykrotnego niedopelnienia wymogu zatrudniania pracownik6w Swiadcz4cych
okreslone czynnosci na podstawie umowy o pracA w rozumieniu przepis6w Kodeksu Pracy Zamawiajqcy
uprawniony bgdzie do odst4pienia od umowy zgodnie z $ l8 ust.2 pkt. g) umowy.
8. W przypadku uzasadnionych wqtpliwo3ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub
Podwykonawcg, Zamawiajqcy moze zwr6ciC sig o przeprowadzenie kontroli przez Palistwow4 InspekcjQ
Pracy.
9. Wykonawca oswiadcza,2e zatrudnia pracownik6w lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami stosownie do
tresci aft. I ust lb lit a ustawy z dnia l0 pazdziemika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracA

(Dz. U 22017 r. poz.847

tj.).
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s 17.
Postanowienia dotyczqce podwykonawstwa:
Podwykonawca moze rozpocz4e prace nie wcze$niej niz przed dniem podpisania umowy z Wykonawc4.
|

.
2.
3.
4.
5.
6.

Wykonawca nie pdzniej ni2 na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy na plac
budowy ma obowi4zek ptzedloienia Zamawiaj4cemu projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej
przedmiotem s4 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Zamawiajqcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, kldrej
przedmiotem sq robory budowlane, wnosi zastrze2enia do przedlozonego projektu, i do projektu zmiany
umowy. Zastrzezenia dotycryC mog4jedynie niezgodno5ci projektu umowy z wymogami okreSlonymi
w ust. 6.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawc4 przedklada Zamawiaj4cemu
po(wiadczon4 za zgodnoSd z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s4
roboty budowlane, ijej zmiany.
Zamawiajqcy w terminie do 7 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sq
roboty budowlane, idojej zmian. Sprzeciw dotyczyd mozejedynie niezgodno6ci zawartej umowy
z wymogami okreSlonymi w ust. 6.
Wymagania dotyczqce umowy o podwykonawstwo, ktdrych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajqcego zastrze2ei Iub sprzeciwu:
lermin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byd dluzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku;
termin realizacji zakresu przskazanego do realizacji podwykonawcy nie moze byC dluzszy od
terminu realizacji przedmiotowego zam6wienia publicznego;
zakres rob6t i spos6b ich wykonania oraz warunki gwarancji winny byC tozsame z umowq na
realizacjg zamdwienia publicznego;
kary umowne z tytulu op6Znienia w realizacji umowy;

a)

b)

c)
d)
e) obowi4zek posiadania

7.

przez podwykonawcg ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej,

w zakresie prowadzonej dzialalno3ci zwiqzanej z wykonywanq przez niego czgSciq zam6wienia;
prawo odst4pienia od umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie;
W przypadku podwykonawstwa, kt6rego przedmiotem sq dostawy lub usfugi w ramach danego zam6wienia
na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcq ma obowiqzek

0

przedlo2enia Zamawiajqcemu podwiadczonej za zgodnoS( z oryginalem kopii zawartych um6w o
podwykonawstwo, oraz ich zrnian. Obowiqzek powybzy nie dotycry um6w o podwykonawstwo, kt6rych
przedmiolem s4 uslugi i dostawy w ramach danego zam6wienia na roboty budowlane, ktdrych wartoSd jest

8.
9.

mniejsza niz 0,5

0/o

wartosci umowy w sprawie zam6wienia publicznego i nie wigkszajednak niz 50.000 zl.

Zasady zawierania um6w

o

podwykonawstwo

z dalsrymi podwykonawcami sq zgodne z

zasadami

okre6lonymi dla um6w zawieranych pomigdzy wykonawc4 o podwykonawc4.
PlatnoSci w sytuacji powierzenia przez Wykonawcq czgsci zamdwienia do realizacji podwykonawcy:
a) w przypadku nie wykazania dokonania platnoSci naleznej podwykonawcy Zamawiaj4cy uprawniony
bgdzie do wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia w czgSci r6wnej sumie niedokonanych wyplat
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.

b)

Zamawial4cy dokonuje bezpoSredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujEcego
podwykonawcy, kt6ry zawarl zaakceptowanq przez Zamawiajqcego umowg o podwykonawstwo, w
przypadku uchylenia sig od obowiqzku zaplaty pnez Wykonawc$ z zastrzezeniem lit. b). Bezposrednia
platnoSd na rzecz podwykonawcy zostanie dokonana przelewem w terminie nie dluZszym niz 30 dni od

c)

dnia wykazania zasadnosci takiej platnosci,

w prrypadku zgloszenia przez Wykonawcg uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiaj4cy uprawniony
bgdzie do odmowy dokonania bezpo6redniej zaplaty na rzecz podwykonawcy wzglqdnie do zlo2enia do
deporytu sqdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podrykonawcy lub dalszego

podwykonawcy

w

prrypadku istnienia zasadniczej wqtpliwo6ci Zamawiajqcego co do wysokosci

naleznej zaplary lub podmiotu, kt6remu platnosd sig nalezy,

d) w

przypadku dokonania bezpoSredniej zaplaty podwykonawcy Zamawiajqcy potrqca kwot9
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale2nego Wykonawcy. Szczeg6lowy tryb reguluj4cy
bezpodredniq platnodC na rzecz podwykonawcy okresla art. l43c ust. Od do 6 Prawo zam6wiei
publicznych.
Wysoko3d kar umownych, z tytutu:
braku zaplaty wynagrodzenia nale2nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynosi kazdorazowo 5 7o wartodci umowy,\

I

10,

a)
b)

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
podwykonawcom wynosi 0,1

c)

%

lub

dalszym

wartosci ka2dorazowej nieterminowej zaplaty za kaady dzieh

op6Znienia,

nieprzedlo2enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem
s4 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,1 o/o wartosci umo\ry za kaady dziei

nieprzedlozenia projektu umowy

d)
e)

o

podwykonawstwo, liczqc

od dnia

powzigcia przez

Zamawiajqcego informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawcE;
nieprzedlozenia poswiadczonej za z8.odno$C z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, wynosi 0,1 o/o wartosci umowy zaka2dy dzieh op6Znienia,
wykonywania prcc pnez podwykonawc9 bez zawaftei umowy o podwykonawstwo wynosi

0,2yo waftoici umowy za ka2dy dziefi, liczqc od dnia powzigcia przez Zamawiajqcego

f)
S)

informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawcq:
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, wynosi 0,05% warto$ci
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzief op62nienia, licz4c od uplywu terminu okre3lonego
przez Zamawiaj4cego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,

braku zniany umowy

o

podwykonawstwo

w

zakresie innym

niz

okre$lony

w pkt f)

w wysokodci 0,1 % wartodci umowy o podwykonawstwo za kaldy dzieh opdzrienia, licz4c od
uplywu terminu okreSlonego przez Zamawiaj4cego w wezwaniu do dokonania wskazanej
zmiany.
11. Je2eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby wykonawca
powotywal sig, na zasadach oke5lonych w aft. 22a ust. ustawy, w celu wykazania spelniania
warunk6w udzialu w postgpowaniu 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 czg$ci zam6wienia na roboty budowlane lub uslugi
nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zqdanie zamawiajqcego przedstawia oSwiadczenie, o
kt6rym mowa w arl. 25a ust. I ustawy, Iub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajqce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
13. Je2eli zamawiajecy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodz4 podstawy wykluczenia,
wykonawca obowi4zany jest zast4pi6 tego podwykonawcg lub zrerygnowaC z powierzenia wykonania
czgSci zam6wienia podwykonawcy.

I

14. Powierzenie wykonania cz96ci zam6wienia podwykonawcom

nie zwalnia wykonawcy

z

odpowiedzialnoSci za nalezyte wykonanie tego zzm6wienia.

z aft. 22a ust. 5 ustary Pzp, Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiot6w, odpowiada solidamie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal sig do

l5. Zgodnie

udostgpnienia zasob6w, za szkodg poniesion4 przez zamawiajqcego powstalE wskutek nieudostgpnienia
tych zasob6w, chyba ze za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy.
16. Regulacje wobec podwykonawc6w stosuje siQ wobec dalszych podwykonawc6w.
l7. Zamawiaiqcemu przysluguje prawo do odst4pienia od umowy:

a)

wystqpila koniecznoSC wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego) dokonywania
bezpo{redniej zaplaty podwykonawcy lub koniecznoiC dokonania bezpo5rednich zaplat na
rzecz podwykonawcy przehoczyla sumg 5% wartosci umowy

w

sprawie zam6wienia

publiczrego.

s

L

18.

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kare umownq:
a) za opomienie w r,rykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5olo wynagrodzenia umownego brutto
okre6lonego w $ 9 ust. 1c), zaka2ly dziei op62nienia, licz4c od umownego terminu zakoiczenia rob6t,
b) za op62nienie, w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysoko6ci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w $ 9 ust. lc), za kazdy dzieri op6lnienia, licz4c od dnia wymaczonego

c)
d)
e)

przez Zamawiajqcego. na usuniqcie wad.
za op6Znienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie obowiqzywania gwarancji w wysoko6ci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym mowa w $ 9 ust.lc), za ka2dy dzieri op6Znienia, liczqc od dnia
wymaczonego przez Zamawiajqcego na usunigcie wad,
za odst4pienie od umowy, przsz Zamawiajqcego, wskutek okoliczno3ci, za kt6re odpowiada Wykonawca,
w wysokoSci l0% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w $ 9 ust. lc), od kt6rego wykonania

Zamawiaj4cy odst4pil,
lub opdzrienie w realizacji przez Wykonawcg zobowiqzaf okreSlonych w umowie
w wysokoSci 0,5%o wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w $ 9 ust. lc), za kaady dzieh
naruszenia lub op62nienia w realizacji zobowi4zah Wykonawcy wynikajqcych z umowy,

za naruszenie

f) w przypadku

niewykonania lub nienaleitego wykonania obowiqzku zatrudnienia pracownikdw na

podstawie umowy o pracA, o kt6rej mowa w $ 16 Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajqcego karq
umownq w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreSlonego w $ 9 ust.l c) . Kaf,a umowna, o kt6rej mowa w
zdanfu poprzedzajqcym naliczana bgdzie oddzielnie za kazdy przypadek niewykonania ww. obowiqzku
oraz za ka2dy miesi4c realizacji umowy,

g) w przfpadku Diewykonania lub

2.
3.

nienalezytego wykonania obowi4zku zatrudnienia pracownik6w na
podstawie umowy o pracA, o ktdrej mowa w $ 16 Zamawiaiqcy uprawniony bgdzie do odst4pienia od
umowy. W przypadku takim Wykonawcy nie bgdE slu4.,C wzglgdem Zanawiaj4cego zadne roszczenia, w
tym o naprawienie szkody.
Zamawiaj4cy nplaci karg umownq Wykonawcy za odstqpienie od umowy wskutek okolicznoSci, za kt6re
odpowiada Zamawiajqcy w wysokoSci l0% wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym mowa w $9 ust.

lc).
Je2eli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajqcy moze dochodziC odszkodowania
uzupelniajqcego.

s le.
Stronom przysluguje prawo odstqpienia od umowy w nastgpuj4cych sytuacjach:
Zamawiajqcemu prrysluguje prawo do odstEpienia od umowy:
w razie wyst4pienia istotnej zmiany okoliczno5ci powoduj4cej,2e wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie moZna bylo przewidziet w chwili zawarcia umowy; odst4pienie od
umowy w tym wypadku moze nast4pid w terminie miesi4ca od powzigcia wiadomoici o powy2szych
okolicznoSciach,
op6znienie w zakofczeniu wykonania przedmiotu umowy trwa dluzej niz 2ly godnie,
Wykonawca nie rozpocz1l rob6t w ciqgu 7 dni od daty rozpoczgcia oraz bez uzasadnionych prryczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwaniaZamawiaj4cego zlozonego na pi5mie,
Wykonawca przewtal realizacjg rob6t i pzerwa ta trwa dluzej niz 6 dni - nie dotyczy przerw w okresie

l.

a)

b)
c)
d)
e)

2.
3.
4.

wystgpowania niekolzystnych warunk6w atmosferyczlych,
wystqpila koniecznoiC wielokotnego (nie rnniej niz trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub koniecznoSC dokonania bezpoSrednich zaplat na rzecz podwykonawcy przekroczyla
sumg 570 wartosci umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
Wykonawcy przysluguje prawo odstqpienia od umowy w szczeg6lno$ci, jeZeli:
Zamawiajqcy odmawia bez uzasadnionej przycryny odbioru rob6t lub podpisania protokolu odbioru,
Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawcg, i2 wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoSci
nie bgdzie m6gl spelniC swoich zobowiqzan umownych wobec Wykonawcy.
Odst4pienie od umowy powinno nastqpiC w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawieraC uzasadnienie.
W wypadku odstqpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajqcego obci4Zjq nastgpujqce obowiqzki

a)
b)

szczeg6lowe:

a)
b)
c)
d)

w terminie 14 dni od daty odstqpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiaj4cego sporz4dzi
szczegolowy protok6l inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzieri odstqpienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakesie obustronnie uzgodnionym na kosz tej strony,
kt6ra odst4pila od umowy,

Wykonawca sporz4dzi wykaz tych material6w, konstrukcji lub urz4dzei, kt6re nie mogq byd
\,lykorrystane przez Wykonawcg do realizacji innych rob6t nie objQtych niniejsz4 umowa, je2eli
odstqpienie od umowy nastqpilo z prryczyn niezaleznych od niego,

do dokonania przez Zamawiaj4cego odbioru rob6t przerwanych oraz rob6t
zabezpieczaj4cych, jezeli odstqpienie od umowy nastqpilo z przyczyn, za kt6re nie odpowiada
Wykonawca,
Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urz4dzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,
Zamawiaj4cy w razie odst4pienia od umowy z przyczyn, za kt6re Wykonawca nie odpowiada, obowiqzany
jest do:
dokonania odbioru rob6t przerwanych i rob6t zabezpieczaj4cych oraz do zaplaty wynagrodzenia za
roboty, kt6re zostaly wykonane do dnia odstqpienia,
b) odkupienia material6w, konstrukcji lub urzqdzen okeSlonych w punkcie 4c,
przejgcia od Wykonawcy pod sw6j doz6r teren budowy.
Wykonawca zglosi

e)

5.

a)

c)

l.
2.
l.

s 20.

Zamawiaj4cy ma prawo do potrqcania naleznych mu kar umownych z fakttry przedloaonej do rozliczenia.
Zamawiaj4cy ma prawo do wstrzymania zzplaty wynagrodzenia, jezeli w terminie platnosci wniesie
zastrzeienia do przndmiotu umowy,
s 21.

Odpowiedzialno6d Wykonawcy z tytulu rQkojmi za wady przedmiotu umowy wynikajqca z Kodeksu
Cywilnego zostaje r ozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.
2.Okres rgkojmi r6wny jest okresowi gwarancji.
3.Okres gwarancji na calo6C przedmiotu umowy wynosi ........... lat, liczqc od daty odbioru kofcowego, bez wad
iusterek.

4.W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiqzany do dokonywania bezplatnych przeglqd6w i
nieodplatnego usuwania zaistnialych wad.

l.

2.
3.
4.
5.

$ 22.

W przypadku wyst4pienia w okresie udzielonej gwarancji usterki, kt6rej ujawnienie powoduje uszkodzenie,
miszczenie lub utratg estetyki innych elementdw budowlanych (tzn. w przypadku awarii) Wykonawca
niezwlocznie przystqpi do jej usunigcia. Strony jako dzialanie niezwloczne rozumiej4 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 zgloszenia.

W przypadku wyst4pienia w okresie udzielonej usterki, ktdrej ujawnienie nie powoduje

uszkodzenia,

miszczenia lub utraty esteryki element6w budowlanych lub wyposazenia obiektu Wykonawca usuniej4
w ci4gu l0 dni od cbwili zgloszenia.
W prrypadku konieczro6ci demonta2u (w celu sprawdzenia, naprawy u producenta) niesprawnego elementu
urz4dzenia dostarczonego w ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni w ciqgu 14 dni od
chwili zgloszenia uslerki dostawg i montaz nowego urz4dzenia o parametrach nie gorszych niz poprzedni.
W przypadku nie wywigzania sig Wykonawcy z termin6w okreSlonych umowq udziela on Zamawiajqcemu
zezwolenia na usuniecie usterki, dostawg, wymiang, naprawg na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji na
wykonany przedmiot umowy.
Koszt usunigcia usterki (awarii), naprawy lub wymiany oraz doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego
zlecone przez Zamawiajqcego podlega potrqceniu z mbezpieczenia nalerytego usunigcia wad i usterek
zlo2onego na okres rgkojmi.

l.
2.
3.

s 23.

Dane osobowe przekazane przez Strony od siebie wzajemnie

w

zwiqzku

z

niniejsz4 Umowq,

przetwarzane bgd4 wylEcznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy.
Strony zgodnie oSwiadczaj q, i2 p"zetwa"zanie w zakresie udostgpnionych im przez drug4 stronQ danych
osobowych os6b o kt6rych w niniejsze umowie dokonywane bgdzie ze strony zamawiaj4cego przBz
Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z sredzibq w Polkowicach, jako administratora danych
w celu i w zakresie zapewnienia prawidlowo6ci realizacji niniejszej umowy
Ka2da ze sron zrealizuje obowi4zek informacyjny wzglgdem os6b wskazanych w niniejszej umowre w
imieniu administratora danych. Wz6r obowi4zku stanowi zal4cznik do niniejszej umowy.
s 24.

Jakiekolwiek zniany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci . Strony nie dopuszczzjq
formy dokumentowej dla skladania jakichkolwiek o5wiadczef woli cry wiedzl, w zakresie lqczqcego je
stosunku prawnego czyni4c formg pisemnq pod rygorem niewaznoScijako formg wylqczn4 .
$ 2s.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy b9d4 miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zam6wieh publicznych.

s 26.

Ewentualne spory rozstrzygane bgd4 przez s4d powszechny wla5ciwy

ze wzglgdu na

siedzibg

Zamawiaiqcego.
s 27.

Umowa zostala sporzqdzona
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY

w trzech jednobrzmiqcych egzemplarmch, w tym dwa dla Zamawiajqcego,
WYKONAWCA
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Obowiezek informacyjny z zakresu ochrony danych osobowych
wykonywany wobec osoby uprawnionej do.realizacji zadaf okre5lonych umowq nr: DTUK|....12020
z ramrenra srrony umowy:
Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.59-100 Polkowic€, ul. Dabrowskiego 2
Zgodnie z aft. 14 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zktt z pnetwananien danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeplywtr takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie

o

ochronie

danych/RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr I I9).
Administratorem Pani / Pana Danych jest Prz€dsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzibq w
Polkowicach ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;
2) Wyznaczylismy Inspektora Ochrony Danych z kt|rym mozna skontaktowaC sig przez adres e-mail
iod@pgm-polkowice.com.pl oraz w formie tradycyjnej na adres Przedsigbiorstwa Gospodarki Miejskiej
Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Dqbrowskiego 2;
3) Dane osobowe osoby uprawnionej do realizacji zadah okre5lonych umow4 gromadzone iprzetwarzane
sq w celu identyfikacji os6b uprawnionych do realizacji zadaf okre(lonych umow4, w tym zapewnienia
prawidlowego wsp6ldzialania w zwi4zku z wykonaniem umowy. Podstawq prawnq przetwarzania

l)

dokonywanego przez Adminisratora

4)
5)

6)
7)
8)
9)
l0)

jest prawnie

uzasadniony interes rcalizowany przez

Administratora, polegaj4cy na zapewnieniu prawidlowodci realizacji przedmiotu umowy;
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji cel6w, dla kt6rych dane s4 zbierane. Brak
podania danych uniernoZliwi 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 mogq zostai
udostgpnione wlasciwym organom pahstwowym je6li taki obowiqzek bgdzie wynikaC z przepisriw prawa
nadto podmiot4 Swiadcz4cym administratorowi uslugi, kt6re dla realizacji cel6w s4 niezbQdne, w fym w
szczeg6lnoSci podmiotom Swiadczqcym uslugi informalczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego,
Dane osobowe bgd4 przechowywane przez okres realizacji umowy, apo jego zakohczeniu przez
odpowiedni okres wynikaj4cy z przepis6w prawa, dotycz4cych obowi4zku archiwizacji dokument6w;
Ma Pani/Pan prawo dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniqcia lub ograniczenia
ptzetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ptzetwa"zania danych oraz prawo do
przenoszenia danych - o ile inne przepisy prawa nie uniemo2liwiajq Administratorowi realizacji tych
praw.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UrzEdu Ochrony Danych
Osobowych, w prrypadku gdy uzna, 2e przetwarzanie danych narusza obowi4zuj4ce przepisy prawa z
zakresu ochrony danych osobowych.
ZrOdlem danych, od kt6rych Administrator otrzymal Pani/Pana danejest strona umowy:
W ramach przetwarzania danych osobowych os6b realizuj4cych zadania w ramach umowy nie dokonuje
sig zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania dane nie b9d4 przekazywane go
organizacji migdzynarodowych ani do parlstw trzecich.

Przyjrnujg powy2sze do wiadomoici:

