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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMoWIENIA

Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Spdlka z o.o.
ul, D4browskiego 2
59-100 Polkowic€

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

oglasza postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wanosci
szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. ll ust. 8 ustawy Prawo
zam6wierl publicznych, prowadzone przez Dzial lnwes|rcji w oparciu o przepisy ustawyzdnia29 stycznia 2004
r. Prawo zam6wiei publicznych na realizacjg zadania p.n.:

,,Wykonanie rob6t projektowo-budowlanych dla zadania p,n. ,,Budowa instalacji
fotowoltaicznych dla wybranych obiekt6w

Przedsigbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp, z o,o. w Polkowicach "
w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

Zatwierdzil, dnia: 18.12.2020 r

KIEROWNIK ZA ACEGO

,pooarki MieJskej

RZ.ADU

TNFORMACJE UZUPELNTAJACE:
l. llekrod w Specyfikacji Istotnych W zastosowane jest pojgcie ,,ustawa" bez blizszego

okre6lenia, ojakq ustawQ chodzi, ustawy z dnia 29 sfy cznia 2004 r. P'awo zam6wiei publicznych
(Dz. U. 22019 r. poz. 1843 oraz 22020 rl poz.1086).
W zakresie nieuregulowanym niniejsz4 Specyfikacj4 Istotnych Warunk6w Zamdwienia, zwanq dalej ,,SIWZ",
zastosowanie maj4 przepisy ustawy Pzp.
Zamawial4cy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznal4 siE dokladnie z tre3ci4 niniejszej SIWZ. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokument6w, oraz pzedlozenia oferty
nie odpowiadajqcej wymaganiom okreSlonym przez Zamawiaj4cego.
Wykonawc4 moze byC osoba fizyczna, osoba prawna lubjednostka organizacyjna nie posiadaj4ca osobowoSc
prawnej oraz podmiory te \aystgpuj4ce wsp6lnie. Wykonawcy wystgpuj4cy wsp6lnie ponosz4 solidamq
odpowiedzialno6C za niewykonanie lub nienale2yte wykonanie zam6wienia.
Koszty zwi4zane zprzygotowani€m i zlo2eniem oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawca powinien zapomac sig z calo6ciq SIWZ, ktora sklada sig z nastgpuj4cych rozdzial6w:

lnformacje dla Wykonawcy.
Fornrularz ofertowy wraz z zalqcznikiem:,,OSwiadczenia Wykonawcy".
WZORY dokumentdw:

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

- ,,Wykaz osob skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zam6wienia",

-,,Oswiadczeniedotyczqcegrupykapita.lowej",
- ,,Zobowiqzanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbgdnych zasobow na potrzeby realizacji

zam6wienia w trybie art.22a ust I ustawy Pzp".
Wzor umowy.

Funkcjonalno-Uzytkowy, opracowania koncepcyjne, audyty efektywnodci energetycznej
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D)

ROZDZIAL A - informacje dla Wykonawcv

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Szczegdlowy opis przedmiotu zam6wienia zmienia, uszczeg6lawia , rozszerm npisy programu funkcjonalno-
uzytkowego opracowanego dla wszystkich obiektdw. W przypadku rozbie2nosci nalezy kierowad sig zapisami
opisu przedmiotu zam6wienia ( zwanego rdwnie2 OPZ).

Przedmiotem zam6wieniajest wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. ,rBudowa instalacji fotowolaaicznych dla
wybranych obiekt6w Przedsiqbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp, z o.o, w Polkowicach " w procedurze
zaprojektuj i wybuduj.
Zakres przedmiotu zam6wienia obejmuje w szczegdlnoSci:
EtaD I :

wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie dotycz4cym dostawy imontazu
instalacji fotowoltaicznych w obiektach, w tym dokumentacji projektowych, innych opracowari szczeg6lowo
opisanych w specyfikacj i istotnych warunkdw zam6wienia wraz z dokumentami stanowi4cymijej zal4czniki oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajqcego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowg lub dokonanie zgloszeir
wykonywania rob6t budowlanych niewymagaj4cych pozwolenia na budowg, o ile takie sq wymagane przepisami
Drawa.

Przy pracach projektowych nalezy uwzglEdni6 migdzy innymi :

Wymagane moce z dokladno3ciq do mocy osobnego panela PV, nieprzekraczaj4ce mocy zam6wionej aktualnej
lub planowanej :

o Polkowice - Baza Gl6wna : 23,80 kwp
o Polkowice - zaplecze warsztatowe : 49,98 kWp
. Oczyszczalnia Sciek6w w Moskorzynie: 3 1,28 kWp
o Oczyszczalnia Sciekdw w Komomikach: 19,72 kWp
o Oczyszczalnia Sciekdw w Suchej G6mej:42,84 kWp
. Stacja Uzdatniania Wody w Suchej Cdrnej: 99,96 kwp
. Oczyszczalnia Sciek6w w Polkowicach zasilanie | : 122,40 kWp
. Oczyszczalnia Sciekdw w Polkowicach zasilanie II:204,00 kwp

Wykonan ie obliczen stafystycznych systemu montazowego potwierdzaj4cego odpornoSd sytemu fotowoltaicznego
na wiatr iSnieg. Obliczenia bgdq zalqcznikiem do dokumentacji projektowej wykonawczej lub budowlanej ( w
przypadku koniecznoSci uzyskania pozwolenia na budowg )
Dokonanie oceny stanu konstrukcji wi92by dachowej w obiektach: Oczyszczalnia Sciek6w w Komornikach, Baza
Cl6wna i zaplecze warsztatowe w Polkowicach ; pod kqtem wytrzymalosci na dodatkowe obci4zenie panelami
PV i uzyskanie opinii uprawnionego konstruktora o dopuszczeniu montazu instalacji PV na dachu tych obiekt6w;
lnstalacje dachowe w obiektach: Oczyszczalnia Sciek6w w Komornikach, Baza Cl6wna i zaplecze warsztatowe
w Polkowicach powinny byi trvale zwi4zane z konstrukcjq dachu. Zamawiaj4cy dopuszcza stosowanie
konstrukcji aerodynamicznych tylko w uzasadnionych przypadkach potwierdzonych ekspertyz4 techniczlq i po
uzyskaniu zgody Zanawiaj4cego.
Opracowanie dokumentacji 4odnie z Instrukcjq Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zawierdzon4 przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz vtytycznymi Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
Wszystkie urzqdzenia powinny zapewniaC ochrong przeciwpora2eniow4, przeciwpo2arowq i odgromowq.
Instalacje muszq byi zaprojektowane i wykonane zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Branzy Fotowoltaicznej
Polska PV - Bezpieczeistwo przeciwpozarowe instalacji PV.
Wpigcie instalacji paneli PV w istniej4cq instalacjg elektroenergetyczn4.
Wykonanie wszelkich niezbqdnych i wymaganych inwentaryzacji uzgodnieti oraz ekspertyz , w tym: z operatorem
systemu dystrybucj i.

Zapewnic parametry paneli PV, zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Zapewni(, parametry inwener6w, zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-U2ytkowego.
ZapewniC parametry kabli do paneli PV , zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-U2ytkowego.
Wykonawca gwarantuje zachowanie mocy przez panele PV na poziomie min 90Vo przez l0 lat oraz min 80 % po
nastgpnych l5 latach,
Wykonawca udziela pelnej gwarancji- rgkojmi za calo5C zam6wienia wg nastgpuj4cych warunkdw:
Roboty budowlane i montazowe, w tym dot. instalacji elektrycznych oraz wbudowane urz4dzenia, materialy i

konstrukcje - minimum l0 lat; za wyjqtkiem inwerter6w fotowoltaicznych, na kt6re wymagamy minimalnyokres
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gwarancji- r9kojmi wynosi 5 lat
Okres gwarancji-rgkojmi na panele fotowoltaiczne i falowniki podlega ocenie w,, Kryterium oceny ofert"

Etap ll.
2) Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosaorysowej, o ktdrej mowa w pkt l)
powyzej, w tym w szczeg6lnosci:

L dostawq, montaz i rczruch instalacji fotowoltaicznych,
2. przeprowadzenie szkoleri iinstruktazy wymaczonych reprezentant6w Zamawiajqcego

( kazdego obiektu oddzielnie) z zakresu dzialania iobsfugi instalacji fotowoltaicznych,
3. uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na urytkowanie ( o ilejest wymagane) .

Podczas realizacji rob6t budowlanych wchodz4cych w zakres zam6wienia nalezy migdzy innymi uwzgledniC:
. dostawQ, montaz oraz przyl4czenie do krajowego systemu elektroenergetycznego instalacji paneli

fotowoltaicznych wraz z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej przez

obowiqzujqce przepisy, niezbgdnej do uruchomienia ieksploatacji instalacji,
o urzqdzenia, kt6re Wykonawca zamierza wybudowaC w ramach niniejszego zam6wienia muszq byd zgodne z

Instrukcjq Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz zostaC zaakceptowane przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego,

. przygotowanie terenu pod budowg,

. dostawg oraz montaz konstrukcji wsporczych modul6w fotowoltaicznych i wykonanie niezbgdnych
wzmocniei istniej4cej konstrukcji w obiekcie;

. dostawQ imontaZ modul6w fotowoltaicznych ( paneli);

. dostawa i instalacja rozdzielnic oraz wszelkich innych niezbgdnych urz4dzen peryferyinych i material6w
niezbEdnych do wykonania przedmiotu zam6wienia;

. wykonanie przej$C kablowych izabezpieczenie ich;

. dostawa i montaz okablowania DC i AC do podtqczenia paneli;
c podlqczenie rozdzielnicy AC do wewngtrznej instalacji elektrycznej obiektu:
o modemizacjarozdzielnicelektrycznych;
. montaz rozdzielnic PV;
. montaz ukladu automatykil
. montaz instalacji zabezpiecze6 ochrony przeciwprzepigciowej, przeciwporazeniowej iodgromowej;
. zastosowanie wzmocnionych i zabezpieczonych przed koroziq element6w konshukcji wsporczych paneli

fotowoltaicznych ( stelaze, stoty i inne elementy systemu montazowego ) ze wzglgdu na agresywne
Srodowisko panujqce na obiektach,

o realizacja robdt og6lnobudowlanych w zakresie niezbgdnym dla realizacji przedmiotu zam6wienia
( wykonanie niezbgdnych otwor6w montazowych w2 celu wprowadzenia urzqdzef , zamurowanie otwor6w
montazowych po wprowadzeniu urzqdzed, wykonanie przepustdw w miejscach przejdC tras kablowych przez

Sciany, dach lub inne przeszkody, uszczelnienie pokryC dachowych w miejscach przejSC, uszczelnienia
przepust6w w tym zachowanie stref pozarowych , itp.,)

. wykonanie prac porz4dkowych ( m,in. malowanie, tynkowanie ) , maiqcych na celu doprowadzenie
obiektu/terenu do stanu pierwotnego;

r uruchomienie, przeprowadzenie test6w rozruchowych oraz prob odbiorczych instalacji,
r szkolenie obslugil
r wszelkie prace nalezy prowadzii w spos6b umoZliwiai4cy normaln4, niezakl6conq prac9 obiekt6w,

4. Wykonawca jest zobowiqzany do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych rob6t
budowlanych, prowadzonych na podstawie wykonanej przez Wykonawcg dokumentacji projektowo-
kosztorysowej.

5. Wykonawca zobowi4zany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego i przekazanie go
Zamawiaj4cemu najpoZniej w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy; z zastrzezeniem, i2 musi on byC

wczeSniej uzgodniony z Zamawiaj1cym .

6. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zamiany zakresu zeczowego w tmkcie realizacji umowy, w tym
przede wszystkim z powodu braku mozliwoSci pozyskania nieruchomo5ci na cele budowlane zlokalizowanej
na dzialce nr 267 w Suchej G6mej ( Stacja Uzdatniania Wody ). W chwili obecnej zamawiajqcy zawarl
notarialn4 przedwstQpnE umowQ wykupu czgSci tej nieruchomo5ci pod potrzeby budowy gruntowej instalacji
fotowoltaicznej.

7. Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie material6w i produkt6w r6wnowaznych do wskazanych w niniejszej
SIWZ izal4czonej do niej dokumentacji. Warunkiem zastosowania material6w iprodukt6w rdwnowaznych



jest posiadanie przez te materialy i produkty co najmniej takich samych parametrdw technicznych i

.jako$ciowych charakteryzuj4cych, stanowi4cych o ich przydatnoEci, charakterze itp.
Wykonawca, ktdry powoluje sig na rozwi4zania r6wnowazne w opisywanych przez Zamawiajqcego
dokumentach, jest obowiqzany wykaza(,, 2e oferowane przez niego materialy, produkty i roboty budowlane
spetniajq wymagania okre6lone przez Zamawiajqcego. Zastosowanie material6w, produkt6w r6wnowa2nych i
rob6t budowlanych wymaga 4ody Zamawiajqcego.

Cl6wny kod CPV :

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:
7 1.32.00,00-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowan ia
7l .52.00.00-9 Uslugi nadzoru budowlanego
7 | .32.3 1.00-9 Uslugi projektowania systemdw zasilania energi4 elektrycaq
7 1.00.00.00-8 Uslugi architektoniczne, budowlane, in2ynieryjne i kontrolne
5l .I L20.00-0 Uslugi instalowania sprzgtu sterowania i przesylu energii elektrycznej
09.33.20.00-5 Instalacje slon€czne
09.33.12.00-0 Sloneczne moduly fotoelektryczne
45.26.12.1 5-4 Pokrywanie dach6w panelami ogniw slonecznych
45.3 1.00.00-l Roboty instalacyjne elektrycme
45.22.38.00-4 Montaz i wznoszenie sotowvch konstrukcii

Wymogi formalne:
l. Zamawiajqcy przewiduje w przedmiotowym postgpowaniu mozliwoSC zastosowania procedury wynikajqcej

z art, 24aa ustawy (tzw. proc€dury odwr6conej). Oznacza to,2e Zamawiajlcy moze najpierw dokonai oceny
ofert, a nastQpnie zbadad, czy wykonawca, ktdrego oferta zostala ocenionajako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postQpowaniu.

2. Wykonawca zobowiqzany jest zrealizowaC zam6wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowi4cym integralnq czgSd niniejszej SIWZ.

3. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert czg6ciowych.
4. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiajqcy przewiduje mo2liwoSd udzielenia zam6wiei, o ktdrych mowa w art, 67 ust. I pkt 6,

polegajqcych na powt6rzeniu podobnych rob6t budowlanych, kt6rych zakres stanowid btdzie nie witcej
ni2 5070 wartoSci zam6wienia podstawowego. Powyzsze zam6wienie udzielane bgdzie moglo byC w okresre
3 lat od dnia udzielenia zam6wienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy rob6t budowlanych.

6. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
7. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
8. Zamaw iaj4cy n ie przewiduje aukcj i e lektron icznej.
9. Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu kosadw udzialu Wykonawc6w w postQpowaniu.
l0.Zamawiajqcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia.
I l. Zamawiaj4cy nie przewiduje zebrania wykonawc6w.
l2.Zamawiaj1cy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcg kluczowych czgSci

zam6wienia,
f3. Na podstawie art.29 ust 3a orczw zv't i4zku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamawiajqcy wymaga zatrudnien ia

na podstawie umowy o pracA przez Wykonawcg lub podwykonawcg osdb wykonujqcych wskazane ponizej
czynnoSci w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia:
- montai i rozruch instalacji fotowoltaicznych,

Spos6b dokum€ntowania zatrudnienia os6b, o ktdrych mowa w niniejszym punkcie, oraz uprawnienia
zamawiajqcego w zakresie kontroli spelnienia przez wykonawca wymagaf okreSlonych w art.29 ust,3a
ustawy, oraz sankcji z tytulu niespelnieni0 tych wymagari, okreslone zostaly w $ 9 wzoru umowy, kt6ry
stanowi integralnq cz95d niniejszej SIWZ.



II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA,

Rozpoczgcie: od dnia podpisania umowy.
Zakoiczenie:
. oblekl: Baza budynek warczlatow! nr 2
. Baza gtdwna,
. Oczlszculnia Sciekdw w MoskorzXnie,
. ocqszczalnia Sciekdw w Komornikach,
. Ocryszczalnis Sciekdw w Suchej Gdrnej,

- do dnia 15.07,2021 roku

. oblekt: StrcJa Uzdstnisnlu llody w SucheJ GdrneJ,

. OczJszczalnla Sciekdw w Polkowlcach ( I zasitsnle),

. Oc|yszczolnia Sciekdw w Polkowlcach ( II ztsttsnie)
- do dnia 15.10.2021 roku

III. WARUNKI UDZIALU W ANru.

L O udzielenie zamdwienia mog4 ubiegaC sig Wykonawcy, ktdrzy:

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

2) spelniajq warunki udzialu w postQpowaniu dotyczqce: zdolnosci technicznej lub zawodow€j.

Wykonawca spelni warunekjezeli wykaze, iz:

a) nalezycie zrealimwal w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jereli
okres prowadzenia dzialalno5ci jest kr6tszy - ao w tym okresie, co najmniej : osiem robdt
budowlanych zbli2onych do przedmiotu niniejszego zam6wienia, w zakresie :

. budowy min 3 dachowych instalacji fotowoltaicznych o lqcznej mocy min 90 kwp, z
zastrzeaeniem , i2 najmniejsza z nich musi bye instalacjq o mocy wigkszej niz 20 kwp;

. budowy min 5 instalacji fotowoltaicznej na gruncie o lqcznej mocy min 500 kWp; z
zastrzezeniem , iz najmniejsza z nich musi byd instalacjq o mocy wigkszej ni2 100 kWp,

oraz
. wszystkie w/w instalacje fotowoltaiczn€ wykazane przez Wykonawct w celu spelnienia

warunku, o ktdrym mowa powyrej, zostaly zaproj€ktowana przez Wykonawce;
o co najmniej trzy zwlw instslacji fotowoltaicznych wykazanych przez wykonawcQ w celu

spelnienia w&runku, o kt6rym mowa powyzej, zostaty wybudowane przy koniecznosci
uzyskania decyzji pozwolenia na budowq.

b) dysponuje lub btdzie dysponowal:
o co najmniej I osobg posiadaiqcymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeh w

specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzeh elektrycznych i

elektroenergetycznych lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia wydane na podstawie
wcze5niej obowiqzuj4cych przepisdw uprawniajqce do projektowania bez ograniczen w
specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzei elektrycznych i

elekroenergetycznych;
o co najmniej l osobq posiadaiqcq uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczei lub odpowiadaj4ce im wa2ne uprawnienia wydane na podstawie
wczeSniej obowiqzujqcych przepisdw uprawniajqce do projektowania w specjalno5ci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeri;

. co najmniej I osobq posiadaiqc4 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczefi w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadaj4ce im wazne
uprawnienia wydane na podstawie wcze$niej obowi4zuj4cych przepis6w uprawniaj4ce do
kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze6 w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej ;

e co najmniej l osobq posiadaiqcq uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez



ograniczei w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzeit elektrycznych i

elektroenergetycznych lub odpowiadaj4ce im wazne uprawnienia wydane na podstawie

wczeSniej obowiqzujqcych przepis6w uprawniaj4ce do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeri w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i vzqdzeh elektrycznych i

elekrroenergetycznych.
. co najmniej I osobg posiadai4c4 Certyfikat Instalatora Odnawialnych Zr6del Energii wydany

przez Urz4d Dozoru Technicmego lub inny r6wnowa2ny dokument potwierdzaj4cy posiadanie
kwalifikacji do instalacji odnawialnych 2r6del energii;

. co najmniej I osobamiposiadai4cymi dwiadectwo kwalifikacyjne D na stanowisku dozoru w
zakresie obslugi, konserwacji, remoni6w, montazu, kontrolno-pomiarowym dla urz4dzei,
instalacji i sieci energetycznych wytwarzajqcych, pruetwatzajqcych, przesylajqcych i

zuZywajqcych energig elektryczn4 ,

e co najmniej I osobamiposiadaiqcymi Swiadectwo kwalifikacyjne D na stanowisku dozoru w
zakresie obsfugi, konserwacji, remontdw, montazu dla urz4dzerl, instalacji i sieci
energetycznych wytwarzaj4cych, prz.etwarzajEcych, przesylajqcych i zuzywajqcych energig
elektryczn4,

. co najrnniej I osobami posiadai4cymi S\ryiadectwo kwalifikacyjne E na stanowisku
eksploatacji w zakresie obslugi, konserwacji, remont6w, montazu, kontrolno-pomiarowym dla
urz4dze6, instalacji isieci energetycznych wytwarzaj4cych, przetwarzaiqcych, przesylaj4cych i

zuzywajqcych energig elektrycznq ,

o co najmniej 3 osobami posiadaiqcymi Swiadectwo kwalifikacyjne E na stanowisku
eksploatacji w zakresie obslugi, konserwacji, remont6w, montazu dla urzqdzei, instalacji isieci
energetycznych wytwarzajqcych, przetwarzajqcych, przesylaj4cych izuzywajqcych energig
elektryczn4,

2. W prrypadku Wykonawc6w wspdlnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia warunki, o kt6rych mowa w
rozdz. I ll, pkt I .2) niniejszej SIWZ zostanq spelnione wyl4cznie je2eli: co najmniej jeden z niah wykaze nale4tq
realizacjg w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia
dzialalno$ci jest krdtszy - to w fym okresie, co najmniej :

. budowy min 3 dachowych instalacji fotowoltsicznych o lqcznej mocy min 90 kWp, z
zastnezeniem , iz najmniejsza z nich musi byd instalacjq o mocy wigkszej niz 20 kwp;

. budowy min 5 instalacji fotowoltaicznej na gruncie o lqcznej mocy min 500 kWp; z
zastrzeZeniem , i2 najmniejsza z nich musi byd instalacjq o mocy wigkszej ni2 100 kWp,

oraz
. wszystkie w/w instalacje fotowoltaiczne wykazane przez WykonawcA w celu spelnienia

warunku, o kt6rym mowa powyZej, zostaly zaprojektowana przez WykonawcA;
o co najmniej trzy z wlw instalacji fotowoltaicznych wykazanych przez wykonawcq w celu

spelni€nia warunku, o kt6rym mowa powyrej, zostaly wybudowane przy koniecznoSci
uzyskania decyzji pozwolenia ns budowf.

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w w zakresie
zdofno6ci technicmej lub zawodowej, Zamawiajqcy uzna warunek dotyczqcy zdolnoSci technicznej lub
zawodowej za spelniony, gdy podmiot udostgpniajqcy zdolnodC technicznq lub zawodowq wykaze
samodzielnie spelnienie warunku udzialu, o kt6rym mowa w pkt. I IL 1.2) ppkt a) SIWZ.

4. Zamawiaj4cy nie dopuszcza sumowania zdolno6ci technicznej lub zawodowej, tzn. warunek nie zostanie
uznany za spelniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o zamdwienie lub gdy
Wykonawca polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w w zakresie zdolnoSci technicznej lub
zawodowej, wyka2q ze zrealizowali w sumie dwa zadania, o ktorych mowa w pkt. lll.l .2) ppkt a) SIWZ,
ale zaden z nich nie zrealizowal samodzielnie dw6ch zadafi wymaganych przez Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy uzna warunek udzialu w postgpowaniu dorycz4cy zdolnoSci technicznej lub zawodowej w
zakresie dysponowania osobam i, kt6re bgdq uczestniczyC w wykonywaniu zam6wienia za spelniony, jeSIi
prawo do dysponowania osobami bgdzie posiadal jeden z wykonawc6w samodzielnie lub wszyscy
Wykonawcy lqcznie - warunek podlega sumowaniu.

5. Zamawiaj4cy moze, na kazdym etapie postQpowania, uzna',2e wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnodci, iezeli zaangazovlanie zasob6w technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsigwziEcia gospodarcze wykonawcy mo2e mied negatywny wplyw na realizacjg zam6wienia.

6. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunku, o ktdrym mowaw rozdz.lll. | . 2) niniejszej
SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, polegaC na



zdofnoSciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezaleanie od charakteru prawnego

lqczqcych go z nim stosunk6w prawnych.
7 . Zamawiaj1cy jednocze6nie informuje, i2 ,,stosowna sytuacja" o kt6rej mowa powyZej wyst4pi wyl4cznie

w przypadku kiedy:
l) Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w udowodni zamawiajqcemu, 2e

realizujqc zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiotdw, w szczeg6lno$ci
przedstawiajEc zobowiEzanie fych podmiotdw do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobdw na
potrzeby real izacji zamdwienia.

2) Zamawiajqcy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno5ci techniczne lub
zawodowe, pozwalajq na wykazanie przez wykonawcg spelniania warunk6w udzialu w postQpowaniu

oraz zbada, czy nie zachodzq wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24 ust.

3) W odniesieniu do warunk6w dofyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych wykonawcy mog4
polegad na zdolnoSciach innych podmiotdw, jeSli podmioty te zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do
realizacji ktorych te zdolno5ci sq wymagane.

L Do oferty Wykonrwca zobligowany jest zalqczyd:
l. Do oferty ka2dy wykonawca musi dolqczyd aktualne na dzieri skladania oferl OSwiadczenie w zakresie

wskazanym w zalqczniku do Formularza Ofertowego. Informacje zawarte w oSwiadczeniu bgdq stanowiC

wstQpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w
postgpowaniu.

2, W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie przez wykonawcdw, oSwiadczenie o kt6rym mowa
powy2ej sklada kazdy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o zam6wienie. OSwiadczenie to ma
potwierdzaC spelnianie warunkdw udziafu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
kt6rym kazdy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu.

3. Zamawiajqcy zqda, aby wykonawca, kt6ry zamierza powierzyC wykonanie czQ6ci zamdwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w
postgpowaniu
pkt I nini€iszei SlwZ.

4. Wykonawca, kt6ry powotuje sig na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia - w zakresie, w jakim powoluje sig na ich zasoby - warunk6w
udzialu w postQpowaniu Ztg.lggggzg_i
rozdz lV. okt I ninieiszei SIWZ.

5. Pelnomocnictwo wystawione dla osoby skladajqcej ofertg, podpisane przez osobg upowaznion4 do
reprezentowania Wykonawcy, w prrypadku skladania oferty przez pelnomocnika.

6. W przypadku skladania oferty przez podmioty wyst9puj4ce wsp6lnie, do oferty musi byi dolqczony
dokument ustanawiaj4cy przez Wykonawc6w chcqcych stanowai wsp6lnie wsp6lnego pelnomocnika.

'7. Zohovriqzania innych podmiot6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbEdnych zasob6w na
potrzeby realizacjr zam6wienia, w sytuacji okreslonej w art. 22a ustawy',
ZamawiajEcy 24da, aby zobowiqzanie, o ktdrym mowa powy2ej okre5lalo w szczegdlnoSci:
l) zakres dostQpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
2) sposdb wykorrystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcg, prry wykonywaniu zam6wienia

publicznego;
3) zakres iokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziafu w

postgpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci dotycz4.

UWAGA:
Do oferty Wykonawca zobligowany jest zalqczy( jedynie powy2ej wymienione oiwiadczenia. Dodatkowe
dokumenty, o kt6rych mowa w pkl. 2 zlo\one wruz z ofeftq nie bgdq brane pod uwagg plzez Zamawiajqcego,
chyba ze zaistnieje okoliczno6d o kt6rej mowa w $10 rozporz4dzenia ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzaj6w dokumentdw, jakich moze zqdad zamawiaj4cy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia - co nast4pid moze poprzez zlozenie oswiadczenia zawanego w Formularzu ofertowym 
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W przypadku zlozenia wraz z ofert4 dokument6w nie wymaganych na tym etapie od Wykonawcy ijednoczesnym
braku oSwiadczenia, o kt6rym mowa powyzej Wykonawca zostanie wezwany do zlo2enia tych dokumentdw na
podstawie art. 26 ust. I lub 2 ustawy Pzp. Natomiast w przypadku zlozenia w Formularzu oswiadczenia o
aktualno6ci i jednoczesnym zlo2eniu do oferty dokument6w niekomplelnych, zawieraj4cych blgdy lub
budzEcych wskazane przez Zamawiaj4cego wqtpliwo6ci, Wykonawca zostanie wezwany do ich zlozenia,
uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyja3nieri zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

I. Po otwarciu ofert:
l. Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcg, kt6rego oferta zostala najwyZej

oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziei zlozenia
nastEpujqcych o$wiadczen lub dokument6w:

A. spelnienie warunk6w udzialu w postgpowaniu:
a) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wcze5niej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem

terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnoSci jest krdtszy - w fym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto6ci, daty,
miejsca wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych roboty te zostaty wykonane, z zalqczeniem dowod6w
okreslajqcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczeg6lnoSci informacji o tym
czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego iprawidlowo ukoticzone,przy
czym dowodami, o kt6rych mowa, sq referencje bqdZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz kt6rego roboty budowlane byly wykonywane, a je2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca niejest w stanie uzyskad tych dokumentdw - inne dokumenty;

b) wykazu os6b, skierowanych przez wykonawca do realizacji zam6wienia publicznego, w szczeg6lno3ci
odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrolg jakoici lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, doSwiadczenia iwyksztalcenia
niezbgdnych do wykonania zam6wienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynno3ci oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca niejest obowiqzany do zlo2enia o5wiadczeh lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznoSci, o
kt6rych mowa w art. 25 ust. I pkt I i 3, je2eli zamawiajqcy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczqce
tego wykonawcy lub moze je uzyskai za pomocq bezplatnych i ogolnodostgpnych baz danych, w
szczeg6lnoSci rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia l7 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzialalno6ci podm iotow realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. 22014 r. poz. | | 14 orcz 22016 r. poz. 352).
W takim przypadku w-vkonawca zobowiqzany jest wskazaC dostgpnosd oswiadczei lub dokument6w w
formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogolnodosttpnych i bezplatnych baz danych.
W6wczas Zamawiaj4cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcq o$wiadczenia
lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez wvkonawce o6wiadczef lub dokumentdw, kt6re znajdujq sig w posiadaniu
zamawiajqcego, w szczegolnoSci o6wiadczeh lub dokument6w przechowywanych przez zamawiajqcego
zgodnie z an. 97 ust. I ustawy, zamawiajqcy w celu potwierdzenia okolicznoSci, o ktdrych mowa w art.25
usl. I pkt I i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oSwiadczeri lub dokumentow, o ile sq one aktualne.

Wvkonawca w lerminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei Zamawiaioceso informacii.
o kt6rei mowa w art. 86 ust. 5 ustawv Pzo. orzekaZe Zamawiaiacemu o$wiadczenie o przvnale2noici lub
braku orzvnaleino5ci do tei sarnei gruov kaoitalowei. o kt6rei mowa w art,24 ust. I pkt 23 ustawy Pzo.
O3wiadczenie Wykonawca sklada w formie oryginalu lub kopii podwiadczonei za zgodnoSC z oryeinalem.

'Nrazze zlo2eniem oswiadczenia, Wykonawca mo2e przedstawiC dowody, ze powi4zania z innym Wykonawc4
nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia. Kazdy z Wykonawcow
wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 23 ustawy, oddzielnie sklada ww.
dokument.
UWAGA: W przypadku wplynigcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postgpowania zlorenie
ww. oSwiadczenia nie jest wymagane.

Je2eli wykonawca nie zloZy oSwiadczenia, o kt6rym mowa w rozdz. IV. l. niniejszej SIWZ, o$wiadczeri lub
dokument6w potwierdzajqcych okolicznoSci, o kt6rych mowa w an. 25 ust. I ustawy Pzp, lub innych
dokument6w niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania, oSwiadczenia lub dokumenty sq niekompletne,
zawierajq btgdy lub budzq wskazane przez zamawiaj4cego wqtpliwoSci, zamawiaj4cy wezwie do ich zlozenia,
uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ze mimo ich zlozenia oferta
Wykonawcy podlegalaby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.

3.

4.



5. Jezefi wykonawcanie zlozyl wymalanych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe pelnomocnictwa, zamawiaj4cy
wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa2nienie postgpowania.

6. Zamawiajqcy nie 2qda od Wykonawcy majqcego siedzibg lub miejsce zamieszania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dokument6w potwierdzajqcych nie podleganie wykluczeniu na podstawie art.
24 ustawy Pzp - w postepowaniu nie okre5lono wymogu przedlo2enia dokumentdw w tym zakresie.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maj4 przepisy rozporz4dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26

lipca 20l6 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moze zqda(, zamawiaj4cy od wykonawcy w postepowaniu
o udziefenie zam6wienia (Dz. U. 22016 r.,poz. l126).

V. WYMAGANIA DOTYCZACf, WADIUM

l. Warunkiem udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wieniajest wniesienie przed terminem skladania ofert
wadium w wysokosci 50.000 zl (slownie: pigddziesi4t tysigcy zlotych).

2. Wadium moze byi wnoszone w jednej lub kilku nastgpuj4cych formach:
- pieniqdzu;
- porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdno3ciowo-kredytowej, z tym ze

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

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U.2016, poz. 359j.t.).

3. Wadium wnoszone w formie pienigZnej nalery wnosii pIzglglglq na konto Zamawiajqcego:
SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Nr konta 94 1090 2109 0000 0005 5000 00E5

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieni4dzu nastgpuje z chwi14 uznania Srodkdw pieniEznych na w/w rachunku
bankowym Zamawiajqcego, przed uptywem terminu skladania ofen (tj. przed uplywem dnia i godziny
wymacmnej jako ostateczny termin skladania ofen).

5. Wadium wnoszone w innej formie nale2y skladaC do depozytu w siedzibie Zamawiajqcego tj. ul.
Dqbrowskiego 2 Polkowice,wKasiewgodz.Tm-10@orazwgodz.ttm-!5m w kazdy dziei roboczy za
wyj4tkiem soboty (nie p6Zniej niz do uptywu terminu skladania ofert).

6. Zamawiaj4cy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
l) pienigznej - dokument potwierdzajqcy dokonanie przelewu wadium zostal zal4czony do oferty;
2) innel ni2 pieniqdz - oryginal dokumentu zostal zlozony w oddzielnej kopercie, ajego kopia w ofercie,

lub przedlozony do depozytu zgodnie z pkt. 5.

7. Z treici gwarancji/porpczenia winno wynikaC bezwarunkowe, na kazde pisemne zqdante zgloszone pnez
Zamawiajqcego w terminie zwi4zania ofert4, zobowi4zanie Cwaranta do wyplaty Zamawiaj4cemu petnej
kwoty wadium w okolicznoSciach okreSlonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp.
Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w spos6b nieprawidlowy zostanie odrzucona.
Okoliczno6ci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okre6la ustawa Pzp.

Uwaga!
L Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy wadium wnoszone w pieniqdzu wnosi sig p1g9!9gg3q na rachunek banko*y

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

Zamawiajqcy zatrzymuie wadium wraz z odsetkami. jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie. o ktorvm
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a. z prz.vczyn lezacych po jego stronie. nie zlotl oswiadczeh lub dokumentdw
potwierdza-iqcych okolicznosci. o ktdrych mowa w art. 25 ust. l. oswiadczenia. o kt6rvm mowa w an. 25a ust. | .
petnomocnictw lub nie wyrazil zsody na poprawienie omylki. o ktdrej mowa w art.87 ust.2 pkt 3. co
spowodowalo brak mozliwo5ci wvbrania ofertv zlozonej przez wykonawcajako najkorzystnieiszej.

8.

9.



vI. B PRZYGOTOWANIA OFERTY

l. Ofeng nalezy wykonai w jgryku polskim w formie pisemnej (na maszynie do pisania, komputerze lub
nie(cieralnym atramentem). Oferta, o6wiadczenia oraz wszelkie dokumenty powinny byd sporzqdzone w jgzyku
polskim. Zamawiajqcy nie wyraza zgody na skladanie ofen, oSwiadczef i dokument6w w jgryku innym ni2 polski.
W przypadku, gdy przedkladane dokumenty sporz4dzone sq w innym jgzyku , nalezy przedlozy' je wraz z ich
tlumaczeniem na jgzyk polski.
2. Dokumenty powinny byC sporzqdzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawia)4cego zal4cznikami
zamieszczonymi w Rozdziale B niniejszej specyfikacji.
3. Odpowiedzi powinny byi udzielone na wszystkie pytania zawarte w Formularzu Ofertowym, jezeli zabraknie
miejsca nale2y dol4czyC dodatkowe strony,jezeli pytanie postawione w Formularzu lub w zalEczniku nie dotyczy
Wykonawcy, nalezy wpisai,,nie dotyczy".
4. Kazda zapisana strona oferry oraz wszystkie zal4czniki i oswiadczenia muszE byC podpisane, a wszelkie
dokumenty bqd2 kserokopie uwierzytelnione wlasnorgcznym podpisem przez osoby wskazane w dokumencie
upowazniajqcym do wystgpowania w obrocie prawnym, lub posiadaj4ce pehomocnictwo (za podpisanie uznaje
sig wlasnorgczny podpis z piecz4tkq).
5, W przypadku podpisania oferty oraz po3wiadczenia za zgodnoSd z oryginalem kopii dokument6w lub
oSwiadczeri przez osobE niewymienionq w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do
oferfy dol4czyC stosowne pelnomocnictwo w oryginale lub kopii poSwiadczonej notarialnie.
6. OSwiadczenia, o kt6rych mowa w art. 25a ustawy Pzp dotycz4ce wykonawcy i innych podmiot6w, na

ktdrych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy onz dotyczqce
podwykonawcdw, skladane sq w oryginale.
7 . Zgodnie z g 2 Rozporz4dzenia Ministra PrzedsigbiorczoSci i Technologii z dnia l6 paZdziemika 2018 r.
zmieniaj4cego rozporz4dzenie w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moze 24da( zamawiaj4cy od wykonawcy
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia, dokumenty lub o5wiadczenia, o ktdrych mowa w Rozporzqdzeniu
Ministra Rozwoju z dnia26.07.2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e i4da( zamawiajqcy od
wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U.z20l6r.poz. l126,z20l8r. poz. I993), skladane
s4 w oryginale lub kopii po3wiadczonej za zgodnoSC z oryginalem.
8. PoSwiadczenia za zgodnoSi z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na kt6rego
zdolnodciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw lub o$wiadczei, ktdre ka2dego z nich dotycz4.
9. Po$wiadczenie za zgodnoSi z oryginalem nastQpuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
o6wiadczenia, sporz4dzonych w postaci papierowej, wlasnorgcznym podpisem.
10. Zamawiajqcy informuje, i2 zgodnie z art.8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w postqpowaniu
o zamdwienie publiczne s4 jawne i podlegajq udostgpnieniu od chwili ich orwarcia, z wyjqtkiem informacji
stanowiqcych tajemnica przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. I 503 z p62n. zm.), jelli Wykonawca w terminie skladania
ofen zastrzegl, ze nie mog4 one byC udostgpniane ijednoczednie wykazal, iz zastrzezore informacje stanowi4
tajemnicA przedsigbiorstwa.
11. Zamawiajqcy zaleca, aby informacje zastrzezone, )ako tajemnica przedsiQbiorstwa byly przez Wykonawca
zlozone w oddzielnej wewnQtrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsigbiorstwa", lub spigte (zszfte)
oddzielnie od pozostalych, jawnych element6w oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktore informacje
stanowiq tajemnicg przedsigbiorstwa oznacza( bgdzie,2e wszelkie oiwiadczenia i zatwiadczenia skladane w
trakcie niniejszego postgpowania sq jaw n e bez zastrzeZeh.
12. Zastrzezenie informacji, ktdre nie stanowi4 tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji bgdzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowaC bgdzie zgodnie z uchwal4 SN z 20
pa2dziemika 2005 (sygn.lll CZP 74/05) ich odtajnieniem. Zgodnie z prrywolan4 ustawq o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji przez tajemnicQ przedsigbiorstwa rozumie sig nieujawnione do wiadomoici publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiQbiorstwa lub inne informacje posiadaj4ce wartoSt gospodarcz4,
co do ktdrych przedsigbiorca podjql niezbgdne dzialania w celu zachowania ich poufno$ci.
13. Zama\\,iajqcy informuje, Ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy Pzp, a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowid b9d4 tajemnicQ przedsigbiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bgdzie przyslugiwalo prawo zastrzezenia
ich jako tajemnica przedsigbiorstwa. Przedmiotow€ zastrue2enie zamawiaj4cy uzna za skuteczne wylqcznie w
sytuacji kiedy Wykonawca opr6cz samego zas:rzezeni4 jednoczeSnie wykaze, i2 dane informacje stanowiq
tajem n icq przedsigbiorstwa.
14. Niedopuszczalne sq wyskrobywania w ofertach, poprawki za3 nalezy om6wid w uwadze zaopatrzonej
wlasnorgcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upowaznionej, poprawki cyfr i liczb nale|y pisai wyrazami.
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15. Wykonawca ma prawo zloryC tylko jednq ofetg, zawieraj4cq jednq, jednoznacznie opisanq propozycjg.
Zlozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawca.
16. TreSC zlozonej oferty musi odpowiadaC tre$ci SIWZ.
17. Wykonawca poniesie wszelkie kos^y zuti4zane z przygotov',aniem i zlozeniem oferty.
18. Zaleca sig, aby kaZda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cala ofena wraz z
zalEcznikami byla w trwaty spos6b ze sob4 polqczona.
19. Ofeng nale2y umieSciC w kopercie, zamknigtej i opieczQtowanej w taki spos6b, aby nie budzilo to 2adnych
wEtpliwo$ci co do mo2liwo{ci ich wczeSniejszego otwarcia lub ujawnienia tre5ci oferty przez osoby
n ieuDowaZn ione.
20. Ofertg naleZy zlozyc w siedzibie Zamawiaj4cego, w kopercie opatrzonej dopiskiem: ,,Wykonanie rob6t
projektowo-budowlanych dla zadania p.n.,,Budowa instalacji fotowoltaicznych dla wybranych obiekt6w
Przedsigbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o, w Polkowicach " w procedurze zaprojektuj i wybuduj."
21. Wykonawca mo2e wprowadzid zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlo2onej oferty pod
warunkiem, 2e Zamawiaj4cy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem skladania
ofen. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byC zlo2one wg takich samych zasad, jak skladana ofena tj.
w kopercie odpowiednio oznakowanej nazwqzadania oraz napisem ,,ZMIANA". Koperty oznaczone ,,ZMIANA"
zostanq otwane przy otwieraniu oferty Wykonawcy, kt6ry wprowadzil zmiany, a nastgpnie zostan4 dol4czone do
ofeny.
22. Wykonawca na prawo przed uptywem terminu skladania ofert wycofaC sig z postqpowania poprzez zlo2enie
pisemnego powiadomienia, wedlug tych samych zasadjak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie

,,WYCOFANIE" w raz z podaniem nazwy zadania. Koperty oznakowane w ten spos6b bgdq otwierane w pierwszej
kolejno3ci. Oferty wycofuwane nie bQd4 odczytywane i brane pod uwagg w trakcie dalszego postQpowania o
udzielenie zam6wienia publicznego.
23. Ofena, kt6rej treid nie bgdzie odpowiadaC tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
zostanie odrzucona (art. 89 ust. I pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasnosci i w4tpliwoSci dotyczqce tresci zapisow
wSfWZ nalezy zatem wyja6ni6 z Zamawiajqcym przed terminem skladania ofen wtrybie przewidzianym w
rozdziale: UDZIELANIE WYJASNIEN. Przepisy ustawy Pzp nie przewidujq negocjacji warunk6w udzielenra
zamowienia, w tym zapis6w projektu umowy, po terminie on{arcia ofen.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA Cf,NY OFERTY

l. Zamawiajqcy przewiduje wynagrodzenie ryczaltowe. Wynagrodzenie ryczahowe musi obejmowaC
wszystkie koszty zwiqzane z reahzacjq zamdwienia , a takze oddzialywan ia innych czynnik6w maj4cych
lub mogqcych mieC wplyw na koszty . Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu
i zakresu zamowienia nie moze byC podstawq do Z4dania zmiany wynagrodzenia ryczahowego
okre5lonego w umowie.

2. Cena ryczahowa brutto ( C) za realizacjg przedmiotu zam6wienia powinna byC sumq nastgpujqcych
element6w skladowych:
c=cl +c2
gdzie:.

Cl -jest sum4 cen ryczaftowych za wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo- kosztorysowych
wraz z innymi opracowaniami, uzgodnieniami, decyzjami pozwolenia na budowg ( o ile sq wymagane )
lub dokonania zgloszen wykonywania rob6t budowlanych niewymagajqcych pozwolenia na budowg;
szczegolowo opisanymiw niniejszej SIWZ iwzorze umowy dla wszystkich obiekt6w;
llynagrodzenle ryczaltowe za poL Cl nle moZe stsnowiC ta'igcej nit,4 % wdrlolcl C
C2 -jest sumq cen ryczahowych zawykonanie rob6t budowlanych, dostawg, monta2 i rozruch instalacji
fotowoltaicznych, przeprowadzenie szkolei i instruktazy wyznaczonych przedstawicieli Zamawiaj4cego
dla kazdego obiektu z osobna z zakresu dzialania i obslugi instalacji fotowoltaicznych, uzyskanie dla
kazdego obiektu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie ( o ile jest wymagane); szczeg6lowo
opisanymiw niniejszej SIWZ iwzorze umowy dla wszystkich obiekt6w.

3. Cena ofertowa ryczaltowa musi zawieraC koszty wynikajqce z:
a) wszystkich prac jakie z technicznego punktu widzenia sg konieczne do prawidlowego

zaprojektowania, wykonania, przekazania do uzytkowania i uZytkowania zadania objgtego
zamowieniern.

b) zapisow Programu Funkcjonalno -Uzytkowego, opracowan koncepcyjnych i audyt6w
energefycznych,

c) zapis6w specyfikacji istotnych warunkdw zam6wienia i umowy;
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d) obowiqzujqcych przepis6w i norm, a w szczeg6lno3ci z Prawa Budowlanego i akt6w
wykonawczych do tej ustawy,

e) zasad sztuki iwiedzy budowlanej,

Q lokalizacji obiekt6w iwszelkich napolkanych warunk6w realizacji robdt budowlanych,
g) zalecef producent6w wbudowywanych material6w i urzqdzeh,
h) przepis6w bhp,
i) mozliwych zdarzei losowych ibudowlanych zwiqzanych z realizacjq zzm6wienia,
j) bezp.latnych przeglqd6w gwarancyjnych w okesie gwarancji-rgkojmi.

4. Cena ta musi zawieraC r6wnie2 nastQpujqce koszty: wszelkich prac przygotowawczych, porzqdkowych,

oznakowania placu budowy, funkcjonowania placu budowy wraz z koszllami jego organizacji i
pozniejszej likwidacji, koszly zwiqzane z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego, koszty

doprowadzenia medidw i koszty ich zuzycta, utrzymania zapleczz budowy, zabezpieczenia placu

budowy, porz4dkowania placu budowy, ubezpieczenia budowy, sporzqdzenia dokumentacji
powykonawczej, hansportu zewngtrznego i wewngtrznego pracownik6w, material6w, materialdw
pochodzqcych zrozbi6rki i odpaddw, deponowania na skladowisku odpad6w i w miejscach deponowania
wskazanych przez Zamawiaj4cego, a takze koszfy inne wynikaj4ce z zal4czonego projektu umowy.

5. Cena ta musi zawieraC pelny zakres rzeczowy rob6t z niezbgdnymi kosztami, oplatami itp. niezbgdnymi

dla wla6ciwej realizacji przedmiotu zam6wienia.
6. Przyjmuje sig, 2e cena ryczaltowa brutto (C) zawarla w umowie uwzglgdnia wszelkie okoliczno5ci

lokalizacji, cechy szczeg6lne zam6wienia i terminy oraz rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego
wydatki, koszty i zobowiqzania - bez mo2liwodci wysuwania roszczef w stosunku do Zamawiaj4cego,

a tak2e obejmuje wsrystkie skladniki potrzebne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
7. Zaleca sig wykonanie wizji lokalnej.
8. Cene brutto nalezy podad w zlotych polskich z uwzglgdnieniem nale2nego podatku VAT wyliczonego

zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami prawa.

9. Nie dopuszcza sig stosowania tzw. opustow do ceny oferty.
10, CenymuszqbyC: podane iwyliczone w zaokr4gleniu do dw6ch miejsc po przecinku (zasada zaokrqglenia

- poni2ej 5 nalezy koic6wkg pominqC, powyZej i r6wne 5 nalezy zaokrqgliC w 9619).
ll. Zgodnie z an.90 ust. I pkt l) ustawy Prawo zamdwieri publicznych (...) koszty pracy, ktdrych wartosd

przyjQto do ustalenia ceny nie mogE byd ni2sze od minimalnego wynagrodzenia za praca albo minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia l0 paZdziemika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracg .

VIII. KRYTERIA WYBORU OFf,RTY

Wyb6r najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o nastgpujqce kryteria:

I ) Kryterium nr I : ,,Cena ryczaltowa brutto" ( C ): 600/0

c= cena rvczaltowa brutto naitarlsza x 100
x 60Vo

cena rvczahowa brutto badana

2) Kryterium nr 2 : ,,Okres gwarancji i rqkojmi paneli fotowoltaicznych" ( K2 ) - l0 %
Liczba punkt6w w kryterium ,,okres gwarancji i rgkojmi panelifoloteouaicznlch" bgdzie przyznawana wedlug
ponizszej punktacji:
a) okres gwarancji i rgkojmi w wymiarze l0 lat - 0 pkt

b) okres gwarancji irgkojmi w wymiarze od ll lat-do l5latwlqcznie - 3 pkt

c) okres gwarancji i rgkojmi w wymiarze od l6 - do 20 lat wlqcznie - 6 pkt

d) okres gwarancji irgkojmi w wymiarze od 2l lat do 25 lat wl4cznie - l0 pkt

UIIAGA:
. Okres glarancji- rgkojmi musi byt zadeklarowany w pelnych latach
o Mininalny okres gwarqncji i rgkojni paneli fotowollaicznych wynosi l0 lat od dnia podpisania prolokolu

odbioru kortcowego przedm iotu umowy,
o Jeieli llykonautca zaproponuje termin gwarqncji i rgkojmi paneli folowolaicznych dluiszy nii 25 lat, do

t)



oceryt ofert r) krylerium ,,termin gtlqrancji i rgkojmi paneli fotowoltdicznych" zoslanie mu policzony termin
25 lqt, jqko naksymaln, zgodny z 2qdaniem i noiliwoiciqmi zamawiajqcego.

. L{ przypadktt podania przez ll/ykonawcA krdtszego nii wymagqny okres gwqrancji i rgkojmi paneli

fotowoltqicznych lub nie podanie (nie wpisanie) tego okresu do Formularza Oferlowego, oferta llykonawcy
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 usl. I pkr 2 uslau,y Pzp, j ako niezgodna z Sl lVZ.

3) Kryterium nr 3: ,,Okres gwarancji i rtkojmi fslownik6w" ( K3 ) - l0 %
Liczba punkt6w w kryterium,,a&res gwtrancf I rgkoJmifalovlnikdx)" bQdzie prryznawana wedfug poniZszej
punktacji:
a) okres gwarancj i i rgkojmi w wymiarze l0lat - 0 pkt
b) okres gwarancji i rgkojmi w wymiarze od I I lat - do l5 lat wl4cznie - 3 pkt

c) okres gwarancji i rgkojmi w wymiarze od l6 * do 20 lat wl4cznie - 6 pkt

d) okres gwarancj i i rgko.im i w wymiarze od2l lat do 25 lat wlqczn ie - l0 pkt

UII/AGA:

c Okres gw.trqncji- rgkojni nusi byt zadeklarowony w pelnych latach
. Mininalny okres gwarancji i rgkojmi folowni*dw wynosi I0 lqt od dnia podpisania protokolu odbioru

koticowego przedm iotu umowy,
o Je2eli ll/ykonawca zaproponuje termin gwqrancji i rgkojmi falownikdw dtu2szy ni2 25 lat, do oceny ofert w

Wterium ,,termin g\|orancji i rgkojmif1lownikdw" zostanie mu policzorry lermin 25 lat, jako maksymalny
zgud ny : : q d an i tm i mozl iwoi c iom i :.tm uw idj.lcego.

. W przypadku podania przez llykonawca krolszego ni Wmagany okres gwarancji i rgkojmi falownik6w lub
nie poclanie (nie wpisanie) tego okresu do Formularza Ofertowego, oferta llykonawcy zostqnie odrzucona
no podstqwie qrl. 89 ust. I pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodna z SIIIZ

4) Kryterium nr 4: ,,SprawnoSd modul6w fotowoltsicznych"( K4) - l5 7"
Liczba punktdw w kryterium ,,spm\'nolt moduldr, fotowoUaicznych" bgdzie przyznawana wedfug ponizszej
punktacji:
a) wspolczynnik sprawnoSci optycznej dlawarunk6w STC: > 15,8 % i< 16,2%-0pkt
b) wsp6lczynnik sprawno5ci optycznej dla warunk6w STC: ) 16,2% i<17,0%-5pkt
c) wspolczynnik sprawno3ci optycznej dla warunk6w STC: 2 17,0 % i < 18,3 % - l0 pkt

d) wsp6lczynnik sprawnoSci optycznej dla warunk6w STC: 2 18,3 % - l5 pkt

UIIAGA:
c Minimqlna calkowita wydajnoit wspdlczynnika sprawnoici optycznej dla wqrunkdw STC wymqgana

przez zamawiajqcego wynosi I 5,8 94
. W przypad*u podonia przez l(ykonowca mniejszej nit wymagana minimalna calkowita wydajnoit dla

wqrunkow wsp6lczynnika sprawnoici optycznej STC lub nie podanie (nie wpisqnie) tej wielkoici do
Formularza Oferlowego, ofenq Wykonawcy zostqnie odrzucona no podstqwie qr!. 89 usl.I pkt 2 ustuv'y
Pzp, jaho niezgodno z SILI/Z.

5 ) Kryterium nr 5: ,,Warunki platnoSci "( K5) - 5 %
Liczba punkt6w w kryteri)m ,,warunki plunolcf' bgdzie przyznawana wedlug poni2szej punktacji:

a) rozliczenie naleznosci w ciqgu 30 dni od daty otrzymania faktury - 5 pkt.
b) rozliczenie naleznosci w ci4gu 2l dni od daty otrzymania faktury - 0 pkt.

Uwtgo
Jeieli llykonawco zapruponuje lermin inny niL J0 lub 2l dni, lo jego oferlo zoslanie odrzucons.
Jeieli W)tkonswca nie wpisze liczby dni w tadnej z porycli formulsna olertowego, oSwisdczenie bgdzie
potruklob'ane na rdwni z ottsfudczeniem o zaoferowanlu rozllczenia calolcl naletno(cl w clggu 2l dni od daQ
olr\ymanin laklury.

Wyb6r oferty najkorzystniejszej nastqpi zgodnie z an. 9l ustawy Prawo zamdwierl publicznych.
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Ocena oferty = C + K2 + K3 + K4 + K5
Punktacja przyznawana ofertom w poszczeg6lnych kryteriach bgdzie liczona z dokladno5ciq do dwdch miejsc po
przecinku. Najwyzsza liczba punktdw wymaczy najkorzystniejszq ofertg.

Zamawiajqcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktdrego oferta odpowiada wszystkim wymogom okre5lonym w
ustawie iw SIWZ oraz uzyska najwigkszq liczbg punktdw.

IX. UDZIELANIE WYJ

l. Wyja6nienia tre6ci specyfikacji istotnych warunkdw zam6wienia bgdq udzielane w trybie an. 38 ustawy, co
oznacza,2e zamawiajqcy jest obowiqzany udzieliC wyja6nien niezwlocznie, jednak nie p6Zniej, ni2 na 2 dni
przed uplywem terminu skladania oferl Cezeli wartosc zam6wienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie an. I I ust. 8) pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaSnienie treSci specyfikacji
istotnych warunkdw zam6wienia wplyn4l do zamawiajqcego nie p6miej ni2 do kotica dnia, w kt6rym uptywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

2. Jezeli wniosek o wyja{nienie tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wplynql po uplywte
wskazanego terminu lub dotyczy udzielonych wyja$nien, zamawiaj4cy mo2e udzieliC wyja3niei albo
pozostawiC wniosek bez rozpoznania.

3. Zamawiaj4cy odpowiadaj4c na zapytania przesyla jednoczesnie treSd wyjasnienia wszystkim Wykonawcom,
kt6rym dostarczono niniejszq SpecyfikacjE Istotnych Warunkdw Zam6wienia (bez ujawnienia Zr6dla
zapytania), ajezeli specyfikacjajest udostqpniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. Zamawiajqcy zasfzega sobie prawo do zmiany tre5ci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia,
Dokonan4 zmianQ tresci specyfikacji zamawiajqcy udostgpnia na stronie intemetowej.

5. Zamawiajqcy przedluzy, w razie zaistnienia takiej koniecznosci, termin skladania ofert, w celu umozliwienia
Wykonawcom uwzglgdnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaSnieti lub zmian. W tym
prrypadku wszelkie prawa i zobowiqzania Zamawiajqcego i Wykonawcy odnosnie wcze(niej ustalonego
terminu bgdq podlegaly nowemu terminowi.

6. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosk6w o wyja5nienie treSci

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, o kt6rym mowa w pkt. l.
7. W przypadku rozbie2nosci pomigdzy treSciq SIWZ, a tresciq udzielonych odpowiedzi, jako

obowiqzujqcq nalely przyjqd treSC pisma zawierajqcego p6tniejsze oswiadczenie Zamawiajqcego.

X. INFORMACJE W SPRAWIE WYKLUCZENIA WYKONAWCOW Z POSTEPOWANIA

l. Zamawiajqcy wykluczy z ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicznego Wykonawc6w, kt6rry nie
speln iajq warunk6w udziafu w postgpowaniu okre3lonych w art.22 rlst. I ustawy i podlegajq wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy.

2. Zamawiaj4cy wykluczy z ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicznego Wykonawc6w, kt6rzy w
wyznaczonym terminie nie uzupelnili lub nie wyja5nili dokument6w pofwierdzajEcych spelnienie warunkow
udzialu w postgpowaniu.

3. Niezwlocznie po wyborze najkorzysmiejszej ofefty Zamawiaj4cy zawiadamia Wykonawc6w, kr6tzy zlo4li
oferty o wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zam6wienia, podajEc

uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Ofertg Wykonawcy wykluczonego uznaje siE za odrzuconq.

XI. INFORMACJE W SPRAWIf, ODRZUCENIA OFERTY
L Zamawiaj4cy odrzuca ofertg, jezeli:

l) jest niezgodna z ustawq;
2)jej treSi nie odpowiada tresci SIWZ, z zasrzezeniem an. 87 ust. 2 pkt 3;
3)jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencjiw rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencj i;
4) zawien n24co niskq ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zamowienia;
5) zostala zlozona przez wykonawca wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia lub

niezaproszonego do skladania ofen;
6) zawiera blidy w obliczeniu ceny lub kosztu;

t4



7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorQczenia zawiadomienia nie zgodzil sig na poprawienie omylki, o
ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

7a) wykonawca nie wyrazil zgody, o kt6rej mowa w art. 85 ust. 2, na przedfu2enie terminu zwiqzania ofen4;
7b) wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposdb nieprawidlowy, jeZeli zamawiajqcy 2qdal

wniesienia wadium;
7c) oferta wariantowa nie spelnia minimalnych wymagai okreSlonych przez zamawiajqcego
7d)jej prryjgcie naruszaloby bezpieczeistwo publiczne Iub istotny interes bezpieczeistwa paistwa, a tego

bezpieczeristwa lub interesu nie mozna zagwarantowad w inny spos6b.

8)jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisdw.
2. Ofefiy Wykonawcdw, kt6rzy nie potwierdzili spelniania przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty

budowlane wymagari okre6lonych przez Zamawiaj4cego, a tak2e nie spelnili innych wymagari okreSlonych w
ustawie, SIWZ oraz w ogloszeniu podlegaC bgdq odrzuceniu.

3. Zamawiajqcy nwiadamia r6wnoczelnie wsrystkich Wykonawc6w o odrzuceniu ofert, podaj4c uzasadnienie
faktyczne iprawne,

4. Zamawiajqcy nie odrzuci oferty, w sytuacji wystqpienia w ofercie oczywistych omylek pisarskich,
oczywistych omylek rachunkowych z uwzglgdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz innych omylek polegaj4cych na niezgodnofci oferty ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia
niepowodujqcych istotnych zmian w tresci oferty:

a) Oczywiste omylki pisankie - bexpome, nie budzqce wqtpliwoSci omylki dotycz4ce wyrazdw, np.:
- widoczna mylna pisownia wyrazu,
- ewidentny bl4d gramatyczny,
- niezamierzone opuszczenie wyrazu lubjego czg6ci,
- ewidentny bl4d rzeczowy np. 3l listopada 2008 r.,
- rozbiezno6d pomigdzy cen4 wpisanq liczbq i slownie.

b) Oczywiste omylki rachunkowe - omylki dotyczqce dzialah arytmetycznych na liczbach, np.: blgdny wynik
dzialania matematycznego wynikajqcy z dodawania, odejmowania, mno?rnia i dzielenia. z uwzglgdnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
W przypodku wysrqpienia oczywistej onytki rochunkowej w wyliczeniu ceny oferty brutlo i nelto, w syruacji
kiedy to nie bgdzie wynikalo z treici oferty np. z kalkulocji - kosztorysu, Zonowiajqcy dokona przeliczenia
zgttdn ie : :as udum i mot em atycznym i.

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

OMYLKI W OFERTACH, O KTORYCH MOIYA W usr.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, POPRAIflANE B$Dy'
JEDNAKZE TYLKO W SYTUACJACH , KIEDY NIE BED4 POWODOWAC ISTOTNYCH ZMIAN W TRESCI
OFERTY.

XTI. POUCZENIE O KACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSLUGUJ CYCH WYKONAWCY

Odwolanie przysluguje wylqcmie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajqcego podjEtej w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania czynnoSci, do kt6rej zamawiaj4cy jest zobowiqzany
na podstawie ustawy,
Z uwagi na fakt, i2 wartosd przedmiotowego zamdwienia jest nizsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. ll ust. 8 ustawy, odwolanie przysluguje wylqcznie na nastgpujqce czynnoScr
Zamawiajqcego:
l) okre5lenie warunk6w udzialu w postqpowaniui
2) wykluczenie odwolujqcego z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
3) odrzucenie oferty odwolujqcego;
4) opis przedmiotu zam6wienia;
5) wyb6r najkorrystniejszej oferty.
Odwolanie powinno wskazywad czynnodd lub zaniechanie czynno6ci zamawiajqcego, kt6rej zarzuca sig
niezgodno6C z przepisami ustawy, zawieraC zwiQzle przedstawienie zarzut6w, okre5lad 24danie oraz
wskazywaC okoliczno6ci faktyczne iprawne uzasadniaj4ce wniesienie odwolania.
Odwolanie wnosi sig do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub
r6wnowa2nego $rodka, spelniaj4cego wymagania dla tego rodzaju podpisu,
Odwolujqcy przesyla kopig odwolania zamawiajqcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania w

t.
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6.

taki spos6b, aby m6gl on zapoznae sig zj€go treSciq przed uplywem tego terminu. Domniemywa sig, iz
zamawiajqcy m6gl zapozna( sig z tresci4 odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezell
przeslanie jego kopii nast4pilo przed uptywem terminu do jego wniesienia Wzy uzryciu Srodkow komunikacji
elektronicznej.
Odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnoSci zamawiaj4cego stanowiEcej
podstawgjego wniesienia -je2eli zostaly przeslane w sposdb okreSlony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie l0 dni-jezeli zostaty przeslane w inny spos6b.
Odwolanie wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu, ajezeli postgpowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, tak2e wobec postanowiei specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia, wnosi siE w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamtwieh Publicznych lub specyfikacjr

1.

istotnych warunk6w zam6wienia na stronie internetowej,
8. Odwolanie wobec czynnodci innych niz okreSlone w pkt.6 i7 wnosi w terminie 5 dni od dnia, w ktorym

powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno6ci moZna bylo powzi4C wiadomodC o okolicznoSciach
stanowiqcych podstau g jego wniesienia.

9. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai zamawiajqcego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjgtej przez niego lub zaniechaniu czynnoSci, do kt6rej jest on

zobowi4zany na podstawie ustawy, na kt6re nie przysluguje odwolanie na podstawie art. l80ust.2ustawJ.

XIII. UMOWY

Wzor umowy zostal zamieszczony w ROZDZIALE C niniejszej specyfikacji i stanowijej integralna czg6i.
L Wszelkie zmiany tre6ci umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaZno6ci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwoSc wprowadzenia zmian do umowy polegaj4cych na:

l) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowyl
2) zm ian ie wynagrodzenia umownego;
3) zmianie zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu spelnienia $wiadczenia,
4) zmianie os6b, o ktdrych mowa w $ 2 umowy,

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego robdt bgdEcych przedmiotem
umowy zgodnie z zapisami $4 (roboty zaniechane). Wykonawca z tego tytulu nie bgdzie dochodzil 2zdnego
odszkodowania.

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bgdzie mozliwa w sytuacjach, gdy:
l) pomimo dolozenia nalezytej starannosci i wystqpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca nie
uzyska uzgodniefi, opinii, warunk6w technicznych lub decyzji pozwalaj4cych wykonaC w terminie przedmiot
umowy;
2) nast4pi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa, maj4ca wplyw na
realizacjg przedmiotu umowy;
3)zmianie ulegnie zakres przedmiotu umowy (w tym jego zwiQkszenie w wyniku rob6Vuslug/dostaw
dodatkowych, zaniechanych lub modyfikacja w wyniku rob6Vuslug/dostaw zamiennych) lub spos6b
spelnienia Swiadczenia ibgdzie to mialo wplyw na termin realizacjiprzedmiotu niniejszej umowy,
4) koniecznym bgdzie uwzglgdnienie wplywu innych przedsigwziE( i dzialah powiqzanych z przedmiotem
umowy,
5) wyst4pi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowg w wyniku wprowadzenia istotnych
zmian w projekcie budowlanym;
6) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystqpiq przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klQski
zywiolowe, stan epidem io logiczny, warunki atmosferyczne, geologiczne lub hydrologiczne uniemozliwiaj4ce
lub znacznie utrudniajqce, ze wzglEd6w technologicznych, prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie
pr6b, sprawdzei i dokonywanie odbior6w - pomimo dolo2enia przez Wykonawcg wszelkich starari, aby roboty
mogly zostad zrealizowane. Na tg okoliczno{d Kierownik Budowy/rob6t sporzqdzi wpis do odpowiedniego
dziennika budowy/rob6t, kt6ry potwierdzi Inspektor Nadzoru;

7) wyst4pi4 nieprzewidziane warunki realizacji tj. np. odkrycie niezinwentaryzowanych obiekt6w lub
elementow instalacji itp.;

8)w sytuacji, gdy przekazanie ktdregoS z terendw budowy ( obiekt6w) nastqpi z op6lnieniem z winy
Zamawiajqcego;

5. W sytuacjach, o kt6rych mowa w ust.4pkt I - 8, termin realizacji moze ulec wydfuzeniu o czas trwania
okoliczno6ci stanowi4cych przeszkody w terminowej i zgodnej z umowq realizacji przedmiotu umowy.

6. Zmiana wynagrodzenia umownego bgdzie moZliwa w prrypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy lub
sposobu spelnienia Swiadczenia, w tym wykonania rob6tuslug/dostaw zamiennych, konieczno6ci lub
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zasadnoSci uwzglQdnienia wptywu innych przedsigwzigC lub dzialai powiqzanych z przedmiotem umowy.

7. W sytuacjach, o kt6rych mowa w ust.6:
| ) Wykonawca wykona wyceng rob6t zgodnie z zapisami $ 4 umowy.

8. Zmiana zakresu niniejszej umowy lub sposobu spelnienia Swiadczenia bgdzie mozliwa gdy wystqpi
koniecznodC lub uzasadnienie dla zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwi4zaf projektowych, technicznych lub materialowych ni2 przewidziane pierwotnie w PFU:
a) ze wzglgdu na zmiany obowiqzujqcego prawal

b) w sytuacji jezeli rozwt4zania te bld4 miaty znaczqcy wplyw na obnizenie kosztdw eksploatacji lub
poprawy bezpieczeistwa, a kt6re to rozwiqzania, np. ze wzglgdu na postgp techniczno-technologiczny,
nie byly przewidziane w PFU,

c) z uwagi na czasowq lub calkowitq niedostgpno3d materiat6w, urz4dzei lub technologii ( np. zaprzestanie
produkcji itp.)

d) w przypadku zmiany zakresu rzeczowego spowodowanego brakiem mo2liwo$ci dysponowanra
nieruchomo6ci4 na cele budowlane,

e) w pr4rpadku, gdy zastosowanie rozwiqzania pierwotnie przewidzianego w PFU skutkowaloby brakiem
moZliwo(ci wykonania przedmiotu umowy lub wykonaniem przedmiotu umowy w spos6b blgdny,
wadliwy lub z innych powod6w niekorzystny dla Zamawiajqcego

l) w przypadku wystqpienia rob6t dodatkowych, uzupelniajqcych, zamiennych lub zanikowych
9. Zmiana osob, o ktdrych mowa w $ 2 umowy, ujgrych w wykazie zlo2onym przez Wykonawcg moze nastqpii

na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszq spelniai co najmniej wymagania
wskazane w SIWZ. Wykonawca do wniosku dolqczy dokumenty potwierdzajqce, ze proponowane osoby
posiadaj4 odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje idodwiadczenie zawodowe. W sytuacji, gdy Wykonawca
zaproponuje, w celu zmiany umowy, osobE, kt6ra nie spetnia wymagai okre6lonych w SIWZ, Zamawiaj4cy
nie wyrazi zgody na tak4 zmiang.

f0. Podstaw4 wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 4 - 8 jest protok6l konieczno6ci zatwierdzony przez
Zamawiajqcego i Wykonawcg

ll. W przypadku, gdy Wykonawca wystqpi z inicjatyw4 zmiany albo rezygnacjiz Podwykonawcy, na kt6rego
zasoby Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreSlonych warl.22a ust. I ustawy pzp, w celu wykazann
spelniania warunk6w udziatu w postgpowaniu, o ktdrych mowa wart. 22 ust. I ustawy pzp, Wykonawca
obowi4zany bgdzie wykazaC ZamawiaJqcemu, 2e:

l)proponowany inny Podwykonawca spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym ni2 wymagany w trakcie
postQpowania o udzielenie zam6wienia lub
2)Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywal sig w trakcie postgpowania o udzielenie zam6wienia.

12. Zmiany do umowy moze inicjowad zar6wno Zamawiajilcy jak i Wykonawca. Wykonawca wystqpi do
Zamawiajqcego, skladajqc pisemny wniosek, zawieraj4cy w szczeg6lnoSci:

I )opis propozycji zmiany;
2)uzasadnienie zmiany;
3)opis wplywu zmiany na Harmonogram rzeczowo - finansowo itermin wykonania umowy.

13. Wszystkie okolicznosci wymienione od pkt I do l2 stanowiq katalog zmian, na ktdre Zamawiaj4cy mo2e
wyrazii zgodE. Nie stanowi4 jednoczeSn ie zobowiqzania do wyra2enia takiej zgody.

xrv. FoRMALNOSCt, JAKIE POWTNNY ZOSTAC DOPELNTONE pO ZAKONCZENTU PRZETARGU
W CELU ZAWARCIA UMOWY.

L Umowg zawiera sig w trybie zgodnym z art. 139 ustawy.
2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajq negocjacjom.
3. W celu zawarcia umowy upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, kt6ry wygral przetarg powinien

zglosiC si9 w siedzibie Zamawiaj4cego w terminie przez niego wyznaczonym.
4. Je2eli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy, Zamawiajqcy moze wybrad

ofeng najkorzystniejszq spo6r6d pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powoduj4cej, 2e wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mo2na bylo przewidzieC w chwili zawarcia umowy. ZamawiajEcy mo2e odst4pii od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno6ciach. Wykonawca moze wtedy 24dad
wylqcznie wynagrodzenia nale2nego z tytulu wykonania czg6ci umowy.

6. Przed podpisaniem umowy naleZy pnekazaf Zamawia j4cemu: 
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a) w pzypadku wnoszenia zabezpieczenia nalerytego wykonania umowy w pieniqdzu - dow6d wniesienia
zabezpteczenia w wysokosci l0 % ceny calkowitej podanej w ofercie (cena bruno),

b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy w innej niz pieni4dz formie -
nalezy przedlozyd dokument stanowiqcy zabezpieczrnie; Wymaga sig, aby przcd wystawieniem
dokumentu stanowiqcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przekazad Zamawiajqcemu
projekt zabezpieczenia celem sprawdzenia zgodno$ci tre5ci zabezpieczenia z ustawq Pzp oraz w celu
uzgodnienia termin6w obowiqzywania zabezpiecz.enia z vwzglgdnieniem zapis6w projektu umowy;

c) wykaz os6b zatrudnionych na umowf o pracg wykonujqcych czynno5ci przy realizacji zam6wienia
wskazane przez zamalviajqc€go w opisie przedmiotu zamdwienia.

d) kopig oplaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzaj4cego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej, w zakresie prowadzonej dzialalno6ci zwiqzanej z
przedmiotem zam6wienia, na krryotg minimum 2.500,000 zl, wraz z dowodem uiszczenia naleznych
skladek. Ubezpieczenie powinno byd wazne przez caly okres realizacji umowy. W prrypadku, kiedy
ubezpieczenie bgdzie wygasad w trakcie realizacji umowy wykonawca dolqczy o6wiadczenie, mocq
ktdrego zobowiq2e sig do przedlu2enia ubezpieczenia pojego wygasnigciu.

e) umowg konsorcjum w prrypadku skladania ofeny przez podmioty wystgpujqce wsp6lnie zwierajqca co
najmn iej nastEpujqce elementy:
- okreSlenie celu gospodarczego,
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmuj4cego okres realizacji przedmiotu zam6wienia, gwarancji

irgkojmi,
- wykluczenie mozliwo6ci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez kt6regokolwiek z jego czlonk6w

do czasu wykonania zam6wienia oraz uplywu czasu gwarancji i rgkojmi,
- solidamq odpowiedzialnoSC za wykonanie zam6wienia,
- zakaz zmian w urnowie bez zgody Zamawiajqcego.

Nie przedlo2cnie dokument6w przed terminem podpisonia umowy, wyznaczonym przez Zamawiajqcego
zostani€ potraktowrne jako uchylanie sig od zswarcia umowy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

l. Zamawiajqcy wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy w wysokodci
l0 o/o ceny calkowitej podanej w ofercie (cena brutto).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mo2e byC wnoszone w:
- pieni4dzu;
- porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-kedytowej, z tym ze

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

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo3ci.
3. Zamawraj4cy nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

- w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub sp6ldzielczej kasy oszczgdno3ciowo-kredytowej;
- przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb Pahstwa lub

jednostkQ samorz4du terytorialnego;
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych w przepisach o zastawie rejestrowym i

rejestrze zastaw6w.
4. Zabezpieczenie nale2Jtego wykonania umowy nalezy wnie5C w calo3ci przed zawarciem umowy.
5. Z treici zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/porgczenia winno wynikad, 2e bank,

ubezpieczyciel, porgczyciel zaplaci, na rzecz Zamawiajecego w termirie maksymalnie 30 dni od
pisemnego Zqdania kwotg zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajqcego, bez odwolania, bez
warunku, niezaleinie od kwesaionowania czy zaslfl.e?,ei Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie
Zamawiajqcego jesl uzasadnione czy nie.

6. W przypadku, gdy zabezpieczeni€, bpdzie wnoszone w formie innej ni2 pieni4dz" Zamawiajqcy Tastrzega
sobie prawo do akc€ptacji projektu ww. dokumentu.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniqdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiaj4cego.
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8. Je2eli zabezpieczenie wniesiono w pieniqdzu, Zamawialqcy przechowa je na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiajqcy zwr6ci zabezpieczenie wniesione w pieniqdzu z odsetkami wynikaj4cymi z umowy
rachunku bankowego, na kt6rym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Zwrot zabezpieczenia nast4pi zgodnie z art. l5 I ustawy Prawo zam6wieh publicznych.
10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy slu2y takze pokryciu roszczeh z tytufu rgkojmi.

W przypsdku wnoszenia zabezpieczenia nal€tytego wykonania umowy w innej ni, pieniqdz formie,
zabezpieczenie nalezy wnosid w wysokoSci l0 70 c€ny calkowitej podanej w oferci€ na okres trwania umowy
oraz 30 o wysokosci zabezpieczenia na okres udzielonej rgkojmi za wady (okres rfkojmi r6wny jest
okresowi gwarancji),

XVI. MIEJSCE I TERM]N SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofefty nale|! zlo{C do dnia I8.01.2021 r. do godz. | 1.30 w siedzibie Zamawiajqcego prry ul. Dqbrowskiego

2 w Polkowicach ( w sekretariacie pok. Nr l4) . Oferty zlo2one po terminie bgdq zwr6cone niezwlocznie.
Decyduj4ce znaczenie dla oceny zachowania terminu skladania ofert ma data igodzina wplywu oferty do

Zamawiajqcego, a nie datajej wyslania przesylkq pocztowq cry kurierskq.
Ofena zlozona po terminie wskazanym w pkt I niniejszego rozdzialu SIWZ zostanie zwr6cona \.rykonawcy

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

Otwarcie ofert nast4pi w dniu 18.01.2021 r. o godz 12.00 w siedzibie Zamawiaj4cego - sala konferencyjna
ul. Dqbrowskiego 2, Polkowice.
Otwarcie ofert jest jawne.
Niezwlocznie po otwarciu ofen na stronie: hnp://www.pgm-polkowice.com.pl-Zamawiajqcy zamie$ci

informacje dotyczqce:
a) kwoty, jakq zamierza przsmacryt na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, ktdrry zlozyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji iwarunk6w platno5ci zawartych w ofenach.

Niezwlocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy powiadomi pisemnie o tym fakcie
wszystkich Wykonawc6w, kt6ny zlo4li oferty, podajqc nazwg albo imig i nazwisko, siedzibg albo miejsce

zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dzialalnoSci wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano,

oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli s4 miejscami

wykonywania dzialalnoSci wykonawc6w, ktfitzy zloz1yli oferty, a takze punktacjg przymanq ofenom w

l.

'1.

l.

4.

5.

6.

t.

2.

3.

4.

kazdym kryterium oceny ofert i lqcznq punktacjg.

8. lnformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub informacja o uniewa2nieniu postgpowania zostanie

zamieszczona na stronie intemetowej Zamawiaj4cego.

xv . TERMIN ZWI OFERT

Termin zwi4zania zlozonq ofer14 ustala siQ na 30 dni (trzydzie{ci dni). Bieg terminu rozpoczyna sig wraz z
uplywem terminu skladania oferty.
Wykonawca moze przedfuzyd termin zwiqzaniaofenq,naczas niezbEdny do zawarcia umowy, samodzielnie lub
na wniosek Zamawiajqcego, z tym, 2e ZamawiajEcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem
terminu zwiqzania ofen4, zwr6ciC sig do Wykonawc6w o wyrazenie zgody na przedhionie tego terminu o

oznaczony okres nie dlu2szyjednak ni2 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody naprzedluaenie terminu zwiqzania ofert4 nie powoduje utraty wadium.
Przedlu2enie terminu zwi4zania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedfuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres
zwi4zznia ofert4. Je2eli przedluzenie terminu zwiqzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowi4zek wniesienia nowego wadium lub jego przedlu2enia dotycry jedynie
Wykonawcy, kt6rego oferta mstala wybrana jako najkorzystniejsza.
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2.

XVIII. PODWYKONAWSTWO

Postanowienia dotycz4ce podwykonawstwa:

Podwykonawca moZe rczpocz4C prace nie wcze6niej niz przed dniem podpisania umowy z Wykonawcq.
Wykonawca nie p6zriej niz na 7 dni przed planowanym tenninem wprowadzenia podwykonawcy na plac
budowy ma obowiqzek przedlozenia Zamawiaj4cemu projektu umowy o podwykona\rstwo, kt6rej
przedmiotem s4 roboty budowlane, a takze projektujej zmiany.
Zamawiaj1cy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej
przedmiotem sq roboty budowlane, wnosi zastrrcaenia do przedlo2onego projektu, i do projektu zmiany
umowy. Zastrze2enia dotycryC mogq jedynie niezgodno6ci projektu umowy z wymogami okre5lonymi
w ust.6.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawc4 przedklada Zamawiaj4cemu
poswiadczonq za zgodnoSC z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sq

robofy budowlane, ijej zmiany.
Zamawiajqcy w terminie do 14 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktOrej przedmiotem sq

roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczyC mo2e jedynie niezgodno$ci zawartej umowy
z wymogami okre$lonymi w ust. 6.

3.

,'

5.

6. Wymagania dotyczqce umowy o podwykonawstwo, kt6rych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamau iaj4cego zastrzeZeri lub sprzeciwu:
a) termin zaplaly wynagodrcnia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byi dluzszy niz 2 |

dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku;
b) termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji podwykonawcy nie moze byi dluzszy od terminu

real izacji przedm iotowego zam6wienia publicznego;
c) zakres rob6t i spos6b ich wykonania oraz warunki gwarancji winny byC to2same z umowq na realizacjg

zam6wienia publicznego;
kary umowne z tytufu opd2nienia w realizacji umowy;
obowi4zek posiadania przez podwykonawcg ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej, w zakresie
prowadzonej dzialalno5ci zwi4zanej z wykonywanq przez niego czg5ciq zam6wienia;
prawo odst4pienia od umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie;
warto3d wynagrodzenia umownego nale2nego Podwykonawcy za wykonanie czqSci zamdwienia nie mo2e
byd wyzsza ni2 wartosC wynikaj4ca z oferty Wykonawcy.

7. W przypadku podwykonawstwa, ktdrego przedmiotem sq dostawy lub uslugi w ramach danego zam6wienia
na roboty budowlane Wykonawca w lerminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawc4 ma obowi4zek
przedlo2enia Zamawiajqcemu poSwiadczonej za z4odno6( z oryginalem kopii zawartych um6w o
podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiqzek powy2szy nie dotyczy um6w o podwykonawsfwo, ktdrych
przedmiotem sq uslugi i dostawy w ramach danego zamdwienia na roboty budowlane, ktdrych wartosd jest
mniejsza ni2 0,57o wartosci umowy w sprawie zam6wienia publicznego i nie wigkszajednak ni2 50.000 zl.

8. Zasady zawierania um6w o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sE zgodne z zasadamt
okre6lonymi dla umdw zawieranych pomigdzy wykonawcq o podwykonawcq.

9. PlatnoSci w sytuacji powierzenia przez WykonawcE czgsci zam6wienia do realizacji podwykonawcy:
a) warunkiem zaplaty drugiej i nastgpnych czqSci naleznego wynagrodzenia za odebrane robofy budowlane

jest przedlozenie przez Wykonawca w dniu zloZenia faktury dowoddw (tj. porwierdzonych za zgodno$(
z oryginalem: protokofu odbioru czg$ci prac wykonanych przez podwykonawcQ, faktury oraz dowodu
przelewu naleznej podwykonawcy kwofy), potwierdzaJ4cych zaplatQ wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawc6w oraz dalszych podwykonawc6w, uczestniczqcych w odebranych robotach.
W przypadku braku wymagalnego wynagrodzenia Wykonawca zohowi4zany jest do przedlozenia
os\ryiadczenia o braku wymagalnych zobowi4zai wobec podwykonawc6w iprzedstawienia wykazu
niezaplaconych faktur lub, w prrypadku braku faktury, potwierdzonE za zgodnosd z oryginalem kopig
protokolu odbioru rob6t. W przypadku platnosci koricowej Wykonawca oprdcz potwierdzenia zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcdw, dodatkowo zobowiqzanyjest do dostarczenia, w
terminie 7 dni przed terminem zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, o6wiadczenia
podwykonawc6w potwierdzajqce, iz nale?;ne im wynagrodzenie zostalo zaplacone, oruz ze na dziei
zlozenia o{wiadcznnia nie maj4 2adnych wierzytelnoSci wynikajqcych z faktur za zrealizowane roboty
objgte przedmiotem umowy z Wykonawcq.

d)
e)

t)
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b) w przypadku nie wykazania dokonania platnoSci nale2nej podr.rykonawcy Zamawiajqcy uprawniony
bgdzie do wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia w czgsci r6wnej sumie niedokonanych wyplat
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

c) Zamawiajqcy dokonuje bezpo5redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystuguj4cego
podwykonawcy, ktdry zawarl zaakceptowan4 przez Zamawiajqcego umowg o podwykonawstwo, w
przypadku uchylenia sig od obowiqzku zaplaty Wzez Wykonawcg, z zasfzezeniem lit. b). Bezpo6rednia
platnosd na rzecz podwykonawcy zostanie dokonana przelewem w terminie nie dluzszym ni2 30 dni od
dnia wykazania zasadnosci takiej platnosci,

d) w przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiaj4cy uprawniony
bgdzie do odmowy dokonania bezpo5redniej zaplaty na rzecz podwykonawcy wzglgdnie do zlozenia do

depozytu sqdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wqtpliwo6ci Zamawiaj4cego co do wysoko6ci nale2nej

zaplaty lub podmiotu, kt6remu platnosd siq nalezy,
e) w przypadku dokonania bezpo3redniej zaplaty podwykonawcy Zamawiajqcy potrqca kwotg wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Szczeg6lowy tryb regulujqcy bezpo{redniq
platnosd na rzecz podwykonawcy okresla art. l43c ust. od I do 6 ustawy Prawo zam6wiei publicznych.

10. WysokosC kar umownych, z tytulu:
a) braku zaplaty wynagrodzenia nale2nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi

kazdonzowo 5o/o wartosc i umowy,
b) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia nale2nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

wynosi 0,1% wartosci kazdorazowej nieterminowej zaplaty za kazdy dzieri op62nienia,
c) nieprzedloZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s4 roboty

budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,1% wanoSci umowy za kazdy dziefi nieprzedloZenia
projektu urnowy o podwykonawstwo, liczqc od dnia powzigcia przez ZamawiajEcego informacji
o wykonywaniu prac przez podwykonawca;

d) nieprzedlozenia poSwiadczonej za zgodno(C z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, wynosi 0,1%o wanosci umowy zakazdy dzieh op6inienia,

e) wykonywania prac przez podwykonawca bez zawanej umowy o podwykonawstwo wynosi 0,2olo wartosci
\mowy zA.kazdy dzieri, liczqc od dnia powzigcia przez Zamawiaj4cego informacji o wykonywaniu prac
przez podwykonawcA;

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, wynosi 0,05% wartoSci umowy o
podwykonawstwo z kazdy dziei opdZnienia, liczqc od uplywu terminu okreSlonego przez
Zamawiaj4cego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okreslony w pkt f) w wysokosci 0,1%
wartosci umowy o podwykonawstwo zakrtdy dzieh opd2nienia, licz4c od uplywu terminu okreSlonego
przez Zamawiaj1cego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany.

I L Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby Wykonawca powolywal
sig, na zasadach okreslonych w an. 22a ust. I uslawy Prawo zam6wiei publicznych, w celu wykazania
spelniania warunkdw udzialu w postQpowaniu lub kryteri6w selekcji, Wykonawca jest obowiqzany wykazad
Zamawia.iqcemu, 2e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetniaje w stopniu nie
mniejszym ni2 podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywal sig w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

12. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cz95ci zam6wienia na roboty budowlane lub uslugi nastgpuje
w fakcie jego realizacji, Wykonawca na zqdanie zamawiaj4cego przedstawia oSwiadczenie, o ktdrym mowa
w aft. 25a ust. I ustawy Prawo zam6wief publicznych, lub dokumenty potwierdzajqce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

13. jeZeli Zamawiajqcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodz4 podstawy wykluczenia, wykonawca
obowi4zany jest zast4piC tego podwykonawcE lub zrezygnowad z powierzenia wykonania czg5ci zam6wienia
podwykonawcy.

14. Powierzenie wykonania czgSci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
7a nale2yte wykonanie tego zam6wienia.

l5.Zgodnie z afi.25a ust. 5 ustawy Prawo zam6wief publicznych, Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal sig do
udostgpnienia zasobdw, za szkodg poniesionq przez zamawiajqcego powstalq wskutek nieudostgpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za n ieudostQpn ien ie zasob6w nie ponosi winy.

16. Regulacje wobec podwykonawc6w stosuje si9 wobec dalszych podwykonawcow.
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l.

XIX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE WYKONA Z ZAMAWIAJACYM
ORAZ NAZWISKA OSOB UPRAWNIONYCH

DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Wszelkie zawiadomienia, odwiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiaj4cy oraz Wykonawcy mogq
przekazywa( pisemnie, lub faksem, drog4 elektronicznq niezwlocmie potwierdzonymi w formie pisemnej,
za wyjqtkiem oferty, oSwiadczeri i dokument6w wymienionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ (r6wniez
w przypadku ich zlozenta w wyniku wezwania o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp) dla kt6rych
Prawodawca przewidzial wylqczrie formg pisemnq.
Dokumenty przesylad nale2y na adres Zamawiajqcego: ul. D4browskiego 2, 59-100 Polkowice, lub
bezpoSrednio w siedzibie Zamawiajqcego w godzinach pracy: od poniedzialku do piqtku od 7.00-15.00.
Wszelkie zawiadomieni4 oSwiadczeni4 wnioski oraz informacje przekaztne za pomocq faksu lub w formie
efektronicznej wymagajqnal4danieka2lej ze stron, niezwlocznego potwierdzenia faktu ich otrrymania.
Osoby uprawnione do kontaktowania sig z Wykonawcami:
Wioletta Czekajlo - Kierownik Dzialu lnwestycji
ael. 0161 84 62 948, 60t 1 l7 925 ; fax 076/84 62 960

Jednocze6nie Zamawiajqcy informuje, 2e przepisy ustawy Pzp nie pozwalaj4 najakikolwiek inny kontakt poza
pisemnym, faksem lub drogq elektroniczn4 - zar6wno z Zamawiaj1cyn jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania sig z Wykonawcami. Oznacza to, E Zamawiajqay nie bgdzie reagowal na inne formy
kontaktowania sie z nim, w szczegdlno6ci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

2.

4.

5.
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XX. OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZWIAZKU Z OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. l3 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwananiem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (o96lne rozporzqdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 204.05.2016, str. l), dalej,,RODO", informujg, ze:

. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsigbiorstwo Cospodarki Miejskiej sp. z o.o. z
siedzib4 w Polkowicach, ul. Dqbrowskiego 2, 59- 100 Polkowice;

o inspektorem ochrony danych osobowych w PrzedsiEbiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. zo.o. z siedzib4
w Polkowicach przy ul. Dqbrowskiego 2 jest Pani Karolina Lasek,
kontakt: iod@pgm-polkowice.com,pl, lub korespondencyjnie na adres Przedsiqbiorsfwo Cospodarki
Miejskiej Sp.z o.o. ul, D4browskiego 2 , 59- 100 Polkowice;

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdq na podstawie an. 6 ust. I lit. c RODO w celu zwi4zanym z
postQpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego; prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego; na zadanie pn.: ,,Wykonanie rob6t projektowo-budowlanych dla zadania p.n.
,,Budowa instalacji fotowoltsicznych dla wybranych obiekt6w Przedsigbiorstwa Gospodarki
Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicrch " w procedurze zaprojektuj i wybuduj."

o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdq osoby lub podmioty, kt6rym udost9pniona zostanle
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz an. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamdwiei publicznych (Dz. U. 22017 r. poz. l5'19 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";

' Pani/Pana dane osobowe przechowywane bgdq przez odpowiedni okres wynikaj4cy z przepis6w prawa,
dotycz4cy obowi4zku archiwizacji dokumentdw (art. 97 ust. I ustawy Prawo zam6wieri publicmych oraz
Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia l8 stycznia 20ll r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazdw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w
zakladowych);

. obowi4zek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotycz4cych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udzialem w postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okre6lonych danych wynikajq z ustawy
Pzp:

. 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 dostQpu do danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych;

- na podstawie art. l6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie:
prawa do sprostowqnia nie mo2e skulkowai zmianq wyniku postgpowqnid o udzielenie zqmowienia
publicznego ani zmiqnq poslanowiert umow w zakresie niezgodnym z ustowq Pzp oraz nie mo2e
naruszqt integrqlnoici protokolu oraz jego zalqcznikdw);

- na podstawie art. l8 RODO prawo z4dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeheniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie md zastosowaniq w odniesieniu do przechowl.wania, w celu
zapewnienia korzyslania ze !rodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony prcm innej osobyfizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na waZne wzglgdy interesu publicznegct Unii Europejskiej lub pahswa
czlonkowskiego);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwa'Zanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO:. nie przysluguje Pani/Panu:

- w zwi4zku z arL lT 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 przetwarzanis danych osobowych, gdy2 podstawq
prawrq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. I lit. c RODO.
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FORMULARZ OFERTOWY - strona I

Pzetarg nieograniczony na:

"Wykonanie 
rob6t projektowo-budowlanych dla zadania p.n,,,Budowa instalacji fotowoltaicznych dla

wybranych obiekt6w Prz€dsitbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp, z o,o, w Polkowicoch " w procedurze
zaprojektuj i wybuduj ,"

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

Wykonawca:
l. Zarejesnowana nazwa Wykonawcy:

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:

3. Osoba upowa2niona do reprezentacji Wykonawcy ipodpisujqca ofertg (zeodnie z informacja okeSlona
w KRS. CEDG. umowie sp6lki clrwilnej lub w pelnomocnictwie):

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiajqcym:

5. Dane t€leadresowe, na kt6re naleZ1 przekazlwad korespondencjg zwiqzan4 z niniejsrym
postQpowaniem:

faks..........,......................telefon............................... e-mail
adres do korespondencji oezeli inny ni2 adres siedziby):

o.

7.

8.

9.

Numer NIP:
Wymagane wadium w wysokoSci .........,.....,.,,,,...,. zl zostalo wniesione w formie:

Wadium wplacone w formie pienig2nej naleZy zwrdcid na
konto:..,,.....,,,...,
Jako zabezpieczenie nalez]tego wykonania umowy proponujemy (form a zabezpieczenia zgodna z An.
148 Ustawy z dnia 29 stycmia2004 r. Prawo zamdwiei publicznych i SIWZ):

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data: .....................................
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FORMULARZ OFERTOWY str, 2

strona

z og6lnej liczby stron

(!tieczeC

FORMULARZ OFERTOWY - strona 2

Skladam niniejszq ofertQ w post9powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieoganiczonego na zadanie pn.

,,Wykonanie robOt projektowo-budowlanych dla zadania p.n.,Budowa instalacji fotowoltaicznych dla
wybranych obiekt6w Przedsigbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach " w procedurze

zaprojektuj I wybuduj .'

l. Oferujg wykonanie zam6wienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach platnoSci

okreSlonych w SIWZ za wykonanie caloSci przedmiotu zam6wienia za ceng ryczaftowq brutto:

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

w tym podatek VAT w wysoko5ci ........%
Cena ryczahowa brutlo zostala wyliczona zgodnie z zal4cmikiem nr I ,, Kalkulacja ceny ryczaltowej ,, do
niniejszego formularza ofertowego stanowiqcego integralnq czgSd zlozonej oferty.

2. Oferujg udzielenie gwarancji ir?kojminapanelefotowoltaicznenaokres*:........................ |at

Nalezy vs*azat ilo'c lat pomi1dzy mininalnq iloiciq 10 lot a naksynalnq ilolciq 25 lat.-pelnych latach

3. Oferujg udzielenie gwarancji i rgkojmi no falowniki na okres*:........................ lat
' Noleiy wskozoe iblt tot pomiedzy minimotnq itolciq 70 lot o moksymolnq itolciq 25 tot - pehrych lalach

4. Oferujg moduly fotowoltaiczne o wsp6lcrynniku sprawnofci optycznej dla warunk6w STC w
wymiarze*:.......,. ............... %
' Naleiy x'skazat wartoit r6\t/nq lub wiektzq od 15,8 % i podat z doktadnolciq do jednego niejsca po przecinku.

5. Oferujg rozliczenie nale2no5ci od daty otrzymanir faktur w ciqgu' ....,..,...,.. dni
' Nalervskazat vafloit 2l dni lub 30 dni od dal! otr4mania h*tury

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy

Datar .....................................
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FORMULARZ OFERTOWY stT. J

slrona

z ogdlnej liczby stron

(pieczgt Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY - strona 3

l. O3wiadczam, 2e przedmiot zamowienia zrealizujg w terminach okre5lonym w siwz.
2. OSwiadczam, 2ejestem zwiqzany niniejszq ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofen.
3. O3wiadczam, 2e w razie wybrania naszej oferty zobowi4zujg sig do podpisania umowy na warunkach

zawartych we wzorze umowy dol4czonym do siwz oraz w miejscu i terminie okreSlonym przez

zamawiajqcego.
4. O6wiadczam, i2 dokonalem wizji lokalnej.
5. O6wiadczam, 2e zxealizujg przedmiot zamowienia zgodnie zs wszystkimi wymogami Zamawiajqcego

okre6lonymi w Specyfikacji lstotnych warunkdw Zam6wienia.
6. Zapoznalem siE ze Specyfikacj4 Istotnych Warunk6w Zamdwienia orazwzorem umowy i nie wnoszg do nich

zastrzezeh oraz przyjmujg warunki w nich zawarte:
7. O3wiadczam, 2e wszystkie o3wiadczenia i informacje zamreszczone w niniejszym ,,FORMULARZU

OFERTOWYM" s4 kompletne, prawdziwe i dokladne w kazdym szczeg6le.
8. OSwiadczam, 2e wypelnilem obowiEzki informacyjne przewidziane w art. l3 lub art. I4 RODO

(rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (o96lne rozporzqdzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L I 19 2 04.05.2016, str. | ) wobec osdb fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio lub
po6rednio pozyskali6my w celu ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym
post9powanru.

9. Podwykonawcom zamierzam powierzyC ponizsze czgsci zam6wienia (Jezeli jest to wiadome, nale2y podaC

rowniez dane proponowanych podwykonawc6w):

10. OSwiadczam , zejestem/ niejestem* mikro, malym lub Srednim* przedsigbiorstwem. (zgodnie z.Zaleceniem
Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczqcym definicji przedsigbiorstw mikro, malych i 6rednich (Dz.U.U.E. L
124 2 20.5.2003, 2003/36 1 /WE). (* niepotrzebne skre6liC)

(Mikroprzedsiebiorstwo: przeclsiebiorsttro, kl6te zatrudnia nniej nia I0 osdb i kl6rego rcc.ny obftl iIub rcc:na suna bi[ansoi)a np
przekraczo 2 ntltonbt EUR.
Mole pnealsi(biorstteo: pr:edsi?biorsirc, kt6re zdtrudnia nnieJ nt:50 osdb i *l6rego roczny obrdt t/lub roczna suna bilansova nk
pr;ekrac:a l0 nilnn6v ELIR.

Srcdnic przedsifbiorstwo: przedsigbiorslwo, kt6re zatrudnia mniej ni2 250 os6b i kt6rcgo roczny obr6l nie przekracza 50 milion6w

EUR. i/lub roczna suma bilansowa nie Dnekracza 43 milion6\ry EUR

fl. Dokumenty dolqczone do Oferty zawierajq* / nie zawierajq* informacje stanowiqce tajemnict
przedsigbiorstwa, w rozumieniu art. ll ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencj i. (* niepotrzebne skreilit)

Dokumenty zawieraj4ce informacje stanowi4ce tajemnica przedsigbiorstwa oraz dowody na wykazanie, iz
zastrzezone informacje stanowi4 tajemn ic9 przedsigbiorsfwa, zawarte s4 na stronach . . , . . . . . . ... . . . oferty.
(zaleca si9. rlozenie ww. dokumentow wraz z dowodami w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem: TAJEMNICA
PRZEDSITBIORS IWA. lub oddzaelnic spiqi (zizJe) od porostalych. jawnych element6w Ofeny)

Upclnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

f)ata:.. .........................
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CZNIK Nr
FORMULARZ OFERTOWY

strona

z og6lnej liczby sfon

(pieczgt llykonawcy)

KALKULACJA CENY OFERTOWEJ strona I

,,Wykonanie rob6t proj€ktowo-budowlanych dla zadania p.n.,,Budowa instslacji fotowoltaicznych dla
wybranych obiekt6w Przedsifbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach " w procedurze

zaprojektuj i wybuduj."

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ

Upelnomocniony przedstawicicl wykonawcy

Dala: ............... .....................

Poz. Nazwa przedm iotu zam6wienia/
obi€kt

WartoSd netto

I ztl
Podatek VAT Wartosd brutto

lzll
% lztl

I Budowa drchowej instalacji
fotowoltaicznej dla obiektu Bazr
Cl6wna -zaplecze wsrsztatowe w

Polkowicach
2 Budowa dachowej instalscji

fotowoltaicznej dla obiektu Baza
Cldwnr - w Polkowicach

J Budows gruntowej instslacji
fotowoltsicznej dla obiektu
Oczyszczolnir Sciek6w w

Moskorzynie
Budowa dachowej instalacji
fotowoltoicznej dla obi€ktu
Oczyszcz{lnia Sciekdw w

Komorniksch
5 Budowa gruotowej instalscji

fotowoltaicznej dla obiektu
Oczyszczalnia Sciekdw w Suchej

Gdrn€i
6 Budowa instalacji gruntowej

fotowolaricznej dla obiektu Stacja
Uzdatniania Wodv w Suchei C6rnei

7 Budowr gruntowej instalacji
fotowoltaicznej dla obiektu
Oczyszczalnia Sciekdw w
Polkowicach- I zasilanie

8 Budowa gruntowej instalacji
fotowoltaicz[ej dla obiektu
Oczyszc?rlnia Sciek6r0 tr
Polkowicrch- Il z{silanie

RAZEM
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Nr1CZNIK NT

FORMULARZ OFERTOWY

strona

z og6lnej liczby stron

(pieczgt Wykonawcy)

KALKULACJA CENY OFERTOWEJ strona 2

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy

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

Poz Nazwa przedmiotu zsmOwienla/
obiekt

Wrrtosd netto
I ztl

Podatek VAT Wartosd brutto
I zll

v" lztl
l Budows drchowcj instslacji

fotowoltsiczocj dh obiekiu Bsz{
Gl6wna -zrplcczc wrrsztatowc w

Polkowicrch
Budows drchowej insashcji

fotowoltsiczncj dlr obiektu Bszr
Gl6wna - w Polkowicsch

3 Budowr gruntowcj instrlacji
fotowoltsiczncj dla obicktu
Oczyszczslnia Sciek6w w

Moskorzvnie
4 Budowr dachowej instdrcji

folowoltriczncj dlo obiekau
Oczyszczalnir Sciek6w w

Komorl|ikach
5 Budowa gruntowej instrlacji

fotowoltricznej dlo obiektu
Oczyszczrloia Sciek6w w Suchcj

G6rnei
6 Budowa iostdrcji gruntowcj

fotowoltricznej dl0 obieklu Stscjr
Uzdatnignia Wodv w SucheiC6rnei

7 Budowr gruntowej instrlacji
fotowoltaicznej dl& obicktu
Oczyszczalnia Sciek6w w
Polkowicach- | zasilanie

E Budowa gruntow€j instrlacji
fotowoltsicznej dla obiektu
Oczyszczalnia Sciek6w w
Polkowicach- ll zssilanie

RAZEM

28



ZALACZNIK Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

strona

z ogdlnej liczby stron

(pieczgt Wykonawcy)

oSwtADczENtA wYKoNAwcY - strona l

oSwIADczENIE wYKoNAwcY

SKLADANE NA PODSTAWIE ART.25A UST. I USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2OO4 R

PRAWO ZAMoWIEN PUBLICZNYCH

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

,,Wykonanie rob6t projektowo-budowlanych dla zadania p.n.,,Budowa instalacji fotowoltaicznych dla
wybranych obiektdw Przedsitbiorstwa Gospodarki MieJskiej Sp. z o.o, w Polkowicach " w procedurze

zaprojektuj i wybuduj,"

oswiadczamy,2e:

L O{wiadczam,2e nie podlegam wykluczeniu z post9powania na podstawie art.24!st. I pkt. 12 do22.

Upelnomocniony przedslawiciel Wykonawcy

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

2. O$wiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre6lone przez Zamawiajqcego w Specyf*acji
Istotnych Warunkdw Zam6wienia rozdzial Ul pkt L 2.

Upelnomocniony peedstawiciel Wykonawcy

/podp[ prft4u

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

29



ZAL{CZNIK Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

strona

z ogolnej liczby stron

(pieczgt lVykonowcy)

oswtADczEN|A wYKoNAwcY - strono 2

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

O$wiadczam, ze w celu wykaania spelniania warunk6w udziafu w postgpowaniu, okre$lonych przez

zamawiaj4cego w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia rczdzial lll pkt l. 2, polegam na zasobach

nastgpujqcego/ych podmiotu/6w:

.............., w nasr9puj4cym zaKresre:

(wskazat podmiot i okreilit odpowiedni zakres dla wskazanego podniotu).

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy

D8tar... .....................

ll przypadku kiedy ll/ykonawca bgdzie polegal na zasobach innych podniol6w w celu wykazania spelnienia
warunku udziqlu w postgpowaniu wraz z ofertq naleiy zlo,y6 ZOBOWIAZANIE do oddania do
dyspozycj i Wykonawcy niezbQdnych zasobdw na potrzeby realizacji zam6wienia w trybie art.22a ust I
ustawy Pzp, kt6rego wzor zoslal zamieszczony w SlLl/Z
W przypadku kiedy llykonrwca nie bgdzie polegal na zasobach innych podmiot6w w celu wykazania spelnienia
warunku udziotu w postgpowaniu naleiy wpisat NIE DOTYCZY
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CZNIK Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

strona

z o96lnej liczby stron

(pieczgt Wykonawcy)

oswtADczENtA wYKoNAwcY - strona 3

oSwIADczENIE DoTYczAcE PoDMIOTU. NA KT6REGo zASoBY PowoLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastgpuj4cego/ych podmiotu/t6w, na kt6rego/ych zasoby
powolujg sigw niniejszym postgpowaniu, tj.: ................ (podai
petnq nazwy'firmg, adres, a tak2e w zoleinoici od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzq podstawy

wykluczenia z postQpowania o udzielenie zam6wienia okreslone w art. 24 ust. I oraz podmioty te spelniaj4
warunki udzialu w postgpowaniu, w zakresiejakim powotujg sig na ich zasoby.

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy

Data:

. lV przypadku kie$t lVykonawca nie bgdzie polegal na zasobach innych podniol6w w celu wykozania spelnienia
warunku udzialu w postgpowaniu naleiy wpisai Nl E DOTYCZY

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY

NIEBEDACEGO PODMIOTEM. NA KTdREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, 2e w stosunku do nastgpujqcego/ych podmiotu/t6w, bgdqcego/ych podwykonawcq/ami:
(Podat Pelnq nazwg/lirmg, adres, a

lakie w zaleinofci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDC),nie zachodz4 podstawy wykluczenia z postgpowania

o udzielenie zam6wienia.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data: .........

a W przypadku kied) Wykonawca nie bedzie poslugiwal si? podwltkonawcq w trakcie realizacji zadania nalei
wpisai NIE DOTYCZY.
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Nr2
F1ORMULARZ OFERTOWY

strona

z ogdlnej liczby stron

(pieczgC lltykonawcy)

oSwIADczENtA wYKoNAwcY - strona 4

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJ:

Oswiadczzm, 2e wsrystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach se aktualne i zgodne z prawdq oraz
zostaly przedstawione z pelnq 6wiadomo$ciq konsekwencji wprowadzenia zamawiaj4cego w bl4d przy
przedsawianiu informacj i.

Upclnonoqliony przcdstawiciel wykonawcl

Data:
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wzon

(pieczgt llykonawcy)

,WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH POTWIERDZAJACYCH SPELNIENIE

WARUNKU UDZIALU W POSTEPOWANIU"

Szczeg6lowe informacje dotycz4ce warunk6w u&ialu w postgpowaniu oraz skladanych dokument6w aajdujq sig

w SIWZ w rozdz. lll i lV

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

l/podph, picczlal

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

Rodzaj rob6t
Wartofd

Data I mlejsce

wykonrnla

Podmlot ng rzecz
kt6rcgo roboty tc
zo3trly wykonrne

Podm iot r€.lizujqcy
zadatrie

(zadania r€alizowanc
sarnodzielnh przez

Wylon.wodimy podmiot,

ns ktdngo wiedzy i
doiwiadczeniu polega

Wykonawca)

JJ



wz0R

(plecz96 llykonawcy)

"Wykaz 
oc6b skierowrnych pnzez Wykonrwcl do reallzrcJl zam6wlenla"

Szczegdlowe informacje dotycz4ce warunkdw udzialu w postgpowaniu oraz skladanych dokument6w zrajdujq sig

w SIWZ w rozdz, III i IV

Upclnomoqliorry przpdstqwicicl Wykomwcy

h!:

Lp.
Nazwisko

i imig

Kwalifrkacje
zswodowe./

Uprawnienia

Zakres

wykonywanych

czynnosci

Do6wMczenie./

wyksdalo€ni€

Informacja o podstawie do
dvsoonowania wskazanvmi
osobarni (wnowa o pracA,

umowa zlecenl4 itp.)

J.+



wzoR

(pieczgi Wykonawcy)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadania :

,,Wykonanie rob6t projektowo-budowlanych dla zadania p.n.,Budowa instalacji fotowoltaicznych dla
wybranych obiekt6w Przedsigbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o,o, w Polkowicach " w procedurze

z:projektuj i wybuduj,"

OSWIADCZENIE DOTYCZACE GRUPY KAPITAI,OWEJ

a) Oswiadczamy, iz nie nalerymy do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentOw (Dz. U.2 2015 poz. 184. 1618 i 1634 .)

z Wykonawcami, kt'rzy zlozyli odrgbne oferty w przedmiotowym postgpowaniu.

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy

Data:

b) Oswiadczamy, i2 nalez-vmy do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia l6 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji ikonsumentdw (Dz.U.z2015 poz. 184. 1618 i 1634.) z nizej wymienionymi

Wykonawcami, ktdrzy zlozyli odrgbne oferty w przedmiotowym postgpowaniu:

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:
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wzoR

(pieczgt lfikonowcy)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

,,Wykonanie rob6t proj€ktowo-budowlanych dla zadania p.n.,,Budowa instalacji fotowoltaicznych dla
wybranych obiektdw PrzedsiQbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach " w procedurz€

zaprojektuj i wybuduj,"
zoBowl4zANtE

do oddania do dyspozycji Wykonawcy nlezb9dnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia
w trybie art.22a ust I ustawy Pzp

Nazwa Podmiotu udostgpniaj4cego ... ....Adres

l. Niniejszym zobowiqzujg sig do udostgpnienia swoich zasob6w w zakresie:

Do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

2. Spos6b wykorzystania udostgpnionych prznzn mnie zasob6w, przez Wykonawca, prry wykonaniu
zam6wienia, bgdzie nastgpujqcy:

(informacje, jak zasoby te bgdq wykor4,stywane przy realizacji zandwienia)
3. Zakres iokres udzialu innego podmiotu prry wykonaniu zam6wienia:

Ztkres -
Okrcs udz]atu -

(informacje, jakie konlvetnie zasoby zostanq udostgpnione oraz okres udzialu podmiotu w <zosie realizacji
zam6wienia)
4. Charalder stosunku, jaki bgdzie mnie l4czyl zwykonawc4:

(informacje, najakiej podstqwie wykonawca bgdzie nimi dysponowal)

5. O6wiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym zobowi4zaniu s4 aktualne izgodne z
prawd4 oraz zostaly przedstawione z peln4 SwiadomoSciq konsekwencji wprowadzenia Zamawiaj4cego
w bl4d przy przedstawianiu informacji.

Upe{nomocniony przedstawiciel innego podmiotu

Data:
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WZOR UMOWY
UMOWA nr ....,,...,,...........

zawarta w dniu ......,....... r.

pomigdzy Przedsigbiorstwem Gospodarki Mi€jskiej Spdlka z o.o.
59-100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2 ;
Kapital Zakladowy 137.EE9.300 PLN;
KRS Numer KRS :OOO0074341 i
NIP 692-000- 12- l9 i
Regon:390558659
reprezentowanym przez :

| ) Jacka Kaszubq - Prezesa Zarz4du
2) GraAnQ G6rak - Prokurent, Dyrektor Finansowy, Gl6wny Ksiggowy

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,

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

reprezentowanq przez:

,.zwanym w dalszej czgdci WYKONAWCA

$1.
PRZEDMIOT UMOWY

l. Na podstawie przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie
zam6wienia publicznego, nr sprawy Wykonawcy powierza siE do wykonania zadanie p.n'
,,Budowa instalacji fotowoltaicznych dla wybranych obiekt6w Przedsifbiorstwa Gospodsrki
Miejskiej Sp. z o.o, w Polkowicach'w procedurze zaprojektuj i wybuduj", zgodnie z wymogami
Zamawiajqcego okreslonymi niniejszq umowq.

2. Zakres podstawowy rob6t stanowiEcy przedmiot umowy zostal opisany dokumentami takimijak:
a) audyty efektywnoSci energetycznej dla poszczegdlnych obiekt6w,
b) projekry koncepcyjne opracowane dla poszczeg6lnych obiekt6w,
c) Program Funkcjonalno- Uzytkowy, zwany dalej PFU,
d) specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia,

3. Wykonawca zobowi4zuje sig zrealizowaC przedmiot umowy zgodnie ze zlozonq ofenq (dalej takze:

,,Oferta Wykonawcy"). Oferta Wykonawcy zostala wybranaprzezZamawiaj4cego jako najkorzystniejsza
w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego, na podstawie przepisow uslawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam6wien
publicznych (Tekst jedno lity: DzU.z20l9r., poz. 1843).

4. Przedmiot umowy obejmuje w szczeg6lnosci:

4.1, Etap | -
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ:
l.W zakresie tego etapujest:

a) opracowanie po 3 egzemplarzy projektu budowlanego i wykonawczego, zwanym dalej tak2e

,,projektem" lub ,,dokumentacjq projektow4") wg $ 5 ust. I Rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia2
wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyhkacji
technicznych wykonania iodbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, a takze w
oparciu o PFU i uzgodnienia z Zamawiajqcym
b) opracowanie przedmiar6w rob6t dla projektu budowlanego odrqbnie dla kaZdego obiektu - 2 egz.
c) opracowanie kosaorysu inwestorskiego dla projekt6w budowlanego odrEbnie dla kazdego obiektu - 2
egz.
d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych STWiOR odrgbnie dla
kazdego obiektu -2 egz.,
e) uzyskanie w niezbgdnym zakresie i na swdj kosa dla projektu budowlanego: opinii, uzgodniei, pozwoler.
wymaganych odrgbnymi przepisami za wyjqtkiem oplat przyleczeniowych i oplat za wydanie warunk6w

37



technicznych przylqcz.enia, kt6re umozliwiq uzyskanie pozwolenia na budowq/ zgloszenie robdt nie
wymagajEcych pozwolenia na budowQ ( o ilejest wymagane )
f) uzgodnienie z Zamawiajqcym rozwiqzari materialowych,
g) przekazanie w/w opracowafi ZamawiajEcemu r6wnie2 w wersji elektronicznej. Dokumentacja projektowa
w oparciu o Srodowiska CAD, Microsoft lub Open Office i PDF, przedmiary i kosztorysy - Norma 3.xx, Norma
Pro iPDF, pozostale - PDF. W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sig inn4 formg elektronicznq
zaakceptowan4 przez Zamaw iaj4cego,
h) zlo2enie wniosku o wydanie decyzj i pozwolenia na budowg ( o ile jest wymagare ) ', z zastrze?fniem, i2

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajqcego wycofaC wniosku lub zawiesiC postQpowania,

i) Zal4czenia do dokumentacji projektowej wykazu opracowari wraz z Vmi opracowaniami oraz
oiwiadczenia, 2e dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowq, obowiqzujqcymi przepisami
technicmo-budowlanymi oraz 2e jest kompletna z punktu widzenia celu, kt6remu ma sluzyd,
j) oSwiadczenie dofyczqce przeniesienia praw autorskich.
k) Uzyskanie w imieniu Zamawiajqcego niezbgdnych, ostatecznych decyzji administracyjnych
umo2liwiaj4cych rozpoczEcie wykonywania rob6t budowlanych (uzyskanie ostatecznej/go decyzji pozwolenia
na budowg/decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji /potwierdzenie przyjgcia zgloszema o zamiarze
przystqpienia do wykonywania rob6t budowlanych wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji
projektowej.

4.2.ETAP It: WYKONANIE ROB6T BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO.KOSZTORYSOWEJ
W zakresie tego etapu jest:

a) protokolarne przejgcie placu budowy/ obiekt6w,
b) wykonanie rob6t budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wydanych

decyzji administracyjnych i uzgodnie6,
c) pelnienie nadzoru autorskiego w czasie prowadzonych prac,
d) zapewnienie innych nadzor6w niezbgdnych do realizacji przedsiqwzigcia,
e) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzzci4 powykonawczq (w 3

egz.)'
f) uryskanie pozwolenia na uzytkowanie lub dokumentu r6wnowaznego ( o ilejest wymagane)

5. Wykonawca potwierdza, i2 przed zawarciem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci mial
mozliwoSi zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajqcego danych, dokument6w oraz innych
informacji przedstawianych przez Zamawiajqcego w toku postgpowania o udzielenie zam6wienta
publicznego, majqcych wplyw na wykonanie niniejszej umowy.

6. W przypadku powolywania sig na zasoby podmiotu trzeciego Wykonawca oswiadcza, 2e podmiot tlzeci -
.......... ... .... (zwany dalej takze: ,,podmiot trzeci"), na zasoby kt6rego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenra
Wykonawca powolywa.l sig skladajqc ofertg celem wykazania spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego, bgdzie realizowal przedmiot umowy
u nastqpujqcym zakresie ....,,.....,...,,.....,,

7. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci zjakichkolwiek przyczyn Wykonawca
bgdzie zobowi4zany do zast4pienia tego podmiotu innym podmiotem, na zasadach okreSlonych w $ l0 ust.

8. Wykonawca zobowi4zuje sig wykonaC wszelkie prace, kt6re nie zostaly wyszczeg6lnione w opisie
przedmiotu zam6wienia, a s4 konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca o3wiadcza, ze zapoznal sig ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi i innymi
okolicznoSciami, kt6re s4 istotne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy i nie wnosi w tym zakresie
zadnych zastrzezeh.

10. Wykonawcajest zobowiqzany wykonaC przedmiot umowy z najwyZszq staranno5ciq wymagan4 od podmiotu
profesjonalnie Swiadczqcego tego typu uslugi, zgodnie z PFU, opracowaniami koncepcyjnymi iaudytem
technicznym , zasadami sztuki budowlancj i aktualnym stancm wicdzy, a nadto zgodnie ze wskaz6rvkami zamawiaj4cego
oraz wykorzystujqc wyl4cznie odpowiedniej .iakosci materialy dopuszczone do obrotu i posiadaj4ce niezbgdne
atesty i aprobaty techniczne.
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$2.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Rozpoczgcie prac odbgdzie sig w dniu podpisania niniejszej umowy i zakohcq wg ponizszych termin6w:

I) obiehl: Bazo hudlnek warczlstory w 2 ,
Bua gtdwns,
OczStszczalnla Sclekdw tl Moskorqnie,
Ocatszczalnla Sciekdw w Komornlksch,
Oczxszczalnfu Sciekdw t, SucheJ Gdrnei,
- do dnia 15.07,2021 roku

2) obiekl: SlacJa Uzdalnlonla llody w Suchej GdrneJ
OczStszca nia Sciekdw w Polkowlctch ( I zasilunie)
Oc4yszczalnia Sciekdw w Polkowlcoch ( II zasitanie)

- do dnia 15.10,2021 roku

Wykonawca zobowiqzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego i przekazanie go

Zamawiajqcemu najp6Zniej w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy; z zastrzezeniem, iz musi on byC

wcze3niej uzgodniony zZamawiajqcym. Wykonawca zobowi4zuje sig wykonaC wszystkie prace skladaj4ce
sip na przedmiot umowy w terminach iw zakresie przewidzianym w przedstawionym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.
Za termh zakohczenia realizacji umowy uwa2a si9 dat9 pisemnego zgloszenia przez WykonawcQ gotowosci

do odbioru koricowego przedmiotu umowy, o ile czynno6ci odbioru koticowego nie zostan4 wstrzymane
przez Zamawiaj4cego z powod6w, o kt6rych mowaw $ l5 ust.4 lub $ l5 ust.5 pkt 2 lir. b). W przypadku

wstrrymania przez Zamawiajqcego czynnodci odbioru koricowego, za termin zako6czenia realizacji umowy
uwazai sig bgdzie datg wznowienia czynnoSci odbioru, po kt6rych zakoiczeniu zostanie podpisany protokdl
odbioru koricoweso.

3.

s3.
WYNAGRODZEN IE

l. Za nalezryte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma - zgodnie z Oferte Wykonawcy -
wynagrodzenie w lqcznej wysokosci zl brutto (slownie zlotych:

2.

3.

w rym wynagroozenre:
l) za wykonanie dokumentacji projektowej wynosi ......,,....... zl brutto (slownie ztotych

... ...... .....)
2) wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych wynosi ................,. zl brutto (slownie

zlotych .......,.....,......).
Wynagrodzenie, o kt6rym mowa w ust. l, jest wynagrodzeniem ryczaltowym. Wycena przedmiotu umowy
wskazanajest w zal. nr I stanowi4cym integraln4 czg(C niniejszej umowy.
Rozliczenie etapu I moze nast4piC po obustronnym podpisaniu protokolu odbioru dokumentacji projektowej
wraz z przekazaniem Zamawiajqcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowg lub dokumentu
r6wnowa:znego wraz z kompletem dokumentacji o ktdrej mowa w $ | ust. 4 .l niniejszej umowy
Rozliczenie etapu II odbgdzie sig na podstawie faktur przejsciowych za wykonany zakres robot oraz
na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego ipo podpisaniu protokolu odbioru czgdciowego
dotyczEcego robdt budowlanych oraz fakturq kofcowq.
Wynagrodzenie Wykonawcy za etap II rozliczone lqcznie fakturami przejdciowymi nie moze przekroczyC 90
Yo ceny ryczahowej brutto, okre6lonej w $ 3 ust. I pkt 2).
Podstawq do wystawienia przez Wykonawc9 faktury przejSciowej stanowiC bgdzie protok6l potwierdzajqcy
wartoSd wykonanych rob6t w danym okresie rozliczeniowym podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz
Kierownika Budowy.
Podstawq do wystawienia faktury koicowej, zgodnie z zapisami $15, bgdzie podpisany przez Inspektom
Nadzoru i Kierownika Budowy protok6l odbioru koricowego rob6t bez wad i usterek, podpisany przy udziale
Przedstawiciela Zamawiajqcego i Wykonawcy, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze, protok6l potwierdzajqcy ich usunigcie.
Platno5C na rzecz Wykonawcy dokonana bgdzie przelewem w terminie do 30 dni od daty wplywu faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowym i, przy czym faktura nie moze byc ulstawiona wczedniej niz
po podpisaniu odpowiednio protokolu odbioru czgsciowego dokumentacji/rob6t lub protokolu odbioru
kohcowego.
Termin platnodci ustala si9 na dzieri obciq2enia rachunku bankowego Zamawiajqcego.

1q
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4.

6.
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10.

lt.
t2.

Zamawiaj4cy nie bg dzie udzielal zaliczek dla Wykonawcy w zwiqzku z realizacjq przedmiotu umowy.
Wykonawca nie mo2e uzale2niaC wykonania rob6t od udzielenia zaliczki.
Zamawiajqcy moze 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 platnosd.

13. Platnosci w sytuacj i powierzenia przez WykonawcQ czgsci zamdwienia do realizacji podwykonawcy
realizowane bgdq zgodnie z $ l0 ust.9.

14. Zamawiaj4cy dopuszcza zmiang wynagrodzenia, w prrypadku i na zasadach okreSlonych w $ 2l umowy.

s4.
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE, ROBOTY ZAMIENNE I ZANIECHANE

l. W przypadku udzielenia zamdwieri, o kt6rych mowa w an. 67 ust. I pkt 6, ? i po zawarciu odrgbnej umowy
oraz o kt6rych mowa w art. 144 ustawy PZP ipo zawarciu stosownego aneksu, Zamawiaj4cy ma prawo
poleciC Wykonawcy wykonanie tych zam6wieri jako odpowiednio tzw. zam6wiei uzupelniaj4cych
(,,Zam6wi€nia uzupelniajqce"), zam6wieri dodatkowych (,,Zam6wienia dodatkowe") lub rob6t zamiennych
(,,Roboty zamienne") w tym takze wprowadziC zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych
material6w oraz technologii rob6t. Zamawiajqcy mar6wniez prawo poleciC Wykonawcy niewykonywanie
okreSlonych rob6t (,,Roboty zaniechane").
Roboty zamienne sq to roboty opisane w $21 ust.4 ppkt 3 i4.
Wykonawca zobowi4zany jest zglaszac Zamawiajqcemu koniecznoSC wykonania Zam6wieri dodatkowych,
uzupelniajqcych lub Robot zamiennych. Decyzje o wprowadzeniu ww. rob6t podejmuje Zamawiajqcy.

4. W przypadku konieczno$ci wykonania zam6wiefi dodatkowych, zamowien uzupelniajqcych, rob6t zamiennych
Iub zaniechanych zostanie sporz4dzony protok6l konieczno3ci, zawierajqcy uzasadnienie wprowadzenia ww.
rob6t, ich iloSC, szacunkowq wartosC imozliwy termin ich wykonania istanowid on bgdzie podstawg do
zawarcia odrgbnej umowy/aneksu do umowy.

5. Wanosi rob6t zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych z koszl orysu przygotowanego
w etapie I, o kt6rym mowa w $ | ust. I pkt le. Stanowid to bgdzie podstawg do pomniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy. Wykonawca z tego tytufu nie bgdzie dochodzil zadnego odszkodowania.

6. Wartosi rob6t dodatkowych/zamiennych ustalona zostanie w oparciu o wyceng rob6t przygotowanl przez
Wykonawcg wg zasad:

a) ceny czynnik6w produkcji (R-9, M, S, Kp, Kz, Z) zostan4 przyjQte z koszorys6w opracowanych
przez Wykonawc9 w etapie l, tj. dla robdt branzy drogowej, elektrycznej, teletechnicznej,
instalacyjnej itd.

b) w przypadku, gdy nie bqdzie mo2liwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt a), brakujqce
ceny czynnik6w produkcji (M iS) zostan4 przyjgte z zeszyt6w SEKOCENBUD (iako Srednie ceny
material6w i srednie ceny najmu sprzgtu) za kwaftal poprzedzaj4cy datQ spisania protokolu
koniecznoici.

c) podstawq do okreSlenia nakladdw rzeczowych bEd4 katalogi nakladdw rueczowych zawarte
w kalkulacji ryczaltu, a w przypadku ich braku w kolejnotci odpowiednie pozycje KNR-6w, KNNR-
ow, KNSR-6w, KNP, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru o planowanym rozpoczgciu prac
podlegaj4cych rozliczeniu indywidualnemu.

d) dla materialdw oraz sprzgtu nie wycenianych w cennikach SEKONCENBUD ceny bgdq okreslane
na podstawie faktycmych cen zakupu oraz wynajmu (po udzielonych rabatach) i udokumentowane
potwierdzonymi za zgodnoSd z oryginalem kserokopiami faktur pozwalajEcymi okre6liC jako$C i
rodzaj wbudowanego materia.lu oraz zgodno6i z paramerami okreSlonymi przsz zamawiajqcego;
Zamawiajqcy musi zaakceptowaC ceng materialu; Wykonawca w celu rozliczenia przedstawia faktury
na co najmniej 80% ilo3ci materialu podlegajEcego wbudowaniu i rozliczeniu.

7.W przypadku rob6t uzupelniaj4cych udzielanych zgodnie z arl. 67 ust. I pkt 6 ustawy Pzp, wartoSd tych rob6t
zostanie ustalona w oparciu o wyceng robdt przygotowan4 przez Wykonawc9 wg zasad:

a) ceny czynnik6w produkcji (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostanqpny:Qte z zeszytbw SEKOCENBUD (jako
Srednie ceny materialdw i Srednie ceny najmu sprzgtu) za kwartal poprzedzaj4cy datg spisania
protokolu kon iecznoSci.

b) podstaw4 do okreSlenia naklad6w rzeczowych bgdE katalogi naklad6w rzeczowych zawarle
w kalkulacji ryczaltu, a w przypadku ich braku w kolejnoSci odpowiednie pozycje KNR-6w, KNNR-
6w. KNSR-6w, KNP, a nastqpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru o planowanym rozpoczqciu prac
podlegaj4cych rozliczentu indywidualnemu.

2.
3.
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c) dla material6w oraz sprzqtu nie wycenianych w cennikach SEKONCENBUD ceny b9d4 okeSlane
na podstawie faktycmych cen zakupu oraz wynajmu (po udzielonych rabatach) iudokumentowane
potwierdzonymi za zgodnoSC z oryginalem kserokopiami faktur pozwalajqcymi okredli6 jako5C i

rodzaj wbudowanego materialu oraz zgodnoiC z parametrami okreSlonymi przez zamawiaj1cego',
Zamawiaj4cy m',si zzakceptowaC cenE materialu; Wykonawca w celu rozliczenia przedstawia faktury
na co najmniej 80% iloSci materialu podlegaj4cego wbudowaniu i rozliczeniu.

8. W przypadku wprowadzenia rob6t, o kt6rych mowa w ust. 3 Wykonawcy nie przysluguje zadne roszczenie z
tego tytulu.

$s.
PRZEDSTAWICIELE STRON

l. PrzedstawicielemZamawiajqcego:
a) pelni4cym funkcjg inspektora nadzoru w branzy elektrycznej bgdzie :.................................te|. e-

mai1...........................

b) pelniqcym inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno- budowlanej bgdzie

e-mail

c) Osobq uprawnionym do kontaktOw i koordynowania prac bgdzie: ... ...... ...., tel.
e-mail: .........

Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontakt6w i koordynowania prac bgdzie:
tel. .............., e-mail:..........
Wykonawca zapewni udzial nizej wymienionych os6b w realizacji przedmiotu umowy:
a) ......,.........,. posiadajqc4 uprawnienia do projektowania bez ograniczeti w

specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzei elektrycmych i

elektroenergetycznych lub odpowiadajqce im waZne uprawnienia wydane na podstawie

wczedniej obowiqzujqcych przepis6w uprawniaj4ce do projektowania bez ograniczeri w
specjalno6ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzeh elektrycznych i

elektroenergetycznych;
b) .................. posiadajqcq uprawnienia do projektowania w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeri lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia r+ydane na
podstawie wcze5niej obowi4zujqcych przepisdw uprawniaj4ce do projektowania w specjalnoSci

konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze6:
c)...,..................,,.....,....posiadajqcquprawnieniadokierowaniarobotamibudowlanymi bez

ograniczeri w specjalnoSci konstrukcyjno-budow lanej lub odpowiadaj4ce im wazne uprawnienia
wydane na podstawie wcze5niej obowiqzujqcych przepis6w uprawniajqce do kierowania
robotami budowlanym i bez ograniczeh w specjalno3ci konstrukcyjno-budowlanej, kt6ry bgdzie
pelnil rolf kierownika budowy/rob6t branZy konstrukcyjno-budowlanej ;

d) ......,.,.......,......,...,...... posiadajqcq uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeri w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i vzqdzef elektryczrych i

elektroenergetycznych lub odpowiadaj4ce im wazne uprawnienia wydane na podstawie
wczeSniej obowi4zujqcych przepis6w uprawniajqce do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczei w specjalno6ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzeh elektrycznych i

elektroenergetycznych, kt6ry bgdzie pelnil rolg kierownika budowy/ rob6t branZy
elektryczneji

e) ...........,,.,.posiadaj4c4 Ceftyfikat Instalatora Odnawialnych Zrddel Energii wydany przez
Urz4d Dozoru Technicznego lub inny r6wnowazny dokument potwierdzaj4cy posiadanie
kwalifikacji do instalacji odnawialnych 2r6del energii;

0 .......................posiadajqc4(wiadectwokwalifikacyjneD na stanowisku dozoru w zakresie
obslugi, konserwacji, remont6w, montazu, kontrolno-pomiarowym dla urzqdzeri, instalacji isieci
energerycznych wytwarzaj4cych, przetwarzaj4cych, przesylaj4cych i zuzywaj4cych energiQ

elektryczn4,
g) ......................posiadajqcq Swiadectwo kwalitikacyjne D na stanowisku dozoru w zakresie

obslugi, konserwacji, remont6w, montazu dla urz4dze6, instalacji i sieci energetycznych
wytwarzaj4cych, przetwarzajqcych, przesylajqcych i zuzywaj4cych energig elektrycmq,

h) ,,,....,.......,.... posiadajqc4 $wiadectwo kwalifikacyjne E na stanowisku eksploatacji w
zakresie obslugi, konserwacji, remontdw, montazu, kontrolno-pomiarowym dla urz4dzeh,
instalacji i sieci energetycznych wytwarzajqcych, pnetwanaj4cych, przesylajqcych i
zuzywajqcych energig elektrycznq ,

funkcjg
...tet.
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i) ..,,..,...., posiadajqcq Swiadectwo kwalifikacyjne E na stanowisku eksploatacji w zakresie
obslugi, konserwacji, remont6w, montazu dla urz4dzeri, instalacji i sieci energetycznych
wytwarzajqcych, przetwarzaj4cych, przesylajqcych i zuzywaj4cych energig elektrycmq ,

j) ............ posiadajqcymi Swiadectwo kwalifikacyjne E na stanowisku eksploatacji w zakresie
obslugi, konserwacji, remontdw, montazu dla urzqdzen, instalacji i sieci energetycznych
wytwarzaj4cych, przetwanaiqcych, przesylajqcych i zu2ywaj4cych energig elektrycztq ,

k) ,.,......... posiadajqcymi Swiadectwo kwalifikacyjne E na stanowisku eksploatacji w zakresie
obstugi, konserwacji, remont6w, montazu dla urzqdzeh, instalacji i sieci energetycznych
wyrwarzaj4cych, ptzetwaruajqcych, prcesylajqcych i zuzywaj4cych energig elektryczrq ,

Osoby posiadajEce uprawnienia do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi muszq posiadai,
przcz caly okres realizacji przedmiotu umowy, aktualne ubezpieczenie obowi4zkowe od odpowiedzialno3ci
cywilnej os6b wykonuj4cych samodzielne funkcje w budownictwie, zawarte w ramach prrynale2no6ci
odpowiednio do Polskiej lzby lnanierdw Budownictwa lub lzby Architekt6w RP.

Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zobowi4zany jest do przedkladania Zamawiajqcemu (

na jego wniosek ) , w terminie 3 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiaj4cego, dokumentdw
potwierdzaj4cych przynaleznoSC os6b, o ktdrych mowa w ust. 4 do wlaSciwej Izby In{nier6w Budownictwa
lub lzby Architekt6w RP oraz dowod6w oplacania skladek obowi4zkowego ubezpieczenia OC ww. os6b.

Wykonawca w terminie na 3 dni przed przekazaniem placu budowy przedlof Zamawiaj4cemu oSwiadczenia
o podjEciu obowi4zk6w kierownika budowy/rob6t oraz kopie uprawniei budowlanych do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokument6w potwierdzaj4cych przynaleZno3C

do wla$ciwej okrggowej tzby InZynierdw Budownictwa.

s5.
oBowlAzKI wYKoNAWCY

Wykonawca przed przystqpieniem do rob6t budowlanych ma obowi4zek oznakowania terenu budowy,
zgodnie z obowiqzuj4cymi w tym zakresie przepisami ustaw: Prawo budowlane, przepisami BHP. Wsryscy
pracownicy na terenie budowy winni byC ubrani i wyposazeni w odzieZ ochronn4 zgodnie z wymaganiami
wynikaj4cymi z przepis6w BHP. W trakcie prowadzonych robdt budowlanych Wykonawca ma obowi4zek
utrzymywai oanakowanie terenu budowy jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie technicznym, a
takze wprowadzai dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych slu2b lub Zamawiajqcego,
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie dopu3ci do przebywania na terenie budowy os6b bgd4cych pod wplywem alkoholu lub
bgd4cych pod wplywem 6rodk6w odurzaj4cych.

Wykonawca zobowi4zany jest do utrzymania w czystoSci i porzqdku placu budowy i zaplecza, usunigcia
i utylizacji wsrystkich powstatych odpad6w, $mieci, gruzu budowlanego oraz odpad6w wielkogabarytowych.
Wykonawca dokona wszelkich czynnoSci niezbgdnych do usunigcia ewentualnych odpad6w
niebezpiecznych.

W dniu odbioru rob6t teren placu budowy powinien byd doprowadzony do stanu pierwotnego.

Wykonawca bgdzie ka2dorazowo powiadamial Zamawiajqcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
telefonicznie i dodatkowo pisemnie o wypadkach, a takze o szkodach w majqtku Zamawiajqcego,
niezwlocznie po nastqpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowiqzek sporzqdziC plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),
z uwzglgdnieniem specyhki obiektu budowlanego i warunk6w prowadzenia rob6t budowlanych oraz uzyskai
jego uzgodnienie z Zamawiajqcym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiqzek umoZliwiC prowadzenie czynno3ci sfuZbowych na terenie budowy osobom
i instytucjom uprawnionym na mocy przepisdw ustawy Prawo Budowlane lub na podstawie innych aktdw
prawnych, jak i osobom upowa2nionym przez Zamawiaj4ceeo. Wykonawca ma rdwniez obowiqzek
udostgpniaC im dane, informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub okreSlonym w tych aktach prawnych.
Wykonawca w ramach rynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje r6wniez:

l) dokumentacjg projektow4 budowlanq, a tak2e wszystkie niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajqce z zapis|w dokumentacji projektowej i STWiORB, niezbgdne
do wykonania zadania inwestycyjnego i uzyskania przez Zamawiajqcego decyzji zezwalajqcej
na urytkowanie wykonanej inwestycji,

3) pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz w okresie udzielonej
rEkojmi i gwarancj i jakoSc i.

Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynnosci wynikajqce z tresci ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane .
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10. W przypadku zlecenia przez Zamawiaj4cego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego badari sprawdzaj4cych,
kt6re nie potwierdz4 osi4gnigcia wymaganych parametr6w okreSlonych w dokumentacji projektowej
lub STWiORB, koszt wykonania tych badari poniesie Wykonawca.

ll. W ramach pelnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowi4zany jest m.in. do:
l) potwierdzania zgodnoSci wykonywanych rob6t budowlanych z dokumentacj4 projektow4,
2) wyjadniania w4tpliwosci co do zastosowanych rozwiqzah projektowych, kt6re zglosi mu Zamawiaj4cy,
3) uzgadniania z Zamawiajqcym mozliwoSci wprowadzenia rozwiEzaf zamiennych w stosunku

do rozwiqzai przewidzianych w dokumentacji projektowej,
4) udzialu w naradach, spotkaniach na proSbg Zamawiaj4cego dotycz4cych prac nad inwestycj4.

12. Wykonawca przyjmuje pelnq odpowiedzialnoSC za:

l) wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz uzyskanie wszystkich niezbgdnych uzgodniei
iDozwoleri.

2) przyjgty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajqcego jego caloSci,

3) wszystkie prace realizowane przez podwykonawc6w i koordynacjg tych prac,

4) biezqce ichronologiczne prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy,

5) utrzymanie wlaSciwego omakowania terenu budowy.

13. W czasie realizacji robot Wykonawca bgdzie utrzymywal teren rob6t w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bgdzie usuwal i skladowal wszelkie urz4dzenia pomocnicze i zbgdne materialy,
odpady oraz niepotrzebne urzqdzenia prowizoryczne na skladowisku odpadow.

14. Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia rob6t w spos6b nie powoduj4cy utrudniefi w komunikacji
i nie stwarzaj4cy zagrozeri wypadkowych.

15. Wytworcq odpad6w powstaj4cych w wyniku realizacji rob6t budowlanych jest wykonawca.

16. Wykonawca zobowiqzuje sig do zachowania wymog6w ustawy z dnia l4 grudnia 20l2 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 poz. 2l z p6Ln. zmianami) w zakresie transportu odpad6w oraz do przekazywania odpaddw
podmiotowi, ktory posiada zezwolenie na prowadzenia dzialalno3ci w zakresie zbierania, odrysku i

unieszkodliwiania odpad6w. Wykonawca nie posiadajqcy zezwolenia do prowadzenia dzialalno6ci w zakresie
fiansportu odpad6w zgodnie z ustawq z dnia jw. o odpadach, powierry realizacjE zadah w wy2ej
wymienionym zakr€sie podmiotowi posiadajqcemu powyzsze zezwoleni€.

17. Podczas wytwarzania, transponu, odbioru i zagospodarowania odpad6w wykonawca musi przestrzegad

obowiEzujqcych przepisdw w zakresie ewidencji i transportu odpad6w z uwzglgdnieniem elektronicmego
systemu BDO.

s7.
UBEZPIECZENIE

l. wykonawca zobowiqzuje siQ do ubezpieczenia rob6t z tytufu szk6d, ktore mogq zaistniei
w zwi4zku ze zdarzeniam i losowymi oraz od odpowiedzialnoSci cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegaj4 w szczegdlno$ci:
l) roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome zwi4zane bezpoSrednio

z wykonywaniem rob6t - od ognia, huraganu i innych zdarzei losowych,
2) odpowiedzialno6C cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgdliwych wypadk6w dotycz4cych

pracownik6w i osdb trzecich, a powstalych w zwiqzku z prowadzonymi robotami, a takze z ruchem
pojazdow mechanicznych.

3. Wykonawcajest zobowi4zany do niezwlocznego usuniEcia, w ramach wynagrodzenia umownego, wszelkich
szkod powstalych w zwiqzku z realtzacjq niniejszej umowy (w tym szk6d wyrzqdzonych osobom trzecim).

4. lezeli polisa ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego
dzialalnosci gospodarczej traci waznosd przed zakohczeniem terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca przedluq ubezpieczenie OC, zachowujqc jego ci4glo5d, o okres dfuzszy
o co najmniej 3 miesiqce od uplywu terminu okreslonego w $ 2 ust. l, i przekrte odpis (kopig) polisy
Zamawiaj4cemu nie p62niej ni2 na l4 dni przed datqjej wygaSnigcia.

$8.
MATERIALY DO WYKONANIA OBIf,KTU

l. Inwestycja, ktora ma powstad w wyniku realizacji niniejszej umowy, winna byi wykonana
z material6w dostarczonych przez WykonawcA oraz przy u4ciu vrz4dzeh dostarczonych przez Wykonawca.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materialy i urz4dzenia, okreSlone
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co do rodzaju, standardu iilosci w dokumentacji projektow€j i STWiORB, oraz ponosi za nie pelnq
odpowiedzialnoSC.
Materiaty, o ktdrych mowa w ust. I, nie mogq byd uzywane, muszq byd fabryczrie nowe.
Materiaty i urzqdzenia podlegajqce wbudowaniu musz4 posiadaC wymagane omakowanie CE oraz powinny
odpowiadaC, co do jakoSci i bezpieczeistwa, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. l0 - ustawy Prawo budowlane, a takze wymaganiom, o kt6rych mowa
w $ l.

4. Przed wbudowaniem materiafu na kazde zqdanie Zamawiaj4cego Wykonawca zobowi4zany jest okazaC

w stosunku do wskazanych material6w iurzqdzeri odpowiedni dokument wymieniony w ust.3.
5. Wykonawca na ka2de z4danie Zanawiajqcego (lnspektora Nadzoru) zapewni potrzebne oprzyrzqdowanie,

potencjal ludzki oraz materialy niezbpdne do wykonania przewidzianych ST i normami w niej wymienionymi
badah w celu potwierdzen ia jako6ci robdt wykonanych z material6w Wykonawcy na terenie robdt.

6. Badania, o ktdrych mowa w ust. 5, bgdq realizowane przez Wykonawca na wlasny kosa.
'l. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badah, o ktorych mowa w ust. 5 okaze sig, ze zastosowane materialy,

b4dZ wykonanie rob6t jest niezgodne z umow4! to Zamawiaj4cemu przysluguje prawo odst4pienia
od umowy z winy Wykonawcy lub obni2enia wynagrodzenia nale2nego Wykonawcy o wszystkie materiaty,
wz4dzenia i roboty budowlane dostarczone Iub wykonane niezgodnie z warunkami umowy.

$e.
PERSONOL WYKONAWCY

L Wykonawca mbowiEzany jest zapewnid wykonanie i kierowanie wsrystkimi pracami skladaj4cymi sig
na pzedmiot umowy przez osoby posiadaj4ce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

2. Wykonawca zobowi4zuje sig skierowaC do kierowania budow4 i/lub robotami budowlanymi osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana kt6rejkolwiek ze wskazanych osdb w trakcie realizacji przedmiotu umowy
musi byi uzasadniona przez Wykonawcg na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiaj4cego. Zamawiajqcy
zaakceptuje takq zmiang w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, ale wylqcznie wtedy, gdy
kwalifikacje wskazanych os6b bgdq takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych w SIWZ. Osoby te
maj4 obowi4zek zlo2enia dokument6w, o ktdrych mowa w $ 5 ust. 4.

3. Na podstawie art. 29 ust 3a oraz w zwiqzku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Prawo zam6wieh publicznych,
Zamawiajqcy wymaga zafudnienia na podstawie umowy o praca przez Wykonawcg lub podwykonawcg os6b
wykonuj4cych ni2ej wymienione czynnoSci w trakcie realizacji przedmiotowego zam6wienia: montaz i
rozruch instalacji fotowoltaicznych.

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedloZyl Zamawiajqcemu oSwiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac9 os6b wykonujqcych czynnoSci wskazane w ust.
3. Oiwiadczenie to zawiera w szczeg6lno6ci: dokladne okreSlenie podmiotu skladaj4cego o3wiadczenie, datE

zlo2enia oswiadczenia, wskazanie, ze wskazane crynnosci wykonajq osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o pracg (np. umowa
na czas okreSlony, nieokreslony, itp.) i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
odwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

5. Wykonawca zobowiqzuje sig do zatrudnienia pracownik6w Swiadczqcych wskazane czynnoSci w okresie
realizacji umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czewca 1974 r. -
Kodeks pracy.

6. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiaj4cy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno6nie spelniania przez Wykonawca lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracA os6b wykonujqcych wskazane w ust. I czynnoSci. Zamawiajqcy uprawnionyjest
w szczegdlnoSci do:

a) 24dania dokument6w w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdw idokonywania ich oceny,
b) zqdania wyja$niei w przypadku w4tpliwoSci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymog6w,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Cwiadczenia.

7. W trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiajqcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
nie kr6tszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedlozy Zamawia:4cemu do wglqdu poswiadczone za zgodnosC z
oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawca kopie um6w o pracg os6b wykonujqcych w
trakcie realizacji zam6wienia crynnosci okreslone w ust. I wraz z dokumentem reguluj4cym zakres obowiqzkdw,
jezeli zostal sporz4dzony. Kopie um6w powinny zostaC zanonimizowane w sposdb zapewniajqcy ochronE danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczegdlnosci bez adres6w, nr PESEL

2.

3.
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pracownikdw)- lmiQ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takiejak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny byd moZliwe do zidentyfikowania.

8. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg lub PodwykonawcA wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac9

os6b wykonujqcych wskazane w ust. I czynno$ci Zamawiajqcy przewiduje sankcjg w postaci obowiqzku zaplaty
przez Wykonawcg kary umownej w wysoko6ci okre6lonej w g l8 ust.l pkt 6). umowy.

9. Niezlozenie przez Wykonawc9 w wyznaczonym pnez Zamawiaj4cego terminie 2qdanych przez
Zamawiajqcego dowod6w w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawca lub Podwykonawca wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bgdzie jako niespelnienie przez wykonawca lub
podwykonawcE wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac9 osdb wykonuj4cych wskazane w ust. I

czynnoSci.
10. W przypadku wigcej niz rzykrotnego niedopelnienia wymogu zatrudniania pracownik6w Swiadczqcych okreSlone

czynnosci na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepis6w Kodeksu Pracy Zamawiajqcy uprawniony bgdzie
do odst4pienia od umowy zgodnie.

ll. W przypadku uzasadnionych wqtpliwoSci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub
PodwykonawcA, Zamawiaj4cy mo2e zwr6ciC sig o przeprowadzenie kontroli przez Paistwow4 Inspekcjg Pracy.

12. Wykonawca oSwiadcza, Ze zatrudnia pracownikdw lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami stosownie do treSci

art. I ust I b lit a ustawy z dnia l0 pallziemika2lj2 r. o m inimalnym wynagrodzeniu za pracQ.

$ t0.
PODWYKONAWCY

Postanowienia dotyczqce podwykonawstwa:

I . Podwykonawca moze rczpocz,qC prace nie wcze6niej niz przed dniem podpisania umouy z Wykonawcq.
2. Wykonawca nie pdZniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy na plac budowy

ma obowi4zek przedlo2enia Zamawiaj4cemu projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s4 roboty
budowlane. a takze projektujej zmiany.

3. Zamawiajqcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s4 roboty budowlane, wnosi zastzezenia do przedlozonego projektu, ido projektu zmiany umowy. Zastrzezenia
dotyczyt mogq jedynie niezgodnodci projektu umowy z wymogami okre5lonymi
w ust. 6.

4. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umorT z podwykonawcq przedklada Zamawiajqcemu
po(wiadczon4 za zgodno5C z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s4

roboty budowlane, ijej zmiany.
5, Zatnawiaj4cy w terminie do 7 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s4 roboty

budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczyd moze jedynie niezgodno3ci zawartej umowy z wymogami
okre$lonymi w ust.6.

6. Wymagania dotycz4ce umowy o podwykonawstwo, ktdrych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajqcego zastrze2ei lub sprzeciwu:
a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podrTkonawcy nie mo2e byi dluZszy ni2 30 dni

od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku;
b) termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji podwykonawcy nie mo2e byC dfuzszy od terminu

realizacji przedmiotowego zam6wienia publicznego;
c) zakres rob6t i sposdb ich wykonania oraz warunki gwarancji winny byC tozsame z umowq na realizacjg

zam6wienia publ icznego;
d) kary umowne z tytulu op6znienia w realizacji umowy;
e) obowiqzek posiadania przez podwykonawcg ubezpieczenia od odpowiedzialno3ci cywilnej, w zakresie

prowadzonej dzialalnoSci zwiqzanej z wykonywan4 przez niego c4(,ciq zam6wienia;
f) prawo odstqpienia od umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie;

7. W prrypadku podwykonawstwa, kt6rego przedmiotem sq dostawy lub uslugi w ramach danego zam6wienia na
roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcq ma obowiqzek
przedlozenia Zamawiaj4cemu podwiadczonej za zgodnosi z oryginalem kopii zawartych um6w o
podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowi4zek powyzszy nie doryczy um6w o podwykonawstwo, kt6rych
przedmiotem sq uslugi i dostawy w ramach danego zam6wienia na roboty budowlane, kt6rych warto6d jest
mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zam6wienia publicmego i nie wigksza jednak niz 50.000 zl.

8. Zasady zawierania um6w o podwykonawshvo z dalszymi podwykonawcami sq zgodne z zasadami okre6lonymi
dla um6w zawieranych pomigdzy wykonawc4 o podwykonawcq.

9. PlatnoSci w sytuacji powierzenia przez WykonawcA czg6ci zam6wienia do realizacji podrykonawcy:
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d)

b)

o)

w przypadku nie wykazania dokonania platnoSci naleZnej podwykonawcy Zamawiaj1cy uprawniony bgdzie
do wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia w czgSci r6wnej sumie niedokonanych wyplat
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

Zamawiajqcy dokonuje bezpoSredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujqcego podwykonawcy,
kt6ry zawarl zaakceptowanq przez Zamawiajqcego umowg o podwykonawstwo, w prrypadku uchylenia sig

od obowi4zku zaplaty przez WykonawcE, z zastrzezeniem lit. b). BezpoSrednia platno3d na rzecz
podwykonawcy zostanie dokonana przelewem w terminie nie dlu2szym niz 30 dni od dnia wykazania
zasadnosci takiej platnosci,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiaj4cy uprawniony bgdzie
do odmowy dokonania bezpo6redniej zaplaty na rzecz podwykonawcy wzglgdnie do zlozenia do depozytl
sqdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej wqpliwoSci Zamawiajqcego co do wysoko5ci naleZnej zapiaty lub podmiotu,
ktdremu p.latnoSd sig nalezy,

w przypadku dokonania bezpoSredniej zaplaty podwykonawcy Zamawiajqcy potrqca kwotg wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia nale2nego Wykonawcy. Szczeg6lowy tryb regulujqcy bezpodredni4 platnoSC

na rzecz podwykonawcy okresla an. l43c ust. Od I do 6 Prawo zam6wief publicznych,
10. Wysoko5e kar umownych, z tytulu:

a) braku zaplaty wynagrodzenia nale2nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi
kazdorazowo 5 Yo wartosci umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi
0,f % wanosci kazdorazowej nietermin owei zaplaty zakazdy dzien op62nienia,
nieprzedlo2enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s4 roboty
budowlane, lub projektu jej zniany, wynosi 0, | % warto6ci umowy za ka2dy dzieri nieprzedlozenia projektu
umowy o podwykonawstwo, liczEc od dniapowzigctaprzezZamawiajqcego informacj i o wykonywaniu prac
przez podwykonawcQ:
nieprzedlozenia poSwiadczonej za zgodnoi( z oryginalem kopii umowy o podwykonawshvo lubjej zmiany,
wynosi 0, I o/o wartoici umowy zaka2ly dzieh op6Znienia,

b)

c)

Il.

t3.

12.

e) wykonywania prac przez podwykonawcg bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi 0,2 % wartoSci
umowy za ka2dy dzie6, liczqc od dnia powzigcia przez Zamawiajqcego informacji o wykonywaniu prac
przez podwykonawcA;

I braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, wynosi 0,05% wanoici umowy o
podwykonawstwo za ka2dy dzieh op62nienia, licz4c od uptywu terminu okreSlonego przezZamawiajEcego
w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany.

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okredlony w pkt f) w wysokoici 0,1 %
wanosci umowy o podwykonawstwo za ka2dy dzieh op62nienia, liczqc od uplywu terminu okreSlonego
przez Zamawiaj4cego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmian,.

Je2eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby \4ykonawca powolywal sig,

na zasadach okre6lonych w art. 22a ust. I ustawy, w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu
fub kryteridw selekcji, wykonawca jest obowiqzany wykaza( zamawiajqcemu, 2e proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelniaje w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na kt6rego
zasoby wykonawca powolywal si9 w trakcie postgpowania o udzielenie zam6wienia.
Je2eli powierzenie podwykonawcy wykonania czESci zam6wienia na roboty budowlane lub uslugi nastQpuje w
trakcie jego realizacji, wykonawca na zqdanie zamawiajqcego przedstawia o6wiadczenie, o kt6rym mowa w art.
25a ust. I ustawy, lub o5wiadczenia lub dokumenty potwierdzajqce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
Je2eli zamawiaj4cy stwierdzi, 2e wobec danego podwykonawcy zachodz4 podstawy wykluczenia, wykonawca
obowiqzany jest zastqpid tego podwykonawc9 lub zrezygnowaC z powierzenia wykonania czgsci zam6wienia
podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czgdci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnoSci za
nalezyte wykonanie tego zam6wienia.
Zgodnie z art.22a ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomiczrej innych
podmiot6w, odpowiada solidamie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal sig do udostgpnienia zasob6w, za szkodg
poniesion4 przez zamawiaj4cego powstal4 wskutek nieudostppnienia tych zasob6w, chyba 2e za nieudostgpnienie
zasobdw nie ponosi winy.
Regulacje wobec podwykonawc6w stosuje sig wobec dalszych podwykonawc6w.
Zamawiajqcemu przysfuguje prawo do odstqpienia od umowy:
a) wystqpila konieczno6C wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub konieczno5d dokonania bezpo$rednich zaplat na rzecz podwykonawcy przekocryla sumg 5%
warto6ci umowy w sprawie zam6wienia publicmego.

t4.

15.

16.

t7.
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3.

s lt.
PRAWA DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

l. Wykonawca zobowiEzany jest posiadai prawa autorskie majqtkowe oraz prawa zalezne do dokumentacji
projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego wskazanego w $ I ust. l, kt6r4 opracuje i przekaze
lamawiajEcemu w w; niku realizacji niniejszej umowy.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcg czg6ci prac projektowych innym podmiotom, Wykonawca
zobowiqzany jest do nabycia praw autorskich maj4tkowych oraz praw zale2nych od tych podmiot6w
w stosunku do tych prac projektowych i przeniesienia ich na Zamawiajqcego bez obowi4zku zaplaty dodatkowego
wynagrodzenia a takze zobowi4zany jest do zapewnienia sprawowania przez te podmioty nieodplatnie nadzoru
autorskiego w zakresie wynikajQcym z wykonanej przez te podmioty dokumentacji.
Wykonawca oSwiadcza, ze na podstawie odpowiednich um6w, zawartych w formie pisemnej, bgdzie dysponowal
prawami do kazdego elementu Dokumentacji projektowo- kosaorysowej, stanowiqcego utw6r w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego f994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst jedn.: DzU. 22016r., poz. 666 z
p62n. zm.) i potwierdza, ze prawa te nie zostanq zbyte ani ograniczone w zakresie, kt6ry wyl4czalby lub
ograniczalby prawa Zamawiajqcego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy. W przypadku naruszenia
przez WykonawcE oJwiadczenia, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiqzany bgdzie do
pokrycia wszelkich szk6d poniesionych przez ZamawialEcego z tego rytulu.
Wykonawca z dniem przekazania Zamaw iaj4cemu dokumentacji Projektowo-kosztorysowej:
przenosi na Zamawiaj4cego autorskie prawa majqtkowe oraz prawa zalezne do Dokumentacji projektowo-
kosztorysowej;
zezwala Zamawiajqcemu na dokonywanie opracowai Dokumentacji projektowo-kosztorysowej , korrystania z
nich, a takze rozporzqdzania tymi opracowaniami - tj. udziela Zamawiajqcemu praw zaleznych, w tym
na rzecz os6b trzecich i udzielania sublicencji,
bezterminowo zobowi4zuje sig do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz wynza zgodg na wykonywanie przez Zamawiaj4cego autorskich praw osobistych
do Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w szczeg6lnodci wyra2a zgodg na:
a) wprowadzanie zm ian do Dokumentacji Projektowo-kosaorysowej,

b) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa Dokumentacji projekt6w-kosaorysowej

c) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowo-koszl orysowej w calo6ci, lub w czg6ci,
samodzielnie, lub w pol4czeniu z innymi utworami,

d) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowo -kosztorysowej w caloSci lub w czgSci,
samodzielnie, lub w pol4czeniu z innymi utworami, wedlug potrzeb Zamawiajqcego;

przenosi na Zamawiaj4cego pnwo wlasnoSci do wszystkich egzemplarzy lub noSnikdw, na kt6rych Dokumentacja
Projektowo -kosztorysowa zostala utrwalona.
Nabycie przez Zamawiaj4cego praw wskazanych w ust. I nastgpuje w ramach wynagrodzenia okreSlonego w $ 3
ust. I pkt I i2 umowy, bez ograniczeri co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpuj4cych p6l
eksploatacji:
korzystania z Dokumentacji Projektowo -kosztorysowej na uzytek wlasny, uzytek swoich jednostek

organ izacyjnych oraz uzytek os6b trzecich w celach zwiEzanych z realizacj4 zadah Zamawiajqcego lub zamdwieri
Zamawiaj4cego,
przekazywania Dokumentacji Projektowo -kosztorysowej (lubjej kopii), w calo$ci lub w czqSci:
innym wykonawcom, jako podstawQ lub material wyjSciowy do wykonania innych opracowari projektowych,
innym wykonawcom bior4cym udzial w postgpowaniach o udzielenie zam6wiefi publicznych na realizacjg robdt
budowfanych powi4zanych z Dokumentacjq Projektowo -kosztorysowej , w szczeg6lnoSci poprzez wlEczenie
Dokumentacji Projektowo -kosaorysowej lub jej czgSci do specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia oraz
udostlpnianie Dokumentacji Projektowo -kosaorysowej i jej czgSci wsrystkim zainteresowanym wyr'w.
postQpowaniach, wlqcznie z wprowadzeniem do sieci Internet,
innym wykonawcom,jako podstawg dla wykonania lub nadzorowania wykonania robdt budowlanych,
stronom trzecim biorqcym udzial w procesie inwestycyjnym:
utrwalania Dokumentacji Projektowo -kosztorysowej (lub jej czgSci) na wszelkich rodzajach noSnik6w,
a w szczeg6lnoSci na nodnikach video, ta5mie Swiatloczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach no5nikdw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
zwielokrotniania Dokumentacji Projektowo -kosztorysowej (lubjej cz96ci) dowolnq technik4 w dowolnej ilo6ci,
w tym technikE magnetyczn4 na kasetach video, technikq Swiatloczul4 i cyfrow4, technikq zapisu komputerowego
na wszystkich rodzajach noSnikow dostosowanych do tej formy zapisu (np. CD, DVD, BIue-ray, pendrive, itd.),

4.
r)

2)

4)

5.

r)

2)
a)
bl

d)

4)
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6)

7)

8)

6.

1.

wytwarzania jakqkolwiek technikq egzemplarry Dokumentacji Projektowo -kosaorysowej,
w tym technikE drukarskq, reprograficznq, zapisu magnetycznego oraz technikq cyfrow4,
wprowadzania Dokumentacji Projektowo -kosztorysowej (lub jej czE$ci) do pamigci komputera na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do lntemetu,
wySwietlania i publicznego odtwarzania Dokumentacji Projektowo -koszorysowej (lub jej czESci), nadawania
jej w calo6ci lub jej wybranych ftagment6w za pomocq wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez
stacjQ naziemnq, nadawania za poSrednictwem satelity, reemisja,
wprowadzania do Dokumentacji Projektowo -kosaorysowej
obcojgzycanych,

zmian, skr6tdw, sporzqdzania wersji

publicznego udostQpniania Dokumentacji Projektowo -kosztorysowej w taki spos6b, aby kazdy m69l mieC do niej
dostgp w miejscu i w czasie przez niego wybranym (np. sieci internet)
Zamawiajqcy jest uprawniony do przeniesienia na inny podmiot wlasnosci praw nabytych na podstawie niniejszej
umowy do Dokumentacji Projektowo -koszlorysowej
JeZeli korzystanie przez Zamawiaj4cego z Dokumentacji Projektowo -kosztorysowej naruszaC bgdzie autorskie
prawa maj4tkowe lub osobiste osdb trzecich, Wykonawca zobowi4zany bgdzie do avrotu wszelkich wydatk6w
poniesionych przez Zamawiaj4cego na zaspokojenie roszczei tych os6b oraz do wynagrodzenia wszystkich szk6d,
jakie ZamawiajEcy poniesie w zwi1zku z wyl4czeniem lub ograniczeniem mo2liwo$ci korzystania przez
Zamawiajqcego z Dokumentacji Projektowo -kosztorysowej
Skutki finansowe jakichkolwiek bl9d6w wystgpujqcych w Dokumentacji Projektowo -kosaorysowej obciq2ajq
WykonawcA.

s t2.
ZM IANY W DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

l. Zamawiajqcy ma prawo:
l) zrezygnowa( z wykonan ia jakiegoko lw iek opracowania projektowego Iubjego element6w,
2) poleciC Wykonawcy wykonanie zamiennych opracowai projektowych lub ich element6w,
w szczeg6lnoSci wynikajqcych z decyzji, uzgodnierl i opinii, majqcych wplyw na realizacjg zadania
inwestycyjnego.

2. Zmiany, o ktdrych mowa w ust. l, dokonywane bEdq w formie pisemnej pod rygorem niewazno5ci.
3. .Jezeli zmiany, o kt6rych mowa w ust. l, mog4 stanowic podstawg do zmiany terminu wykonania umowy

Wykonar.rca powinien niezwlocznie przedlo{C do akceptacji Zamawiajqcego propozycjg zawieraj4cq opis
dzialarl, czynno$ci i terminy wykonania opracowai projektowych lub ich element6w objgtych poleceniem
zmtany.

4. Wszelkie zmiany Dokumentacji Projektowo -kosaorysowej Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia
umownego wskazanego w $ 3 ust. l,

5. Wykonawca moze wystqpid do Zamawiajqcego o przedluzenie termin6w wskazanych w $ 2 dolqczajqc
odpowiednie uzasadnienie, je3li termin wykonania Dokumentacji Projektowo -kosztorysowej mo2e nie byi
dotrzymany z powodu ponadprzecigtnego czasu lrwania procedur adm in istracyjnych, nie wynikaj4cego z
winy Wykonawcy i majqcego wptyw na termin wykonania Dokumentacji Projektowo -kosztorysowej.

6. Wszelkie niezgodne z prawem dzialania lub zaniechania Wykonawcy w toku postgpowaf administracyjnych,
w zwiTzku z kt6rymi doszlo do przedlu2enia zakohczenia tych postgpowai, lub kt6re doprowadzity do
wydania decyzji (postanowienia) nierozstrzygajqcych o wszystkich wymaganych przez ZamawiajEcego na
podstawie niniejszej umowy - elementach stanu faktycznego, ktdre powinny byC objgte zakresem
przedmiotowym orzeczenia organu administracji, wylqczaj4 prawo Wykonawcy do 24dania przedlu2enia
terminu wykonania umowy o okres przedluZaj4cego sig postgpowania administracyjnego.

s 13.
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca przed przyst4pieniem do wykonania rob6t budowlanych zobowi4zany jest wykonai i przekaza(
Zamawiajqcemu, w jego siedzibie, Dokumentacjg Projektowo -kosztorysowej wraz z wykazem jej
poszczegofnych element6w oraz oSwiadczeniem,2e przekazana Dokumentacja Projektowa zostala
wykonana zgodnie z umowq, zasadami wiedzy technicznej, obowiqzuj4cymi przepisami inormami oraz ze
jest ona kompletna z punktu widzenia celu, kt6remu ma sluZyC.

O6wiadczenie, o kt6rym mowa w ust. l, musi zostad podpisane przez wszystkich projektantdw, kt6rzy
opracowali Dokumentacjg Projektowo -kosztorysowq w imieniu ina rzecz Wykonawcy.
Z czynnoici zlozenia Dokumentacji Projektowo- kosztorysowej Strony sporz4dz4 protok'l przekazania.
Zlozenie Zamawiaji4cemu dokument6w wskazanych w ust. I nie jest r6wnoznaczne z dokonaniem przez
Zamawiajqcego odbioru dokumentacji projektowo- kosztorysowej

8.
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Zamawiajqcy zzstrzega sobie l4 dni roboczych (liczonych od dnia poprzedzajqcego zlo2enie Dokumentacji
Projektowo- kosztorysowej ) na dokonanie sprawdzenia kompletnosci oraz zgodnosci Dokumentacji
Projektowo- kosztorysowej z postanowieniami niniejszej umowy.
Zamawiaj4cy moze w terminie okredlonym w ust. 5 zwrdcii sig do Wykonawcy na pi5mie, faxem lub drogq
elektronicznq (e-mailem) z proSbq o udzielenie wyja5niei odno3nie przekazanej Dokumentacji Projektowo -
kosaorysowej , a Wykonawca w terminie nieprzekraczajqcym 2 dni robocrych zobowiqzanyjest ich udzielii
na piSmie lub drog4 elektroniczn4 (e-mailem).
Jezeli Zamawiaj4cy stwierdzi, ze Dokumentacja Projektowo -kosaorysowa jest zgodna z postanowieniami

umowy, wyznacry termin podpisania przez Strony protokolu odbioru tej dokumentacji , o kt6rym zawiadomi
WykonawcE drogq elektroniczr4 (e-mailem) lub telefonicznie. Podpisanie przez Zamawrajqcego protokolu
odbioru czgSciowego - odbioru Dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie wyklucza roszczeh
Zamawiajqcego w stosunku do Wykonawcy z tytulu rQkojmi, gwarancj i lub z tytutu nienalezytego wykonania
umowy. Podpisany obustronnie w/w protok6l stanowi podstawg do wystawienia faktury za dokumentacjg.
lezeli Zamawiaj4cy stwierdzi, ze Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zawiera usterki nie b9dEce

wadami, w szczeg6lnoSci: omylki pisarskie, blgdy sfylistyczne, niejednoznaczno6i opisu technicznego, braki
pojedynczych rysunk6w, braki podpis6w, ktore nie wplywajq na przydatno6d projektu do celu, ktdremu ma
sluzyd, wdwczas Strony sporz4dz4 protokdl odbioru warunkowego, a Wykonawca bEdzie zobowi4zany do
usuniQcia usterek w terminie 3 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiaj4cego. Nieusunigcie usterek we
wskazanym terminie bgdzie r6wnoznaczne z wykonaniem Dokumentacji Projeklowo-kosztorysowej
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
le2eli Zamawiajqcy stwierdzi, ze Dokumentacja Projektowo-kosztorysowa zostala wykonany niezgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy, odm6wijej odbioru do czasu usunigcia przez Wykonawcg zgloszonych
wad. Strony ustal4 protokolamie szczeg6lowy zakres itermin bezplatnego dokonania przez Wykonawcg
zmian i uzupelniei w Dokumentacji Projektowo-koszorysowej. W takim przypadku terminem wykonania
Dokumentacji Projektowo-kosaorysowej bgdzie termin, w kt6rym Wykonawca p'zekaze Zamawiaj4cemu
Dokumentacjg Projektowo-kosztorysowa , w ktdrej usunigte zostaly wskazane wady.
Do odbioru poprawionej Dokumentacji postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sig odpowiednio zapisy
ust.7.

$ t4.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajqcy w terminie l4 dni od zakoriczenia Etapu I, wyznaczy termin przekazania Wykonawcy placu

budowy.

Z przekazania placu budowy Strony sporz4dz4 protok6l.

Wykonawcajest zobowiqzany rozpocz4( roboty budowlane niezwlocznie po przejgciu placu budowy.

15.
ODBIOR KONCOWY ROBOT

Wykonawca zglosi Zamawiaj4cemu zakohczenie realizacji przedmiotu umowy i gotowoEi do odbioru
kofcowego przedmiotu umowy w formie pisemnej idrog4 elektronicznq (e-mailem).

Zamawiaj4cy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy przedmiotu umowy w ci4gu 7 dniroboczych od
daty zgloszenia przez Wykonawcg gotowoSci do odbioru. Zamawiajqcy powiadomi Wykonawcg pisemnie
lub drogq elektronicznq (e-mailem) o terminie odbioru korlcowego, a upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy w terminie wymacmnym przez Zamawiaj4cego bgdzie uczestniczyl w czynnodciach odbioru
koricowego.
tNraz ze zgloszeniem gotowoSci do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiaiqcemu sporzqdzone
w jEzyku polskim i w zakresie niniejszej umowy:
l) dokumentacjg projektowq z naniesionymi ewentualnymi zamianami,

2) niezbqdne $wiadectwa kontrolijakoSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami
dla uzytych material6w i \rzEdzefi, a takae gwarancje dotycz4ce zamontowanych urzqdzeh,

3) uwagi i zalecenia Zamawiajqcego i udokumentowanie wykonania tych zaleceri,

4) protokoly badafi isprawdzei,

5) oswiadczenia Kierownika Budowy, o kt6rych mowa w art. 57 ust. I pkt 2 ustawy Prawo budowlane,

6) powykonawczq inwentaryzacjg geodezyjnq lub powykonawczy operat geodezryjny wraz z dokumentem
potwierdzaj4cym jego zlozenie do wlaSciwego oSrodka geodezji,

7) instrukcje obslugi i uzytkowania wszelkich urz4dzei wyposazenia technicznego obiektu, ktdre
Wykonawca wbudowal/zainstalowal,
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8) sprawozdanie technicae, w tym zakres i lokalizacja rob6t podlegaj4cych odbiorowi, wykaz
wprowadzonych znian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczqce warunk6w realizacji
rob6t, daty rozpoczgcia i zakoiczenia rob6t,

9) projekt powykonawczy,

l0) decyzjg pozwolenia na uzytkowanie.

I l) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajqcego.

Zamawiajqcy ma prawo wstrzymad czynnoSci odbioru koricowego, jezeli Wykonawca nie wykonal
przedmiotu umowy w calosci lub nie przedstawil dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 3.

JeZeli w trakcie odbioru koricowego zostanq stwierdzone wady:

l) nadaj4ce sig do usunigcia i umo2liwiajqce uzytkowanie obiektu, to Zamawiaj4cy dokona odbioru
koricowego przedmiotu umowy i wyznaczy Wykonawcy termin do usunigcia tych wad;

2) nienadajqce sig do usunigcia (wady trwale):
a) jezeli wady umozliwiaj4 uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w6wczas

Zamawiaj4cy dokona odbioru koricowego przedmiotu umowy, obnizajqc jednocze5nie

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
lub technicznej obiektu,

b) jezeli wady uniemo2liwiaj4 uZytkowanie obiektu zgodnie z jego przemaczeniem, w6wczas
Zamawiajqcy przerwie czynnoSci odbioru koricowego i za2qda od Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy lub jego czgSci po raz drugi, w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowt4zany jest do zawiadomienia Zamawiaj4cego na piSmie oraz drogq elektroniczn4
o usuniEciu wad oraz do Z4dania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako
wadliwych. W takim przypadku stosuje siQ odpowiednio postanowienia ust.2.

Z czynno6ci odbioru koicowego Strony spiszq protok6l zawierajqcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wymaczone na usunigcie stwierdzonych wad - wz6r protokolu odbioru koricowego.

s 16.

REKOJMIA I GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiajqcemu na dostawg urzqdzei iwykonane roboty budowlane gwarancji
jakosci oraz rgkojmi za wady na okres liczony od dnia nastgpnego po dniu dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy: roboty budowlane i montazowe, w tym dot. instalacji elektrycznych oraz wbudowane
urzqdzenia, materiaiy i konstrukcje - ... ... .....lat ; zaslIzezeniem, i2'.

a) inwertery fotowoltaiczne ...,.......|at,
b) panele fotowoltaiczne ... ........lat,
c) falowniki ...........lat.
Zamawiaj4cy moze dochodzid roszczeh z tytulu g\ryarancji jakoSci i rgkojmi takze po terminie okreSlonym
w ust. I, jezeli zglosil Wykonawcy wadg przed uptywem tego terminu.

Uprawnienia z tytufu rgkojmi przyslugujq Zamawiajqcemu na zasadach okre6lonych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiaj4cy moze wykonad uprawnienia z tytulu rgkojmi niezale2nie od uprawnieri wynikaj4cych
z udzielonej gwarancji.

W przypadku nieprzyst4pienia przez Wykonawcg w zakre3lonym terminie do usuwania w ramach udzielonej
gwarancji jakoSci lub rgkojmi ujawnionych wad lub usterek, lub w przypadku koniecmoSci
natychmiastowego usunigcia wad lub usterek z powodu wystgpowania sytuacji zagrazaj4cej zyciu
lub zdrowiu, lub z powodu wystEpienia sytuacji zagrazajqcej wystqpieniem katastrofo budowlanej,
ZamawialEcy bgdzie uprawniony wedlug swojego wyboru do usunigcia wad lub usterek we wlasnym zakresie,
lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi. Koszry z tym zwiqzane moze pokryC
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowyj o ktdrym mowa w $ 17, lub moze 2qda( od Wykonawcy
zwrotu poniesionych kosztdw. W przypadku, gdy koszty usunigcia wad lub usterek przewy2szaC bgd4 kwotg
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajqcy uprawniony bgdzie do Z4dania od Wykonawcy
zwrotu poniesionych koszt6w w czg6ci, w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zamawiaiqcy moze zqdac usunigcia wad lub usterek w spos6b przez siebie okreslony, a Wykonawca zwi4zany

iest 24daniem Zamawiaj4cego.

Zamawiajqcy moze zglasz A Wykonawcy wady i usterki w spos6b przez siebie wybrany - pisemnie, faxem
lub drogq elekronicznq.
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Je2eli w czasie realizacji przedrniotu umowy lub w okresie rgkojmi igwarancji udzielonej na Dokumentacjc
Projektow4 ujawni4 sig wady lub usterki Dokumentacji Projektowo-kosztorysowej , Wykonawca bgdzie
zobowi4zany
do niezwlocznego poprawienia Dokumentacji Projektowej i usunigcia konsekwencji tych wad lub usterek.

s t7.
ZABEZPIf,CZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci

l0 7o ceny calkowitej okre6lonej w Ofercie Wykonawcy, d. lqcznej kwoty wynagrodzenia brutto okreSlonej
w $ 3 ust. I, co stanowi kwotg ... zl (slownie zlotych.......................................) w formie

2. Zabezpiecznnie nalezytego wykonania umowy sluzy pokryciu roszczeri Zamawiajqcego z tytufu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz rgkoimi za wady-

3. Zamawiaj4cy zwr6ci Wykonawcy zabezpieczenie naleAtego wykonania umowy w nastgpujqcych
wysokotciach i terminach:

a) 70o/o kwoty zabezpieczenia wskazanej w ust. | , d. kwotg ....... zl, pomniejszonq w szczegdlno6ci
o ewentualnie naliczone kary umowne - w ciqgu 30 dni od dnia koncowego odbioru rob6t budowlanych,
z zastrzezeniem ust. 6,

b) 30% kwoty zzbezpieczenia wskazanej w ust. I , tj. kwotq ....,.. 21, pomniejszonq w szczeg6lnoSci

o ewentualnie naliczone kary umowne, o ktdrych mowa w $ l8 - w ciqgu l5 dni po uptywie okresu rgkojmi,
z zastrzezeniem ust. 5.

W przypadku zmiany, przesunigcia terminu zakoiczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowi4zany jest przed

terminem wygaSnigcia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do zlo2enia aneksu

do powyzszego zzbezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikaj4cy z przesuniQcia terminu
zakohczenia zadania.

W przypadku niedopelnienia obowi4zku wynikajqcego z ust. 4, jak rdwniez obowiqzku wynikaj4cego
z Prawa zam6wieri publicznych, Zamawiaj4cy ma prawo do potr4cania naleArych kwot z faktury pnedlozonej do
rozliczenia.

Zamawiajqcy jest uprawniony wstrzymad sig ze zwrotem czg!,ci zabezpiecznnia nalezytego wykonania umowy,
jezeli Wykonawca nie usun4l w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru koicowego lub ostatecznego wad,
lubjest w trakcie ich usuwania.

$ t8.
KARY UMOWNE

| . ZamawiajEcy bqdzie uprawniony do 24dania od Wykonawcy zaplaty kary umownej:

l) za op6znienie w niedotrzymaniu termin6w okredlonych w $ 2 ust. lpkt I lub 2 umowy
dla poszczegolnych etap6w -w wysokoSci0,3% kwoty wynagrodzenia, okreSlonej w $3 ust. I ustalonej
w dniu zawarcia um ov,/y, zakazdy dzieh op6Znienia,

2) jezeli uslugi lub roboty budowlane bgdzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca, lub inny niz
Podwykonawca skierowany do wykonania uslug/rob6t zgodnre z procedur4 okre6lonq w $ l0
- w wysoko5ci 3000,00 zl za ka|dy taki prrypadek,

3) w przypadku nieprzeslrzegania przez WykonawcE obowi4zk6w wynikajqcych z $ 6 ust. I lub ust. 2
- w wysokoSci 1000,00 zl za ka2dy taki przypadek,

4) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajqcego uchybief w zakresie realizacji robdt budowlanych
(w tym opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego zmiany) , Zamawiajqcy lub
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wymaczy Wykonawcy termin ich usunigcia, nie kr6tszy niz 3 dni
roboczych. Jezeli Wykonawca nie wykona w terminie poleceniaZamawiai4cego lub Inspektora Nadzoru
lnwestorskiego i nie naprawi stwierdzonych uchybieri, Zamawiajqcy bgdzie uprawniony
do naliczenia mu kary umownej w wysokoSci 500,00 zl za kazdy dziei op6znienie,

5) za skierowanie do kierowania robotami innej osoby/os6b, niz wskazanale w Ofercie Wykonawcy,
bez uprzedniej akceptacji Zamawiaj4cego - w wysokoSci 1000,00 zl za ka2dy taki przypadek,

6) za kuidy przypadek niewypetnienia wynikajqcego z SIWZ obowi4zku zatrudnienia pracownika
na podstawie umowy o prac9 - w wysokosci I 000 zl,

7) za naruszenie obowi4zku wynikajqcego z 0 9 ust. 6 - w wysoko3ci 150 zl zaka2dy dzieri op6Znienia;

8) za naruszenie obowi4zku wynikaj4cego z $ 9 ust. 7 zd. l.-wwysokoSci 100 zl zakaady dzieti op6znienia;

5.
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9) za op6Znienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym, lub ujawnionych w okresie
gwarancji jakodci i rgkojmi za wady - w wysokodci 0,3 % kwogr wynagrodzenia, okreSlonej
w $ 3 ust. I zakaady dzieA op6Znienie,

l0) za odstqpienie od umowy z ptzyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokoSci 109/0 t4cznej k\ryoty
wynagrodzenia brutto, okreSlonej w $ 3 ust, l, ustalonej w dniu zawarcia umowy, przy czym naliczenie
przedmiotowej kary nie wyklucza mozliwosci naliczenia Wykonawcy innych kar umownych
prz€widzianych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca bEdzie uprawniony do Z4dania od Zamawiaj4cego zaplaty kary umownej:

l) za ka2ty dzieh op6mienie Zamawial4cego w wyznaczeniu terminu rozpoczgcia odbioru koricowego
przedmiotu umowy w wysoko5ci 150 zl,

2) z tytulu odstqpienia od umowy z pr4czyn lezqcych po stronie Zamawiaj4cego - w wysoko$ci l07o
lEcznej kwoty wynagrodzenia brutlo, okreslonej w $ 3 ust. l, ustalonej w dniu zawarcia umowy.

3. Strony zastrzsgaiq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniaj4cego, przenosz4cego wysokoSd
zastrzezonych kar umownych, do wysokoSci rzeczywiScie poniesionej szkody.

4. Strona, kt6rej zostala naliczona kara umowna, ma obowi4zek jej zaplaly w terminie 14 dni licz4c od daty
dorEczeniajej noty ksiggowej lub wezwania do zaplaty w przypadku gdy nie zostanie uregulowana nale2no$C

wynikajqca z noty, przelewem na rachunek bankowy wskazany w nocie lwezwaniu.

5. Wykonawca upowa2nia Zamawiaj4cego do potr4cenia naliczonych kar umownych z nale2nego Wykonawcy
wynagrodzenia I'Jb z zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy, po uprzednim pisemnym,
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaplaty.

6. Kary umowne nie mogq byi naliczane, jezeli odst4pienie od umowy nastqpi z przyczyn, o ktdrych mowa
w $ | 9 ust. l umowy. Odst4pienie od umowy na innej podstawie nie wplywa na mo2liwo$C zqdania zaplaty
kar umownych.

0le.
oDsTAPlENlE OD UMOWY

L W razie wystqpienia istotnej zniany okolicznodci powodujqcej, 2e wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie moina bylo przewidzied w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozii istotnemu interesowi bezpieczeristwa paistwa lub bezpieczeistwu publicznemu, ZamawiajEcy mozs
odstqpiC od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo(ci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze 24daC jedynie wynagrodzenia nale|nego za wykonanie czgsci umowy.

2. Zamawiajqcy moze odstqpid od umowy w przypadku co najmniej 30 - dniowego op6znienia Wykonawcy
w realizacji przedmiotu umowy, pomimo wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego, co najmniej l4 - dniowego
termtnu.

3. Zamawiajqcy moze odst4pii od umowy takze w przypadku:
l) zajQcia maj4tku Wykonawcy w stopniu un iemo2liwiajqcym mu wykonanie Umowy;
2) gdy Wykonawca nie rozpocz4l realizacji rob6t w ci4gu 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

z przyczyn le24cych po sfonie Wykonawcy;
3) gdy Wykonawca bez uprzedniego, pisemnego uzgodnienia z Zamawiajqcym przerwal realizacjg umowy

na okres dlu2szy niz 30 dni i nie podjql prac w terminie wyzr,aczorym przez Zamawiaj4cego, nie kr6tszym
niz 7 dnii

4) gdy Wykonawca podzleca cato(i robdt, lub dokonuje cesji umowy, albojej czg6ci, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiaj4cego,

5) w przypadku koniecznosci dokonania bezpoSrednich platnosci na sumg wigkszq niz 5 70 wartosci umowy
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Wykonawca mo2e odst4pie od umowy w przypadku, gdy Zamawiaj4cy powiadomil go pisemnie, 2e nie bgdzie
m69l pokryC zobowi4zarl finansowych wynikajqcych z Umowy.

5. Kazda ze Stron ma prawo odst4pienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przeslanki uprawniajqcej
jq do odstqpienia od umowy.

6. Zamawtajqcy ma prawo do odstqpienia od umowy ze skutkiem ex tunc jezeli Wykonawca op62nia siE
z wykonaniem etapu I o co najmniej 30 dni, pomimo wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego, co najmniej l4 -
dniowego term inu.

1. Zamawi,ai4cy ma prawo do odstqpienia od umowy ze skutkiem ex nunc jezeli Wykonawca op62nia sig
z wykonaniem etapu Il o co najmniej 30 dni, pomimo wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego, co najmniej l4 -
dniowego terminu.

8. W przypadku odst4pienia przez Zamawiaj4cego od umowy w caloSci (ze skutkiem ex tunc) Zamawiaj4cy
ma prawo do zatrzrymania wsrystkich lub tylko niekt6rych opracowai projektowych lub rob6t budowlanych
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t0.

(przydatnych dla Zamawiajqcego) wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcg, za zaplatq
wynagrodzenia odpowiadajqcego zakresowi rych zatrzymanych opracowai lub rob6t, po potr4ceniu kwot
naleznych Zamawiajqcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczeg6lnosci kar
umownych.
W przypadku odstqpienia przez Zamawiaj4cego od czg5ci umowy (ze skutkiem ex nunc) Zamawiajqcy
zobowiqzany jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia zz zrealizowany zakres przedmiotu umowy,
po potr4ceniu kwot naleznych Zamawiaj4cemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym
w szczeg6lno6ci kar umownych.
W przypadku odstqpienia od umowy upowaznieni przedstawiciele Stron, przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (gdy odst4pienie od umowy nast4pilo w trakcie realizacji rob6t budowlanych),
sporzqdzq
w terminie do 7 dni robocrych od daty odst4pienia protokdl inwentaryzacji prac wykonanych przez Wykonawc9
do dnia odstqpienia od umowy. Protokol inwentaryz.acji bEdzie stanowid podstawQ do ostatecznego rozliczenia
realizacji przedmiotu umowy. Ostatecme rozliczenie realizacji przedmiotu umowy odbgdzie sig na podstawie
sporzqdzonego przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez Zamawiajqcego kosztorysu powykonawczego
(w zakresie materialdw, robocizny z narzutami), wykonanego na podstawie cen wskazanych w kosztorysie
opracowanym przez WykonawcE w etapie I umowy.
W przypadku odst4pienia przez Zamawialqcego od umowy w calo5ci (ze skutkiem ex tunc), w protokole,
o ktorym mowa w ust. 8, Strony okreSlq prace wykonane przez Wykonawcq, ktore Zamawiajqcy zatzymal
i odebral zgodnie z postanowieniami niniejszej umow1.
W przypadku odstqpienia prznz Zamawiaj4cego od czg5ci umowy (ze skutkiem ex nunc), w protokole, o ktdrym
mowa w ust. 8, Strony okreSl4 prace wykonane przez Wykonawcg i odebrane przez Zamawiaj4cego zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.
Koszty zabezpieczrnia przerwanych rob6t budowlanych ponosi Strona winna odst4pienia od umowy.

s20
ZMIANY UMOWY

l. Wszelkie zmiany tre$ci umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznoici.
2. Zamawiajqcy przewiduje mozliwoSi wprowadzenia zmian do umowy polegajqcych na:

l) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;
2) zmianiewynagrodzeniaumownego;
3) zmianie zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu spelnienia Swiadczenia,
4) zmianie os6b, o ktdrych mowa w $ 2 umowy,

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego rob6t bgdqcych przedmiotem
umowy zgodnie z zapisami 54 (roboty zaniechane). Wykonawca z tego tytulu nie bgdzie dochodzil zadnego

odszkodowania.
4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bgdzie mo2liwa w sytuacjach, gdy:

l) pomimo dolo2enia nalezytej staranno3ci iwyst4pienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca
nie uzyska uzgodnieri, opinii, warunk6w technicznych lub decyzji pozwalajqcych wykonai w
terminie przedmiot umowy;

2) nastqpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w prawa, majqca wplyw
na realizacjg przedmiotu umowy;

3) zmianie ulegnie zakres przedmiotu umowy (w tym jego zwigkszenie w wyniku robot/uslug/dostaw
dodatkowych, zaniechanych lub modyfikacja w wyniku robdVuslug/dostaw zamiennych) lub sposdb
spelnienia Swiadczenia i bgdzie to mialo wptyw na termin realizacji przedmiotu niniejszej umow.,,

4) koniecznym bgdzie uwzglgdnienie wplywu innych przedsigwziqC i dzialai powiqzznych z
przedmiotem umowy,

5) wyst4pi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowE w wyniku wprowadzenia
istolnych zmian w projekcie budowlanym;

6) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystEpiq przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym
klgski zywiolowe, stan epidem iologiczny, warunki atmosferyczne, geologiczre lub hydrologiczne
uniemozliwiajqce lub znacznie utrudniaj4ce, ze wzglgd6w technologicznych, prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie pr6b, sprawdzef idokonywanie odbior6w - pomimo dolo2enia przez
Wykonawcg wszelkich starari, aby roboty mogly zostai zrealizowane. Na t9 okolicznoSC Kierownik
Budowy/robdt sporz4dzi wpis do odpowiedniego dziennika budowy/rob6t, kt6ry potwierdzi Inspektor
Nadzoru:

7) wyst4pi4 nieprzewidziane warunki realizacji tj. np. odkrycie niezinwentaryzowanych obiekt6w lub
element6w instalacj i itp.: 
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8.

8) w sytuacji, gdy przekazanie ktoregos z terendw budowy ( obiekt6w) nast4pi z op62nieniem z winy
Zamawiajqcego;

5. W sytuacjach, o kt6rych mowa w ust.4 pkt I - 8, termin realizacjimoze ulec wydluzeniu o czas trwania
okolicznoSci stanowiqcych przeszkody \.v terminowej izgodnej z umowq realizacji przedmiotu umowy.

6. Zmiana wynagrodzenia umownego bgdzie mo2liwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy lub
sposobu spelnienia $wiadczenia, w tym wykonania rob6Vuslug/dostaw zamiennych, konieczno6ci lub
zasadnoSci uwzglgdnienia wplywu innych przedsigwzigC lub dzialai powi4zanych z przedmiotem
umowy.

7. W sytuacjach, o kt6rych mowa w ust. 6:

a) Wykonawca wykona wyceng robdt zgodnie z zapisami $ 4 umowy.
Zmiana zakresu niniejszej umowy lub sposobu spelnienia Swiadczenia bgdzie mozliwa gdy wystqpi
koniecznosC lub uzasadnienie dla zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwiqzah projektowych, technicznych lub materialowych niz przewidziane pierwotnie w PFU:

a) ze wzglqdu na zmiany obowi4zuj4cego prawa;

b) w sytuacji je|eli rozwi4zania te bedq mialy znacz1cy wplyw na obni2enie kosa6w eksploatacji lub
poprawy bezpieczehstwa, a kt6re to rozwi4zania, np. ze wzglgdu na postgp techniczno-technologiczny,
nie byty przewidziane w PFU,

c) z uwagi na czasow4 lub calkowit4 niedostgpnoSd material6w, urzqdzef lub technologii ( np. zaprzestanie
produkcji itp.)

d) w przypadku zmiany zakresu rzeczowego spowodowanego brakiem mozliwo6ci dysponowania
nieruchomodciq na cele budowlane,

e) w przypadku, gdy zastosowanie rozwi4zania pierwotnie przewidzianego w PFU skutkowaloby brakiem
mozliwo3ci wykonania przedmiotu umowy lub wykonaniem przedmiotu umowy w spos6b blgdny,
wadliwy lub z innych powod6w niekorzystny dla Zamawiajqcego

t) w przypadku wyst4pienia robot dodatkowych, uzupelniaj4cych, zamiennych lub zanikowych
Zmiana os6b, o kt6rych mowa w $ 2 umowy, ujgtych w wykazie zlo2nnym przez WykonawcQ moze nast4piC

na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszq spelniad co najmniej wymagania
wskazane w SIWZ. Wykonawca do wniosku dolqczy dokumenty potwierdzajqce, ze proponowane osoby
posiadajq odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje idoSwiadczenie zawodowe. W sytuacji, gdy Wykonawca
zaproponuje, w celu zmiany umowy, osobg, kt6ra nie spelnia wymagari okreslonych w SIWZ, Zamawiajqcy
nie wyrazi zgody na tak4 zmianq.
Podstaw4 wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 4 - 8 jest protok6l koniecznosci zatwierdzony przez
Zamaw iajqcego i Wykonawcg
W przypadku, gdy Wykonawca wyst4pi z inicjatywq zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal sig, na zasadach okre$lonych wart.22a ust. I ustawy pzp, w celu wykazania
spetniania warunk6w udziafu w postgpowaniu, o kt6rych mowa wart. ?2 rst. I ustawy pzp, Wykonawca
obowiqzany bgdzie wykaza( Zamawiajqcemu, 2e'.

3)proponowany inny Podwykonawca spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym ni2 wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zam6wienia lub
4)Wykonawca samodzielnie spelnia te warunki w siopniu nie mniejszym niZ Podwykonawca, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal sig w trakcie postgpowania o udzielenie zam6wienia.
Zmiany do umowy mo2e inicjowai zar6wno Zamawiajqcy jak i Wykonawca. Wykonawca wystqpi do
Zamawiaj4cego, skladajqc pisemny wniosek, zawieraj4cy w szczeg6lno5ci:

4)opis propozycji zmiany;
5)uzasadnienie zmiany;
6)opis wptywu zmiany na Harmonogram rzeczowo - finansowo itermin wykonania umowy.

.

13. Wszystkie okolicznosci wymienione od pkt I do l2 stanowiq katalog zmian, na kt6re Zamawiaj4cy moze
wyraziC zgodp. Nie stanow iq jednoczedn ie zobowi4zania do wyrazenia takiej zgody.

$21. . .
POUFNOSC

l. Umowa jest jawna i moze podlegaC udostqpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostQpie
do informacji publicznej. Z zastzeaeniem po\ry2szego Strony zobowiqzujq sig do przestrzegania przy
realizacji przedmiotu umowy wszystkich postanowierl zawartych w obowi4zuj4cych przepisach prawnych
zwiqzanych z ochron4 danych osobowych, a takze z ochron4 informacji poufnych oraz ochronq tajemnicy
przedsigbiorstwa. Obowi4zek ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostgpniania informacji

9.
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na podstawie bezwzglgdnie obowi4zujqcych przepisdw prawa, a w szczeg6lnoSci na 24danie sqdu,

prokuratury, organ6w podatkowych lub organ6w kontrolnych.
Nie bgdq uznawane za niejawne informacje, ktdre:
l) stanq sig informacjq publiczn4 w okoliczno$ciach niebgdqcych wynikiem czynu bezprawnego,
2) sq ju2 znane Stronom, o czym Swiadcz4 wiarygodne dowody,
3) s4 zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron,
4) zostanq przekazane Stronom przez osobg fizycznq lub prawn4 niebgd4c4 stronq Umowy zgodnie

z prawem, bez ograniczei i nie naruszajqc postanowiei Umowy,
Kazda ze Stron winna do.lo2yC nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korrystaniu przez osoby
trzecie z informacji niejawnych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowi4zuje siQ zapewni6 dostgp

do informacji niejawnych wyl4cznie tym pracownikom lub wsp6lpracownikom Strony, kt6rym informacje te

s4 niezbgdne dla wykonania czynno5ci na rzecz drugiej Strony i kt6rzy wykonujq obowi4zki wynikajqce
z Umowy.
W przypadku naruszenia zobowiqzah dotycz4cych poufno5ci danych, druga Strona bgdzie miala prawo

do 2qdania natychmiastowego zaniechania naruszeri iusunigcia ich skutk6w. Wezwanie do zaniechania
naruszei i usunigcia skutk6w winno byd wyslane drugiej Shonie w formie pisemnej.

Strona, kt6m dopuScila sig naruszeri, zobowi4zana bgdzie naprawiC szkodg na zasadach o96lnych.
Wykonawca zobowi4zuje sig do zachowania w tajemnicy wszelkich niepodlegajqcych upublicmieniu
informacji dofyczqcych Zamawiajqcego i jego dzialalnosci, kt6re zostan4 powzigte przez wykonawca
w trakcie realizacji Umowy.
Wykonawca zobowiqzuje sig do zachowania poufnoSci uzyskanych od Zamawiaj4cego danych osobowych

i Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych Zamawiaj4cego w celach innych
niz w celu wykonywania Umowy.

s 22.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Dane osobowe przekazane przez Strony od siebie wzajemnie w zwi4zku z niniejszq Umow4, przetwarzane

bgdq wylqcznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy.
Strony zgodnie oSwiadczajq, i2 przewarzanie w zakresie udostQpnionych im przez drug4 strong danych
osobowych os6b o kt6rych w niniejsze umowie dokonywane bgdzie ze strony zamawiaj4cego przez

PrzedsiQbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzib4 w Polkowicach, jako administratora danych w

celu i w zakresie zapewnienia prawidlowoSci realizacji niniejszej umowt
Kazda ze stron zrealizuje obowiEzek informacyjny wzglgdem os6b wskazanych w niniejszej umowie w
imieniu administratora danych. Wzdr obowiqzku stanowi zalqcznik do niniejszej umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq maj4 zastosowanie wla6ciwe przepisy powszechnie

obowiqzujqcego prawa, w szczeg6lnoSci stosowne przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

- Prawo budowlane, ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uslawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam6wiei publicznych.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, kt6re nie zostanq rozwi4zane polubownie,
Strony oddadzq pod rozstrzygnigcie sqdu powszechnego wlaiciwego miejscowo dla siedziby Zamawiaj4cego.

Przed rozpoczgciem lub w toku realizacji rob6t na z4danie Zamawiaj4cego, Wykonawca, ma obowi4zek
przedstawienia mu zaSwiadczenia z banku dotycz4cegojego stanu finansowego.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajqcego, cedowaC swoich praw i obowiqzk6w
wynikaj4cych z niniejszej umowy na rzecz innych podmiot6w, w tym r6wnie2 dokonywaC przelewu
wierrytefnofci naleimych ztynthr rcalizacji niniejszej umory od Zamawiajqcego.

5.

6.

2.

1.

3.

4.

6.

'7.

5.

8. Umowg sporzqdzono w trzech jednobrzmi4cych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajqcego, jeden

dla Wykonawcy.
9. Strony nie dopuszczaj4 formy dokumentowej o kt6rej mowa w art. 77'] k.c. dla jakichkolwiek o5wiadczen

woli skladanych sobie wzajemnie, czyni4c formg pisemnq pod rygorem niewa2no5ci form4 wylqcznE.

ZAMAWIAJ{CY: WYKONAWCA:

55



Zalacznik nr I do umowv nr..........................

WYCENA PRZEDMIOTU UMOWY strona I

,Wykonanie rob6t projektowo-budowlanych dla z{dania p.n.,Budowa instalacji fotowoltiicznych dla
wybranych obiekt6w Przedsigbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach ' w procedurze

zaprojektuj i wybuduj."

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO. KOSZTORYSOWEJ

PoL Nazwa przedmiotu zam6wienia/
obiekt

Wartosd neato

I ztl
Podaaek VAT Wartosd brulto

I ztl
"h lztl

I Budowa drchowcj instrlacji
fotowoltsicznej dla obiektu Baza
Gl6wna -zrplecze wrrsztatowe w

Polkowlcach
J Budowa dschowej instalacji

fotowoltaiczncj dlr obicktu Bazr
Gl6wnr - w Polkowicrch

J Budowa gruntowcj instslacji
fotowoltricznej dla obiektu
0czyszczalnia Sciek6w w

Moskorzvnie
4 Budowr dschowcj instalacji

fotowoltriczrej d18 obiektu
Oczyszczrlnia Scick6w w

Komornikach
! Budowr gruntow€j instrlrcji

fotowoltricznej dla obiektu
Oczyszczslnia Sciek6w w Suchej

C6rnei
6 Budowr instalacji gruntowcj

fotowoltaicznej dla obiektu Stacja
Uzdrtnianis Wody w Suchei G6rnei

7 Budows gruntowej instahcji
fotowoltaicznej dla obiektu
Oczyszczalnia Sciekdw w
Polkowicsch- I zlsilanic

E Budowa gruntowej instalacji
fotowoltricznei dla obiektu
oczyszczrlni; Sciek6w w
Polko$icrch- ll zrsilrnie

RAZEM
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strona 2

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Poz. Nazwa prz€dmiotu zamOwienia/
obiekt

Wartosd netto
lzll

Podatek VAT Waraosd brutio
I ztl

v" lztl
I Budowa dachowej instdrcji

fotowoltaiczncj dh obiektu Bszl
Gldwna -zaplecze warsztatowe w

Polkowicrch
2 Budowr drchowej instdacji

fotowoltaiczn€j dls obiektu Baza
Gl6wnr - rv Polkowicsch

Budowa gruntowej instrhcji
fotowoltaicznej dh obiektu
Oczyszczrh ir Sciek6w w

MoskorzYnie
4 Budows dachowej instalacji

fotowolt{icznej dla obiektu
Oczyszczalnir Sciek6w w

Komornikrch
f, Budowa gruntowej insttlacji

fotowoltaicznei dla obiektu
Oczyszczalnia Sciek6w w Suchej

G6rnei
6 Budowa instalacji gruntowej

fotowoltricznej dlo obiektu Stscjs
Uzditniania Wodv w Suchei G6rnei

7 Budowr gruntowej instrlocji
fotowoltriczncj db obiektu
Oczyszczalnis Sciakdw w
Polkowicech- I zssilenie

8 Budows gruntowej instahcji
fotowoltaicznej dla obiektu
Oczyszczalnir Sciek6w w
Polkowicach- ll zasihnic

RAZEM
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Obowiqzek informacyjny z zakresu ochrony danych osoborvych

wykonywany wobec osoby uprawnionej do realizacji zadaf okre5lonych umow4 nr:

z ramienia strony umowy:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. 59-100 Polkowice, ul. D{browskiego 2

Zgodnie z an. l4 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6'79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob firycznych w zwiqzku z pnetwarzzniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporz4dzenie o ochronie danych/RODO)
(Dz. U, UE. L. z 2016 r. Nr I l9).

I) Administratorem Pani / Pana Danychjest Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzib4 w
Polkowicach ul. D4browskiego 2, 59-100 Polkowice;

2) WyznaczyliSmy Inspektora Ochrony Danych z kt6rym mozna skontaktowad sig przez adres e-mail
iod@pgm-polkowice.com.pl oraz w formie tradycyjnej na adres Przedsigbiorstwa Cospodarki Miejskiej
Sp. z o.o. w Polkowicach ul. D4browskiego 2;

3) Dane osobowe osoby uprawnionej do realizacji zadari okre6lonych umow4 gromadzone i przetwarzane
sq w celu identyfikacji os6b uprawnionych do realizacji zadarl okre6lonych umowq, w tym zapewnienia
prawidlowego wsp6ldzialania w zwi4zku z wykonaniem umowy. Podstawq prawn4 przetwarzania
dokonywanego przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administrator4
polegaj4cy na zapewnieniu prawidlowoSci realizacji przedmiotu umowy;

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

5) Dane osobowe zostanq udostgpnione podmiotowi bgdqcemu stronE umowy oraz osobie / osobom
reprezentuj4cym strong umowy, osobom zaangazowanym w realizacjg umowy a takze mogq zostac

udostgpnione wla$ciwym organom parlstwowym jeSli taki obowiqzek bgdzie wynikaC z przepis6w prawa
nadto podmiotq Swiadcz4cym administratorowi uslugi, ktdre dla realizacji celdw sq niezbgdne, w tym w
szczeg6lnoCci podmiotom Swiadczqcym uslugi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego,

6) Dane osobowe bgdq przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jego zakohczeniu przez
odpowiedni okres wynikajqcy z przepisdw prawa, dotycz4cych obowiqzku archiwizacji dokumentdw;

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

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

9) 2r6dlem danych, od kt6rych Administrator otrzymal Pani/Pana danejest strona umowy:
l0) W ramach przetwarzania danych osobowych os6b realizujqcych zadania w ramach umowy nie dokonuje

siQ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania dane nie bEd4 przekazywane go
organizacji migdzynarodowych ani do paristw trzecich.

Przyjmujg powyzsze do wiadomoSci:
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