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SPf, CYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAMOWIENIA

Przedsiqbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o.
ul. D{browskiego 2
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oglasza postgpowanie o udzielenie zam6wienia publicmego w trybie przetargu nieograniczonego o warto6ci

szacunkowej poni2ej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. ll ust. 8 ustawy Prawo

zamdwien publicznych, prowadzone przez Dzial tnwestycji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 slyczniazD0{
r. Prawo zam6wiei publicznych na realizacjE zadania p.n.:

,,Dostawa flokulant6w na Oczyszczalnig Sciek6w w Polkowicach"

Zatwierdzil, dnia: 28.12.2020 r.

KIEROWNIK ZAMAWIAJ

PrzedsiQbiorstwo G
sp. z

MlelskEl

PREZES

l. Ilekrod w Specyfikacji lstotnych Warunk6w zastosowane jest pojgcie ,,ustawa" bez bli2szego

okresfenia, o jakE ustawg chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicmych (Dz. U. 22019 r. poz. 1843 oraz 22020 r. poz. 1086).

2. W zakresie nieuregulowanym niniejsz4 Specyfikacj4 Istotnych Warunk6w Zam6wienia, zwanq dalej

,,SIWZ", zastosowanie maj4 przepisy ustawy Pzp.
Zamawiajqcy oczekuje, ze Wykonawcy zapozna)q sig dokladnie z treSci4 niniejszej SIWZ. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokument6w, oraz przedlo2enia oferty
nie odpowiadajqcej wymaganiom okre3lonym przez Zamaw iajqcego.
Wykonawc4 moze byd osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaiqca

osobowoici prawnej oraz podmioty t€ wystgpujqce wsp6lnie. Wykonawcy wystQpujqcy wsp6lnie ponoszq

solidam4 odpowiedzialno6i za niewykonanie lub nienale2yte wykonanie zam6wienia.
Kosny zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem ofefiy ponosi Wykonawca.
Wykonawca powinien zapoma( sig zcalo6ciq SIWZ, kt6ra sklada siQ z nastgpujqcych rozdzial6w:

Informacje dla Wykonawcy.
Formularz ofertowy wraz z zalqcznikiem: ,,Odwiadczenia Wykonawcy".
WZORY dokument6w:

- ,,Wykaz zam6wiei potwierdzaj4cych spelnienie warunku udzialu w postqpowaniu,

-,,OSwiadczenie dotyczqce grupy kapitalowej",

- ,,Zobowi4zanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zamowienia w trybie art. 22a ust I ustawy Pzp".
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ROZDZIAL A - informacie dla Wvkonawcv

I. PRZEDMIOT WIENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Okreilenie zem6wienia wg CPV:
24.95.82,00-6 irodki klaczkujace

Opis przedmiotu zam6wienia
l. Polimer emulsja do odwadniania osadu w wir6wce dekantacyjnej

- iloSC: do odwodnienia 720 Mg suchej masy osadu
2. Po fi m er e m u lsj a do zzggszczania osadu w zaggszczarce:

- iloSC: do zagqszczenia 650 Mg suchej masy osadu

Wymagania zmawiajqcego:

Dostawa nastgpowa( bgdzie sukcesywnie w ilo6ci wg zleceri zamawiaj4cego na oczyszczalnie w

Polkowicach w terminie do 4 dni roboczych od daty zgloszenia.

Zgloszenie bgdzie w formie telefonicznej b4dl w formie pisemnej.

Auto dostarczajqce flokulant musi byd wyposazone w windg iw6zek paletowy lub inne urzqdzenia

umozliwiaj4ce umieszczenie flokulantu we wskazanym miejscu w budynku przer6bki osadu.

Zamawiajqcy wymaga, aby dostawca przeprowadzil pr6by kontrolne (poligonowe) na Oczyszczalni

Sciek6w w Polkowicach na odwadnianie osadu oraz wspomaganie zagqszczania osadu z uzyciem

flokulantdw, prry crym:
I ) dla polimeru emulsja (urzqdzenie: wir6wka dekantacyjna typ GEA biosolids Decanter pro

30oo):

a) sucha masa osadu odwodnionego nie mo2e byi ni2sza niz 18,5 % s.m.o.,
b) sucha masa w odcieku nie mo2e byd wyzsza niz 0,1% s.m.,
c) po dodaniu do odwodnionego osadu wapna (proces higienizacji CaO) polimer nie moie

sraciC swoich wla3ciwo6ci wi4zqcych, tj. osad odwodniony nie moie zmieniC konsystencji
z ziemistej na ptynnq lub mazistq.

2) dla polimeru emulsja (urzqdzenie: ZagQszczacz ta{mowy Omega MDl5)
a) sucha masa osadu zaggszczonego nie moze byd nizsza niz5yos.m.
b) odciek z urz4dzenia musi byd klarowny.

5. Z pr6b kontrolnych (poligonowych) zostanie sporz4dzony protok6l bgdqcy integraln4 czq5ciq koniecznq

do wzigcia udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego. Na podstawie w/w protokolu

Zamawiajqcy oceni prawidloworid parametr6w okre5lonych dla osad6w oraz prawidlowo6d dobranych

przez Wykonawcg iloSci flokulant6w niezbgdnych do przetworzenia okreSlonej w specyfikacji suchej

masy osaou.

6. W zwi4zku ze zmianami pammetr6w osadu w ciqgu roku, w przypadku gdy produkt nie bpdzie spelnial

parametry w pkt. 4,l) lub 4.2), dostawca na wlasny kosa odbierze flokulant niespelniaj4cy warunk6w i

w ci4gu 5 dni roboczych, od daty zgloszenia w/w sytuacji, dobierze idostarczy produkt spetniajqcy

parametry.

7. Pr6by poligonowe bqdq przeprowadzone w dniach od 0'7.01.2021 r do 15.01.2021 t. Zamawiai4cy

dopuszcza mozliwo6i przeprowadzenia pr6b poligonowych w innym terminie po wczesniejszym jego

uzgodnieniu.

8, Miejsce dostawy: Qczyszczalnia Sciek6w w Polkowicach, ul. Strefowa I I

wymogi formalne:
L Zamawialqcy przewiduje w przedmiotowym post9powaniu moeliwosd zastosowania procedury wynikajqc€j z

art. 24aa ustawy (tzw. procedury odwr6conej). Oznacza to,2e Zamawiaj4cy mo2e najpierw dokonad oceny
ofert, a nastgpnie zbadaC, czy wykonawca, kt6rego ofena zostala ocenionajako najkorrystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.
Wykonawca zobowi4zany jest zrealizowad zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowiqcym integralnq czgSd niniejszej SIWZ.
Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czgSciowych.
lamawial4c5 nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiajqcy przrwiduje mozliwosd udzielel|ia zam6wief na dodatkow€ dostawy, o kt6rych mowa w

art. 67 ust. I pkt 7, ; kt6rych celem jest czgSciowa wymiana dostarczonych produkt6w lub instalacji
albo zwiekszenie bieZqcych dostaw lub instalacji albo zwigkszenie bie2qcych dostaw lub rozbudowa
istniejqcych instalacji , je2eli zmiana wykonawcy zobowi4zywalaby zamawiajqcego do nabywania
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material6w o innych wla5ciwo6ciach technicznych , co powodowaloby ni€kompatybilno6d technicznq
lub nieproporcjonalnie du2e trudno5ci techniczne w uZytkowaniu i utrzymaniu tych produkt6w lub
instalacji, kt6rych zakres stanowid bgdzie nie wigcej nir.20o/o v^rto$ci zamdwienia podstawowego
Powy2sze zam6wienie udzielane bgdzie moglo byd w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam6wienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy.

6. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
1 . Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
8. Zamawiajqcy nie przewiduje aukcji elektroniczrej.
9. Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu Wykonawc6w w postQpowaniu.
10. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia.
I | . Zamawiaj4cy nie przewiduje zebrania wykonawc6w.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Wymagany termin realizacji zam6wienia 
=-2.4-Iq!9!.igsg 

liczqc od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania

Srodkdw finansowych przeznaczonych na sfi nansowanie zamdwienia.

III. WARUNKI UDZIALU W ANIU.

| . O udzielenie zam6wienia mogq ubiegaC sig Wykonawcy, ktdrzy:

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

2) spelniajq warunki udzialu w postfpowsniu dotyczqce:

A. zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spelni warunek jeZeli wyka2e:

- nalezytq realizacjg w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - to w tym okresie :

co najmniej {.g{g[ r62nych zam6wief o charakterze i zlo2onoSci por6wnywalnej z zakr€sem
przedmiotowym niniejszego zsm6wienia w zakresie dostawy flokulantdw o lqcznej warto3ci minimum
150.000 zl brutto

W prrypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia warunki, o ktdrych mowa w
rozdz. IIl. pkt 1.2) niniejszej SIWZ zostanq spelnione wylqczrie je2eli:
-co najmniej jeden z nich wyka2e realizacjg co najmniej dw6ch r62nych zam6wiei o charakterze i zlozonoSci
por6wnywalnej z zakresem przedmiotowym niniejszego zamdwienia w zakesie dostawy flokulantdw o lqcmej
wartosci minimum 150.000 zl bruno

2- Zamawiajqcy moze, na kazdym etapie postgpowania, uma{ ze rykonawca nie posiada wymaganych
zdofnodci, :e2eli zaangazovtanie zasob6w technicznych lub zawodowych tykonawcy w inne
przedsigwziEcia gospodarcze wykonawcy moze mieC negatywny wplyw na realizacjg zam6wienia.

3. Wykonawca moze \,v celu potwierdzenia spelniania warunku, o ktdrym mowa w rozdz. lll. l. 2) lit. A
niniejszej S|WZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, polegai na

zdolno$ciach technicznych lub zawodowych innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego
lqczqcych go z nim stosunk6w prawnych,

4. Zamawiajqcy jednoczeSnie informuje, iz,,stosowna sytuacja" o kt6rej mowa powyzej wystqpi wylqcznie w
prrypadku kiedy:
l) Wykonawca, kt6ry polega na zdolnodciach lub sytuacji innych podmiot6w udowodni zamawiaj4cemu, 2e

realizuj4c zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnosci
przedstawiajqc zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobdw na
potneby r ealizacji zam6w ien ia.

2) ZamawiajEcy oceni, czy udostQpniane wykonawcy przez inne podm zdolnoici techniczne lub
zawodowe, pozwalaj4 na wykazanie przez wykonawcg spelniania udziafu w postQpowaniu

oraz zbada. czy nie zachodz4 wobec tego podmioru podstawy
ust. l.

o kt6rych mowa w art. 24



LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIENIE
WARUNKU UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

I. Do oferty wykonawca zobligotryany jest zalqczyt:
l. Do oferty kazdy wykonawca musi dolqczyC aktualne na dzierl skladania ofert Oiwiadczenie w zakresie

wskazanym w zatqczniku do Formularza Ofenowego. Informacje zawarte w oSwiadczeniu bgdq

stanowid wstQpne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w
post9powanru,

2. W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie przez wykonawc6w, oSwiadczenie o kt6rym mowa
powyzej sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siQ o zam6wienie. O6wiadczenie to ma
potwierdzad spelnianie warunkdw udzialu w postgpowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym
ka2dy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunkdw udzialu w postgpowaniu.

3. Zamawiajqcy zqda, aby wykonawca, kt6ry zamrerza powierzyC wykonanie czgSci zam6wienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w
postQpowaniu zamiescil informacie o Dodwykonawcach w oswiadczeniu. o ktdrvm mowa w rozdz. lv.
pkt I ninieisz€i SIWZ.

4. Wykonawca, kt6ry powofuje sig na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spelnienia - w zakresie, w jakim powoluje sig na ich zasoby - warunk6w udziafu
w postgpowaniu zamieszcza informacie o tvch Dodmiotach w o5wiadczeniu. o ktdrym mowa w rozdz
lV. okt I ninieiszei SIWZ.

5. Pelnomocnictwo wystawione dla osoby skladaj4cej ofertQ, podpisane przez osobg upowaznionq do
reprezentowania Wykonawcy, w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika.

6. W przypadku skladania oferty przez podmioty wystQpujqce wsp6lnie, do oferty musi byC dolqczony
dokument ustanawiai4cy przez Wykonawc6w chcqcych startowaC wsp6lnie wsp6lnego pelnomocnika.

II. Po otwarciu ofert:
l. Zamawial4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcA, kt6rego oferta zostala najwyz€j

oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieti zlo2enia
nastEpujqcych odwiadczeti lub dokument6w:
a) wykazu dostaw lub uslug wykonanych, a w przypadku Swiadczei okresowych lub cigglych

r6wnieZ wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplylvem terminu skladania ofert albo
wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest

krotszy - \ry tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na

rzecz kt6rych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zal4czeniem dowod6w okreslajqcych czy te
dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub s4 wykonywane naleZycie, pny czym dowodami, o kt6rych
mowa. sq referencje b4dZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego dostawy lub
uslugi byty wykonywane, a w przypadku $wiadczeri okresowych lub ciqglych s4 wykonywane, ajeZeli
z uzasadnionej pnyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych
dokument6w o3wiadczenie wykonawcy; w przypadku Swiadczeri okresowych lub ciqgtych nadal
wykonywanych referencje b4dZ inne dokumenty potwierdzaj4ce ich nalezyte wykonywanie powinny
byC wydane nie wczeSniej ni2 3 miesi4ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w o

dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu;
b) zobowi4zanie innych podmiotdw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na

potrzeby realizacji zam6wienia, w sytuacji okreSlonej w art.22a ustawy;

2. Wykonawca niejest obowiqzany do zlozenia o6wiadczeri lub dokument6w potwierdzaj4cych okolicznoSci, o

kt6rych mowa w art. 25 ust. I pkt I i 3, jezeli zamawiajqcy posiada otwiadczenia lub dokumenty dotycz4ce
tego wykonawcy lub moze je uzyskaC za pomoc4 bezplatnych i og6lnodostgpnych baz danych, w
szczeg6lnoSci rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia l7 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzialalno6ci podm iot6w realizuj 4cych zad. publiczne (Dz. U, 22014 r. poz. | | 14 oraz 22016 r. poz. 352).

W takim prrypadku wykonawca zobowiazany jest wskazaC dostgpnodd oiwiadczeh lub dokument6w w
formie eleknonicznej pod okreslonymi adresami intemetowymi og6lnodostgpnych i bezplatnych baz

danych. W6wczas Zamawiaj4cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcg
odwiadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczeh lub dokument6w, kt6re znajdujq siQ w posiadaniu
zamawiaj4cego, w szczeg6lnodci o3wiadczeh lub dokument6w przechowywanych przez zamawialqcego
zgodnie z ar1.97 ust. I ustawy, zamawiaj4cy w celu potwierdzenia okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25
ust. I pkt I i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oSwiadczeri lub dokument6w, o ile s4 one aktualne.

J. Wvkonawca w aerminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei Zamawiaisc€so
informacii. o kt6rei mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. prz€kaZ€ zamawiaiscemu oswiadczeni€ o
przvnale2noSci lub braku nrzvnale2noSci do tei samei sruov kanitalowei. o kt6rei mowa w art. 24
ust. l pka 23 ustawy Pzp. Wraz ze zloZeniem oswiadczenia. wvkonawca moZe Drzedstrlyid dowodv,
2e oowiazania z innvm wvkonawca nie prowadza do zakl6cenia konkurencii w oostepowaniu o
udzielenie zamdwienia.



UWAGA!
Oswiadczenie (o tresci zgodnej ze wzorem) zlo2one wmzz ofenq przetargowq przed terminem otwarcia
ofert nie bgdzie uznane, poniewa2 Wykonawca skladaj4c ofertq nie ma informacji o Wykonawcach, kt6rzy
zlozyli odrgbne oferty w przedmiotowym postgpowaniu.
W przypadku wplyni9cia tylkojednej oferty w ramach niniejszego postepowania zlozenie w/w
oSwiadczenia nie jest wymagane.

4. Jezeli wykonawca nie zloQ oswiadczenia, o kt6rym mowa w rozdz lV. I niniejszej SIWZ, oSwiadczeri

lub dokumentdw potwierdzaj4cych okolicmoSci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. I ustawy Pzp, lub

innych dokument6w niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania, o$wiadczenia lub dokumenty s4

niekompfetne, zawierajq blgdy lub budzq wskazane przez zamawiajqcego w4tpliwo$ci, zamawiajqcy wezwie
do ich zlozenia, uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 2e mimo ich zlozenia

oferta Wykonawcy podlegalaby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa2nienie postqpowania.

5. Jezeli wykonawca nie zloLyl wymaganych pelnomocnicfw albo zloQl wadliwe petnomocnictwa,

zamawiaj4cy wzywa do ich zlo2enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlo2enia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.

lll.Zamawiajqcy nie iqda od Wykonawcy majqcego siedzibg lub miejsc€ zamieszania poza terytorium
Rzeczypospotitej Polskiej dokumentdw potwierdzsjqcych nie podleganie wykluczeniu na podstawie

art. 24 ustawy Pzp - w postQpowaniu nie okreslono wymogu przedlozenia dokumentdw w tym
zakresie,

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maj4 przepisy rozporzqdzenia Ministm Rozwoju z dnia 26

lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokumentow, jakich moze 24daA zamawiajqcy od wykonawcy w
postepowaniu o udziefenie zam6wienia (Dz. U. 22016 r., poz. | 126).

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

L Warunkiem udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wieniajest wniesienie przed terminem skladania

ofen wadium w wysokosci 8.000 zl (slownie: osiem tysigcy zlotych).
2. Wadium moze byd \rynoszone wjednej lub kilku nastEpujEcych formach:

- pieniqdzu;
- porpczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-kredytowej, z tym ze

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

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsigbiorczoSci (D2.U.2016,po2.359 j.t-).

3. Wadium wnoszone w formie pienigznej nalery wnosid p149!9ygg na konto Zamawiaj4cego:

Santander Bank S.A. Nr konta 94 1090 2109 0000 0005 5000 0085
4. Skutecme wniesienie wadium w pieni4dzu nastgpuje z chwilq uzrania Srodk6w pieniQznych na w/w

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

5. Wadium wnoszone w innej formie nalezy skladaC do depozytu w siedzibie Zamawiaj4cego tj. ul.

D4browskiego 2 Polkowice, w Kasie wgodz. Tm- lOmorazw godz. llm- l5m w kazdy dzieli roboczy zz

wyjqtkiem soboty (nie p62niej niz do uplywu 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) innej niz pieni4dz - oryginal dokumentu zostal zlozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie,

lub przedlozony do depozytu zgodnie z pkt. 5.'7. Z tresci gwarancji/porgczenia winno wynikaC bezwarunkowe, na kazde pisemne z4danie zgloszone
przez Zamawiaj4cego w terminie zwi4zania ofertE, zobowi4zanie Cwaranta do wyplaty Zamawiaj4cemu
pelnej kwoty wadium w okolicznoiciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustaEy Pzp.

8. Oferta wykonawcy, kt6ry nie wniesie wadium lub wniesie w sposdb nieprawidlowy zostanie odrzucona.

9. Okolicmoici i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady iego zaliczenia na poczet

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla ustawa Pzp.

Uwaga!
L Zgodnie z art.45 ust. 7 ustawy wadium wnoszone w pieniqdzu wnosi sig p54!9gggq na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiajqcego. Niedopuszczalne jest wplacanie wadium got6wkq w Kasie Zamawiaj4cego
(wplata got6wkowa nie spelnia wymogu ustawy Prawo zamdwieli publiczrych an. 45 ust.7.)

Zamawiaiacv zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie. o kt6rym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a. z orzycryn lezacych oo jego stronie. nie zlo2yl o5wiadczef lub dokument6w
pofwierdzaiqgych okolicznosci. o kt6rych mowa w art. 25 ust. l. o$wiadczenia. o kt6rym mowa w art. 25a ust. | .

petnomocnictw lub nie wyrazil zeodv na poprawienie omylki. o kt6rei mowa w art 87 ust. 2 pkt 3. co

spowodowalo brak mozliwo3ci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce iako najkorrystnieiszej.
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vI. PRZYGOTOWANIA OFERTY

OfertQ nalezy wykonad w jgzyku polskim w formie pisemnej (na maszynie do pisania, komputerze lub
nie5cieralnym atramentem). Oferta, oSwiadczenia oraz wszelkie dokumenty powinny byi sporz4dzone v
jgzyku polskim. Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na skladanie ofert, oiwiadcze6 i dokument6w w jgzyku

innym niz polski. W przypadku, gdy przedkladane dokumenty sporzqdzone s4 w innym jgzyku, nalezy
przedlolryC je wraz z ich tlumaczeniem najgzyk polski.
Dokumenty powinny byd sporzqdzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiajqcego zal4cznikami
zamieszczonymi w Rozdziale B niniejszej specyfikacji.
Odpowiedzi powinny byi udzielone na wszystkie pytania zawane w Formularzu Ofenowym, je2eli
zabraknie miejsca nale21 dotqczy( dodatkowe strony, jezeli pytanie postawione w Formularzu lub w
zal4czniku nie dotyczy Wykonawcy, nalezy wpisad,,nie dotyczy".
K^zda zApisana strona oferty oraz wszystkie zalqczniki i odwiadczenia muszq byC podpisane, a wszelkie
dokumenty b4d2 kserokopie uwierzytelnione wlasnorgcznym podpisem przez osoby wskazane w
dokumencie upowazniajqcym do wystgpowania w obrocie prawnym, lub posiadajqce pelnomocnictwo (za

podpisanie uznaje si9 wlasnorgczny podpis z piecz4tkq).
W prrypadku podpisania oferty oraz poSwiadczenia za zgodnoSC z oryginalem kopii dokument6w przez

osobg niewymienionq w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty
dolqczyC stosowne pelnomocnictwo w oryginale lub kopii poSwiadczonej notarialnie.
Odwiadczenia, o kt6rych mowa w art. 25a ustawy Pzp oraz oSwiadczenia o kt6rych mowa w Rozporz4dzenil
Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moz.e z1daf zamawiajqcy
od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 2016 r. poz. | 126), dotyczace
wykonawcy i innych podmiot6w, na kt6rych zdolno{ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach

okreSlonych w art. 22a ustawy oraz dotycz4ce podwykonawc6w, skladane sq w oryginale.
Dokumenty, o kt6rych mowa w rozporz4dzeniu, inne niz o6wiadczenia, o kt6rych mowa w pkt. 6, skladane
sq w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodno5C z oryginalem.
PoSwiadczenia za zgodnoic z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na kt6rego
zdolno6ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zamdwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument6w, kt6re kazdego z nich dotyczq.
Zamawiajqcy informuje, i2 zgodnie z ar|.8 w zw. z aft.96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w postgpowaniu
o zam6wienie publicme sq jawne i podlegaj4 udostgpnieniu od chwili ich otwarcia, z wyj4tkiem informacji
stanowiqcych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczani,"
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6in. zm.), jedli Wykonawca w terminie
sktadania ofert zastrzegl, iE nie mogq one byd udost9pniane i jednoczeSnie wykazal, iz zastrzezone
inlormacje stanowiE tajemnicg przedsigbiorstwa.
Zamawiaj4cy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez Wykonawcg
zlozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsigbiorstwa", lub spigte
(zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych element6w oferfy. Brak jednomacznego wskazania, kt6re
informacje stanowi4 tajemnicA przedsigbiorstwa omacza( bgdzie,2e wszelkie o3wiadczenia i zaSwiadczenia
skladane w trakcie niniejszego postgpowania sqjawne bez znstrzeze6.
Zastrzezenie informacji, kt6re nie stanowi4 tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniL
nieuczciwej konkurencji bgdzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowaC bgdzie zgodnie z uchwalq SN z
20 paldziemika 2005 (sygn. lll CZP 74/05) ich odtajnieniem. Zgodnie z przywolanq ustawq o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji przez tajemnicg przedsigbiorstwa rozumie siE nieujawnione do wiadomo6ci
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje
posiadajqce warto6i gospodarczq, co do kt6rych przedsipbiorca podjEl niezbgdne dzialania w celu
zachowania ich poufnoSci.

Zamawiajqcy informuje,2e w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.90
ustawy Pzp, a zlozone przez niego wyjadnienia i,/lub dowody stanowid b9d4 tajemnicA przedsigbiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczzniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bgdzie prryslugiwalo prawo
zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiQbiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamau/iai4cy uzna za skuteczne
wyl4cznie w sytuacji kiedy Wykonawca opr6cz samego zastrzezenia, jednocze{nie wykaze, i2 dane
informacje stanowiq tajemnicg przedsigbiorstwa.
Niedopuszczalne s4 wyskrobywania w ofenach, poprawki zas naleZy om6wiC w uwadze zaopatrzone-
wlasnorgcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upowaznionej, poprawki cyfr i liczb nale2y pisaC

wyrazam r.

Wykonawca ma prawo zlozyi tylko jednq ofertg, zawieraj4cE jednq, jednoznacmie opisanq propozycjg.
Zlozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawcg.
Tresi zlozonej oferty musi odpowiadad tresci SIWZ.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cala oferta wlm.z z
zalqcznikami byla w trwaly spos6b ze sobq polqczona.
Ofertg nalezy umie3ciC w kopercie, zamknigtej i opieczQtowanej w taki sposob, aby nie budzilo to zadnych
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w4tpliwosci co do mozliwosci ich wczesniejszego otwarcia lub ujawnienia tresci oferty przez osoby
nieuDowaznione.

Ofertg nalezy zlo|y( w siedzibie Zamawiajqcego, w kopercie opatrzonej dopiskiern:,,OFERTA NA przetarg
,,Dostawa flokulant6w na Oczyszczalnig Sciek6w w Polkowicach."

20.

19. Wykonawca moze wprowadzid zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonej oferty pod

warunkiem, 2e Zamawiaj4cy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
skladania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by( zlo|one wg takich samych zasad, jak
skladana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej nazwq zadania oraz napisem ,,ZMIANA". Koperty
oznaczone ,,ZM IANA" zostanq otwarte przy onvieraniu oferty Wykonawcy, kt6ry wprowadzil zmiany, a

nastgpnie zostanq dol4czone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofai si9 z post9powania poprzez zlo2enie
pisemnego powiadomienia, wedlug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na

kopercie ,,WYCOFANIE" wraz z podaniem nazwy zadania. Kopefty oznakowane w ten spos6b b9d4

ofwierane w pierwszej kolejnoSci. Oferty wycolwane nie bqdq odczytywane i brane pod uwagq w trakcie

dalszego postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego.

Oferta, ktdrej tresc nie bgdzie odpowiadaC tresci SIWZ, z zastzezeniem an. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp

zostanie odrzucona (art. 89 ust. I pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasno(ci i wqtpliwo5ci dotycz4ce tre6ci
zapis6w wSIWZ nalezy zatem wyja6nii z ZamawiaJ4aym przed terminem skladania ofert wtrybie
przewidzianym w rozdziale: UDZTELANIE WYJASNIEN. Przepisy ustawy Pzp nie przewidujq negocjacji
warunk6w udzielenia zam6wienia, w tym zapis6w projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

2t.

x 60%o

2. W kryterium warunki platnoSci oferty oc€niane bgd4 w nastgpuj4cy spos6b:

Punkty przyznawane bgd4 na podstawie zaproponowanych w ofercie termin6w zaplaty i tak:

- rozliczenie caloSci naleznosci w ciqgu 30 dni od daty otrzymania faktury - wykonawca otrzyma 40 pkt
- rozliczenie calosci naletnosci za miesiqc w ci4gu 2l dni od daty otrzymania faktury 0 punkt6w

Uwaga
Jeleli llykonawca zapnponuje lermin inny ni| J0 lub 2l dni, lo jego ofe a zoslanie odftxcona.

3.

n

5.

6.

L W kazdej podlegajqcej rozpatrywaniu ofercie Wykonawca ie z Formularzem ofertowym okresla
kosaorysow4 cenE brutto Cb. Ceng t4 nalezy policzy( prry zachowaniu nast9pujqcych zalozeh:
C ena ta m us i zaw iera6 wszy st k ie kosdy zw i4zane z realizacjq zadania wy n ikaj qce:

a) z zapis6w specyfikacji istotnych warunkdw zam6wienia,
b) z zapis6w umowy,
c) z Polskich Norm ustanowionych przez Polski Komilet Normalizacyjny.
d) z przepisow obowi4zujqcego prawa,
e) z mozfiwych zdarzei losowych zwi1zanych z realizacjq zam6wienia,
l) organizacjq prac, dyspozycyjno6ciq, itp.
Cena ta musi zawierad pelny zakres rzeczowy dostawy z niezbgdnymi koszami, oplatami itp. niezbEdnymi
dla wlaSciwej realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze inne wydatki, koszty i zobowi4zania bez

mo2liwosci wysuwania roszczei w stosunku do Zamawiaj4cego.
WanoSC nalezy podai w zlotych polskich z uwzglgdnieniem podatku VAT.
Cena musi byc: podana i wyliczona w zaokr4gleniu do dw6ch miejsc po przecinku (zasada zaokrqglenia -
ponizej 5 nalezy koic6wk9 pominqd, powyzej i r6wne 5 nalezy zaokr4gliC w gdrg).
Zgodnie z art. 90 ust. I pkt l) ustawy Prawo zamdwiefi publicznych (...) koszty pracy, kt6rych wartosd
przyjgto do ustalenia ceny nie mogq byC ni2sze od minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia l0 paZdziemika 2002 r. o

m inimalnym wynagrodzeniu za praca (Dz. U. z 20l5 r. poz. 2008 oraz 22016 r. poz. 1265).

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

wyb6r naj korzystn iejszej ofeny zostanie dokonany w oparciu o nastQpuj4ce kryteria:

Wyb6r najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o nastqpujqce kryteria:
cena brutto - 60 9/o

warunki platnosci 40 7o;

L W kryterium ceny oferty oceniane bgdq wg wzoru:

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY



JeZeli Wykonawco nie wpisze znaku ,,X" w tadnej z pozycji lormulana olertowego lub wpisze znak "X" N'

wigcej nil jednej pozlcji, oiwiudczenie bgdzie polra*lotrsne ns rd )ni z oSwiadczeniem o zaolerowsniu
rozliczenia caloki noleinolci w ciqgu 2l dni od doly ol4ymania fuktury

ZamawiajEcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymogom okre5lonym w
ustawie i w SIWZ oraz zostala ocenionajako najkorzystniejsza, czyli uzyskala najwyzszq liczbg punkt6w.

Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymogom okreSlonym w
ustawie i w SIWZ oraz zostala ocenionajako najkorzystniejsza, cryli uzyskata najwy2szq liczbg punkt6w.

IX. UDZIELANIE WYJ

t. Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia bgdE udzielane w trybie art. 38 ustawy, co
omacm, ze zamawiajqcy jest obowi4zany udzielid wyjaSnieri niezrvlocznie, jednak nie p62niej, niz na 2 dni
przed uplywem terminu skladania ofert Ce2eli wartoSd zam6wienia jest mniejsza niz kwoty okre$lone w
przepisach wydanych na podstawie art. I I ust. 8) pod warunkiem, ze wniosek o wyja5nienie tre5ci

specyfikacji istotnych warunkdw zam6wienia wptyn4l do zamawiaj4cego nie p6Zniej ni2 do koica dnia, w
kt6rym uplywa polowa wymaczonego terminu skladania ofert.
Jezeli wniosek o wyja5nienie treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wplyn4l po uptywie
wskazanego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaSnieri, zamawiajqcy moze udzielid wyja6nieti albo
pozostawiC wniosek bez rczpoznania.
Zamawiajqcy odpowiadaj4c na zapytania przesyla jednoczesnie tresc wyjasnienia wszystkim Wykonawcom,
ktdrym dostarczono niniejsz4 Specyfikacjg Istotnych warunk6w Zam6wienia (bez ujawnienia 2r6dla
zapytania), a jezeli specyfikacja jest udostgpniona na stronie intemetowej zamieszcza na tej stronie.
Zamawiaj1cy zastrzega sobie prawo do zmiany lre5ci Specyfikacji Istolnych Warunkdw Zam6wienia
Dokonan4 zmiang tre6ci specyfikacj i zamawiajqcy udostgpnia na stronie intemetowej.
Zamawiajqcy WzedlJ,4, w razie zaistnienia takiej koniecznosci, termin skladania ofert, w celu umo2liwienia
Wykonawcom uwzglgdnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjasnieri lub zmian. W tym
przypadku wszelkie prawa i zobowi4zania Zamawiajqcego i Wykonawcy odno$nie wcze5niej ustalonego
terminu bgd4 podlegaly nowemu terminor.ri,
Przedlu2enie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosk6w o wyjaSnienie treSci

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, o kt6rym mowa w pkt. l.
W przypadku rozbiernosci pomigdzy treSci4 SIWZ, a tresciq udzielonych odpowiedzi, jako
obowiqzujqcq nale2y przyj4d treSd pisma zawierajgcego p6lniejsze oswiadczenie Zamawiajqcego.

3.
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X. INFORMACJE W SPRAWIE WYKLUCZENIA WYKONAWCOW Z POSTDPOWANIA

Zamawiajqcy wyklucq z ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicznego Wykonawc6w, ktdrzy nie

spelniaj4 warunk6w udzialu w postgpowaniu okleslonych w art.22 ust. I ustawy i podlegaj4 wykluczeniu na

podsta\ryie an. 24 ustawy.
Zamawiajqcy wykluczy z ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicznego Wykonawc6w, kt6rzy w
wyznaczonym terminie nie uzupelnili lub nie wyja$nili dokument6w potwierdzaj4cych spelnienie warunkdw
udzialu w postgpowaniu.
Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadamia Wykonawc6w, kt6rq zlo4ll
oferty o wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni z posttpowania o udzielenie zam6wienia, podajqc

uzasadnienie faktyczne i prawne.
Ofeng Wykonawcy wykluczonego uznaje sig za odrzucon4.4.

XI. INFORMACJf, W SPRAWIf, ODRZUCf,NIA OFERTY

| . Zamawiaj4cy odrzuca ofertg, jezeli:
l)jest niezgodna z ustaw4;
2)jej tredC nie odpowiada treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, z zastrzezeniem art. 87 ust.2

Dkt 3:
3)jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej

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

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

kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
?a) wykonawca nie wyrazil zgody, o kt6rej mowa w art. 85 ust.2, na przedluzenie terminu zwi4zania ofert4;



7b) wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w spos6b nieprawidlowy, jezeli mmawiajEcy zqdal

wniesienia wadium;
7c) oferta wariantowa nie spelnia minimalnych wymagan okreSlonych przez zamawiaj4cego;
7d)jej przyjgcie naruszaloby bezpieczenstwo publiczne Iub istotny interes bezpieczeistwa paristwa, a tego

bezpieczenstwa Iub interesu nie mozna zagwarantowad w inny spos6b.

8)jest niewa2na na podstawie odrgbnych przepis6w.
2. Oferty Wykonawc6w, kt6rzy nie pon{ierdzili spelniania przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty

budowlane wymagari okreSlonych przez Zamawiaj4cego, a takze nie spelnili innych wymagai okre5lonych w
ustawie, SIWZ oraz w ogloszeniu podlegai bgdq odrzuceniu.

3. Zamawiaj4cy zawiadamia rdwnoczesnie wszystkich Wykonawc6w o odrzuceniu ofert, podaj4c uzasadnienie
faktyczne i prawne.

4. Zamawialqcy nie odrzuci oferty, w sytuacji wystqpienia w ofercie oczywistych omylek pisarskich,

oczywisrych omylek rachunkowych z uwzglgdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

oraz innych omylek polegaj4cych na niezgodnoSci oferty ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia
niepowoduj4cych istotnych znian w tre$ci oferty:

a) Oczywiste omylki pisarskie - bezspome, nie budz4ce w4tpliwo6ci omylki dotyczqce wyraz6w, np.:
- widoczna mylna pisownia wyrazu,
- ewidentny blqd gramatyczny,
- niezamierzone opuszczenie wyrazu lubjego cz93ci,
- ewidentny bl4d rzeczowy np. 3 I listopada 2008 r.,
- rozbieznoSC pomigdzy cenq wpisan4liczb4 i slownie.

b) Oczywiste omylki rachunkowe - omylki dotycz4ce dzialah arytmetycznych na liczbach, np.: blgdny wynik
dzialania matematycznego wynikaj4cy z dodawania, odejmowania, mno2enia i dzielenia, z uwzglgdnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) Inne omylki - polegaj4ce na niezgodnoSci oferty ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zamdwienia
niepowoduj4ce istotnych zmian w tresci oferty.

OMYLKI IY OFERTACH, O KTORYCH MOIIA lY ust. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, POPRAII4ANE BSDI
JEDNAKZE TYLKO W SYTUACJACH , KTEDY NIE BEDA POWODOWAC ISTOTNYCH ZMIAN W TRESCI

OFERTY.

XII. POUCZENItr O CH OCIIRONY PRAWNEJ
PRZYSLUGUJ CYCHWYKONAWCY

l. Odwolanie przysluguje wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnodci zamawiajqcego podjQtej w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania czynnodci, do kt6rej zamawiajqcy jest zobowiqzany
na podstawie ustawy.

2. Z uwagi na fakt, i2 wartosd przedmiotowego zamdwienia jest nizsza niz kwoty okreSlone w przepisach

wydanych na podstawie art. ll ust. 8 usta\ryy, odwolanie przysluguje wylqcznie na nastqpujqce czynnoSci
Zamawiajqcego:
l) okredlenie warunk6w udzialu w postgpowaniu;
2) wykluczenie odwolujqcego z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
3) odrzucenie oferty odwoluj4cego;
4) opis przedmiotu zam6wienia;
5) wyb6r najkorzystniejszej oferty.
Odwolanie powinno wskazywad czynno6i lub zaniechanie czynnoSci zamawiaj4cego, kt6rej zarzuca si9

niezgodno$C z przepisami ustawy, zawierad zwigzle przedstawienie zarzut6w, okreslaC zqdanie oraz
wskazywaC okolicmo5ci faktyczne i prawne uzasadniaj4ce wniesienie odwolania.
Odwolanie wnosi sig do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prry pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu
lub r6wnowaznego Srodka, spelniajqcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwolujqcy przesyla kopig odwolania zamawiajqcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania w
taki sposdb, aby m6g.l on zapoznad sig z jego tresci4 przed uplywem tego terminu. Domniemywa sig, iz
zamawiajqcy m6gl z.apoznaC sig z tre$ci4 odwolania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli
przeslanie jego kopii nast4pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia pr4 u2yciu 3rodk6w komunikacji
elektronicznej.
Odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnoSci zamawiajqcego stanowi4cej
podstawQjego wniesienia je2eli zostaly przeslane w spos6b okreSlony w art. 180 ust.5 zdanie drugie albo w
terminie l0 dni-jezeli zostaly przeslane w inny sposdb.
Odwolanie wobec tredci ogloszenia o zam6wieniu, a jezeli postgpowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, takze wobec postanowieh specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, wnosi sig w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zam6wiei Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia na stronie intemetowej.
Odwolanie wobec czynnodci innych niz okreslone w pkt.6 i 7 wnosi w terminie 5 dni od dnia, w kt6rym
powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziqd wiadomosC o okolicznoSciach

3.

4.

5.

'7.
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stanowiqcych podstawg jego wniesienia.
9. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowaC zamawiaj4cego o

niezgodnej z przepisami ustawy czynnodci podjQtej przez niego lub zaniechaniu czynnoSci, do ktdrej jest on

zobowiqzany na podstawie ustawy, na kt6re nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust.2 uslawy.

xIII. UMOWY

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

Warunki izasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy:
L Dopuszcza sig zmiang przedstawicieli stron z przyczyn niezale2nych od stron ( zdarzenia losowe, itp.).

Strony zgodnie ustalaj4, ze zmiana przedstawicieli b9dzie poprzez pisemne poinformowanie stron o

zaistnieniu tego faktu.
2. Dopuszcza sig zmiang zapis6w umownych stanowiqcych oczywistq omylkg.
3. Termin realizacji zamowienia moze ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w przypadku:

a) wystqpienia potwierdzonych przez strony w notatce sluzbowej sytuacji uniemozliwiaj4cych
wykonywanie zam6wienia , powodujqcych utrudnienia i przerwy w realizacji zam6wienia. Termin
realizacji zamdwienia zostanie wydluzony o ilo$C dni powodujqcych utrudnienia i przerwy w realizacji
zamdwienia. Zamawiaj4cy pisemnie powiadomi WykonawcE o wznowieniu prac.

b) gdy Zamawiaj4cy udzieli wykonawcy zam6wienia w trybie zam6wienia z wolnej rEki na realizacjg
zam6wienia publicznego, o ktdrych mowa w art.67 lub rob6t dodatkowych, o ktdrych mowa w art l44
ustawy Prawo zam6wierl publicznych.

4.Zamawiaj4cy dopuszcza mozliwo6d zmiany zakresu rzeczowego dokonanego pzez Zamaw iaj4cego, w trakcie
reafizacji prac lub z przyczyn niezale2nych od Wykonawcy
5.W przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w ust.4, Zamawiaj4cy dopuszcza mozliwo5i zmiany
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w $ 4 wzoru umowy, poprzez wprowadzenie do obowiqzujqcej
tre6ci umowy warto3ci rozliczenia, w nastQpuj4cy spos6b:

a) przygotowanie przez Wykonawcg kalkulacji dla wykonanego zakresu podstawowego zam6wienia z
uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych wskutek okoliczno6ci wskazanych w umowie,

b) sprawdzenie i zaakceptowanie w/w kalkulacji przez zamawiai4cego ,

c) spisanie pomigdzy stronami stosownego aneksu finansowego do umowy lub zawarcie umowy na

oodstawie zam6wienia w trvbie zam6wienia z wolnei reki

XIV. FORMALNOSCI. JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO ZAKONCZENIU
PRZf,TARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Umowg zawiera sig w trybie zgodnym z art. 139 ustawy.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajq negocjacjom.
W celu zawarcia umowy upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, kt6ry wygral przetarg powinien
zglosiC sig w siedzibie Zamawiaj4cego w terminie przez niego wyznaczonym.
Je2eli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy, Zamawiaj4cy moze

wybrad ofertg najkorzystniejszq spo5rdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powodujqcej,2e wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mo2na bylo przewidziei w chwili zawarcia umowy, Zamawiajqcy mo2e odstqpiC od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoSci o tych okoliczno6ciach. Wykonawca moze wtedy zqdat
wyl4cznie wynagro dzgnia nale2n.ego ztytulu wykonania czgsci umowy.
Przed podpisaniem umowy nalezy prznkazat Zamawiajqcemu'.

a) kopig oplaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajqcego, 2e wykonawca jesr
ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej, w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwiqzanej z
przedmiotem zamowienia, na kwotg minimum 300.000 zl , wraz z dowodem uiszczenia naleznych
skladek. Ubezpieczenie powinno byd waine przez caly okres realizacji umowy. W przypadku, kiedy
ubezpieczenie bgdzie wygasaC w trakcie realizacji umo*7 wykonawca dolqczy oSwiadczenie, mocq
kt6rego zobowiqze sig do przedluzenia ubezpieczenia pojego wygaSnigciu.

b) umowq konsorcjum w prrypadku skladania oferty przez podmiory wyst?pujqce wsp6lnie zwierajqca co
najmniej nastgpuj4ce elementy:
- okreSlenie celu gospodarczego,
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmujqcego okres realizacji przedmiotu zamdwienia,

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

do czasu wykonania zam6wienia oraz uplywu czasu gwarancji i rgkojmi,
- solidamq odpowiedzialnoSd za wykonanie zam6\.vienia,
- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiajqcego.

l
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XV, WYMAGANIA DOTYCZACE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA N
WYKONANIAUMOWY

l.

2.

3.

4.

5.

6.

'/.

Nie przedlozenie dokument6w przed terminem podpisania umowy' wyznaczonym prz€z Zamawiai4cego
zostanie potraktowane jsko uchylanie sig od zawarcia umowy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

nie wymaga Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezltego wykonania umowy .

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty nalezy zlo4e do dnia 22.01.2021 r. do godz. 11.30 w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul.
D4browskiego 2 w sekretariacie pok. nr 14. Oferty zlozone po terminie bgd4 zwr6cone nieavlocznie.
Decydujqce maczenie dla oceny zachowania terminu skladania ofert ma data igodzina wplywu oferty do
Zamawiaj4cego, a nie datajej wyslania przesylk4 pocztowq czy kurierskq.
Oferta zlozona po terminie wskazanym w pkt I niniejszego rozdziafu SIWZ zostanie zwrdcona $?konawcy
zgodnie z zasadami okreSlonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
Otwarcie ofert nastqpi w dniu 22.01.2021 r. o godz, 12.00 w siedzibie Zamawiaj4cego - sala konferencyjna
ul. Dqbrowskiego 2, Polkowice.
Otwarcie ofert jest jawne.
Niezwlocznie po otwarciu ofert na stronie: httpl/www.pgm-polkowice,com.pl-Zamawiaj4cy zamiedci informacje
dotycz4ce:
a) kwoty,jak4 zamierza przemaczy( na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnoSci zawartych w ofertach.

Niezwlocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy powiadomi pisemnie o tym fakcie
wszystkich Wykonawcdw, ktbrzy zlozyli oferty, podaj4c 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, kt6rzy zloiryli oferty, a takze punktacjq przyznan4 ofenom w
kazdym kryterium oceny ofen ilqcznq punktacjg.

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

XVII. TERMIN OFERT

Termin zwiqzania zlozonq ofert4 ustala sig na 30 dni (trzydzieSci dni). Bieg terminu rozpoczyna siE wraz z
uplywem terminu skladania oferty.
Wykonawca moze przedluzyd termin zwi4zania ofen4, na czas niezbgdny do zawarcia umowy, samodzielnie
lub na wniosek Zamawiajqcego, ztym, ze Zamawiajqcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem
terminu zwi4zania ofert4, zwr6ciC sig do Wykonawc6w o wyra2enie zgody na przedlu2enie tego terminu o

oznaczony okres nie dluzszyjednak niz 60 dni.
Odmowa wyra2enia zgody na przedlu2enie terminu zwi4zania ofert4 nie powoduje utraty wadium.
Przedfuzenie terminu zwiqzania ofert4 jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu
waznoSci wadium albo, jezeli nie jest to mo2liwie, z wniesieniem nowego wadium na przedlu2ony okres
zwi4zania ofertq. Jezeli przed{u2enie terminu zwiqzania ofert4 dokonywane jest po wyborze oferty
najkorrystniejszej, obowiqzek wniesienia nowego wadium lub jego przedluZenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

XIX. INFORMACJA O SPOSOBIf, POROZUMIEWANIA SID WYKONAW
zAMAW|AJACYM ORAZ NAZWTSKA 0568 UPRAWNIONYCH

DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Z

Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiaj4cy oraz Wykonawcy mogq
przekazywa( pisemnie, lub faksem, drog4 elektronicznq niezwlocznie potwierdzonymi w formie pisemnej,
za wyjqtkiem oferty, oswiadczeri i dokument6w wymienionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ (r6wniez
w przypadku ich zlo2enia w wyniku wezwania o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp) dla kt6rych
Prawodawca przewidzial wyl4cznie lormE pisemnq.

Dokumenty przesylaC nalezy na adres Zamawiajqcego: ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, lub
bezpoSrednio w siedzibie Zamawiajqcego w godzinach pracy: od poniedzialku do pi4tku od 7.00-15.00.
Wszelkie zawiadomienia, o(wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomoc4 faksu lub w formie
elektronicznej wymagaj4 na z4danie kazdej ze stron, niezwlocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Osobv uorawnione do kontaktowania sie z Wvkonawcami:

t.

2.

3.
,l

t.

2.

3.

4.



Tomasz Duda - Dyrektor wE tel. 602 341 06 |
Arkadiusz Kaczkowski - Brygadzista tel.668 661 198

5. JednoczeSnie Zamawiajqcy informuje, 2e przepisy ustawy Pzp nie pozwalaj4 na jakikolwiek inny kontakt
poza pisemnym, faksem lub drogq elektronicznq - zar6wno z Zamawiajqcym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania sig z Wykonawcami. Oznacza to, 2e Zamawiaj4cy nie bgdzie reagowal na inne formy
kontaktowania sig z nim, w szczeg6lno5ci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

xx. oBowl4zEK INFORMACYJNY W ZWIAZKU Z OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z an. l3 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616'19 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzar.iem danych osobowych i\r sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (o96lne rozporzqdzenie o ochronae

danych) (Dz. Urz. UE L I l9 z 04.05.2016, str. l), dalej ,,RODO", informujg, 2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z

siedzibq w Polkowicach, ul. D4browskiego 2, 59- 100 Polkowice;
. inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsigbiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o. z siedzib4

w Polkowicach przy ul. D4browskiego 2 jest Pani Karolina Lasek, kontakt: karolina.lasek@gmail.com,
lub korespondencyjnie na adres Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o. ul. Dqbrowskiego 2 ,

59-100 Polkowice;
. Pani/Pana dane osobowe przetvtarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu zwiqzanym z

postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.: ,,Dostalva flokulantdw na

Oczyszczalnig Sciek6w w Polkowicach.", pro\ryadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b9d4 osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona zostanie

dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zam6wiei publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bgdq przez odpowiedni okres wynikai4cy z przepisdw prawa,

dotycz4cy obowi4zku archiwizacji dokument6w (art. 97 ust. I ustawy Prawo zam6wieri publicmych
oraz Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20ll r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu

dzialania archiw6w zakladowych);
. obowiqzek podania przez Pani4./Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotyczqcych jest

wymogiem ustawowym okredlonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udzialem w postgpowanau

o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreSlonych danych wynikaj4 z ustawy
Ptp:'

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane w spos6b

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. l5 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych;

- na podstawie art. l6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowqniq nie moie skutkowat zmianq wyniku poslepowaniq o udzielenie zqm6, ienia
publicznego ani zmianq postanowiei umowy w zakresie niezgodnym z ustqwq Pzp oraz nie noze
naruszat inlegrolnoici protokotu oraz j ego zal qcznikdw)',
na podstawie art. l8 RODO prawo 24dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO Qtrawo do
ograniczenia przelv)arzania nie mq zaslosowania w odniesieniu do przechotrywania, w celu
zapewnienia korzystania ze irodk(tw ochrony prawnej lab w celu ochrony prow innej osoby

fizycznej lub prownej, lub z uwqgi nq waine wzglgdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
p a hs tw a cz I o n kow s k i e go) :

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

z.e przetwarzanie dutych osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza przepisy RODO;
. nie przysluguje Pani/Panu:

- w zwi4zku z art. l7 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowychi
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
- nn podstawie art.2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyZ

podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych j€st art. 6 ust. I lit. c RODO.



FOR]VIULARZ OFERTOWY

strona

z og6lnej liczby stron

(pieczgt

FORMULARZ OFERTOWY - strona I

Prz etarg nieograniczony na:

,,Doslswa llokulant6w na Oczyszczalnig Sciek6w w Polkowicach."

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

Wykonawca:

l.Zar€jestrowana nazwa Wykonawcy:

2.Zarej€strowany adr€s Wykonawcy:

3. Osoba upowainiona do reprezentacji Wykonawcy i podpisujqca ofertg GgggllisajlbrEjsilng9lsi!$!'
CEDG. umorvi. sp6lki cvwilnei lub w oclnomocnictwicl:

4, Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiajqcym:

5, Dane tefeadresowe, ns ktdre nalery prankazryad korespondencjg zwi4zan4 z niniejszym
posttpowaniem:

faks....,...,......,,,,

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

telefon,..,,.......,,,

adres do korespondencji (ideli inny niz rdres siedziby):

6. Numer NIP:

7. Numer konta bankowego:

8, Wymagane wadium w wysokosci ......,,,...,.....,,... zl zostslo wniesione w formie:

9. Wadium wplacone w formie pieniQUnej nale2y zwr6cid na konto:..,,,,...,......

Upelnomocniony prz,€dstawiciel Wykonawcy

Dato:

(podpk, plecrrq

t3



FORMULARZ OFERTOWY str. 2
strona

z og6lnej liczby stron

(pieczgt Ilykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY - strona 2

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn

,,Dostawa nokulant6w na OczyszczalniQ Sciek6w w Polkowicach."

Oferujemy realizacjg przedmiotu zam6wienia :

l. Cena ofertv brutto:

Cena zostala

l. Oferujemy warunki platnoSci * :

Rozliczenie calosci naleznosci w ci4gu 30 dni od daty otrzymania faktury ( wykonawca otrzyma 40 pkt)

Rozliczenie calodci naleznosci w ci4gu 2l dni od daty otrzymania faktury ( wykonawca otrzyma 0 pkt)

*-nale2y wpisad znak,,X" lv jednej zw/w pozycji.
5,OSwiadczamy, 2e Zeali?]uiemy przedmiot zam6wienia zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiajlcego
okre$lonymi w Specyfi kacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia.
6.Zgadzamy sig na warunki zawarte we wzorze umowy.
7.Deklarujemy, 2e wszystkie o6wiadczenia i informacje zzmieszczone w niniejszym ,,FORMULARZU
OFERTOwYM" s4 kompletne, prawdziwe i dokladne w ka2dym szczeg6le.
8.Nazwiska i stanowiska os6b, z ktorymi mozna sig kontaktowad w celu uzyskania dalszych informacji, jezeli

bgd4 wymagane: tel..................
9.Podwykonawcom zamienam powierzyd ponizsze czgsci zam6wienia lJezelijcsr to wiadomc, nalezy podad r6wniez dane

proponowanych podwykonawc6w):

l0.O$wiadczamy, Ze wypelniliSmy obowiqzki informacyjne przewidziane w art, 13 lub art. l4 RODO
(rozporr{dzenie Ptrhmentu Europejskiego i Rrdy (U[) 2016/679 z dni! 27 kwictnis 2016.. w sprrldie ochrony osdb lizycznych w
zwiqzku z przetwsrzaniem danych osobowych i w sprswie swobodncgo pn eplywu takich dtnych orrz uahylcnia dyrekt)'wy 95/46lwE
(og6lne rozporzqdzenie o ochronie drnych) (Da Urz, tif, L ll9 z 04,05.2016, str. l) wobec os6b fizycznych, od kt6rych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania sig o udzielenie zam6wienia
publicznego w niniejszym postgpowaniu.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

l4

Polimer emulsja do odwadniania osadu w
wi16wce dekantacyjnej

Polimer emulsja do zagqszczania osadu w

Data:



FORMULARZ OFERTOWY str' 3
strona

z og6lnej liczby stron

Qtieczgt llykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY - strona 3

l. ,Wykonowca o5wiadcza, 2e jesU nie jest* mikro' malym lub Srednim* przedsifbiorstwem. (zgodnie z

Zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotycz4cym definicji przedsigbiorstw mikro, matych i Srednich
(Dz.U.U.E. L 124 z 2Q.5.20Q3, 2003/36 | /WE). (* niepotrzebne skre$liC)

(Mikropnedstgbiorstwo: prze*igbiorstvro, kt6re zatrudnia nniej nii l0 os6b i kt6rego roczny obr6t i/lub
roczno suma bilansowa nie przekracza 2 milion6w EUR.
Male pnedsl?blontwo: przedsigbiorstwo, ktdre zatrudnia mniej ni2 50 os6b i kt6rego roczny obr6t i/lub
roczna suma bilansowa nie przekracza I0 nilion6w EUR.
Srednle przedsigbiorstwo:' przedsigbiorstwo, kt6re zatrudnia mniej niz 250 osdb i ktdrego rocmy obr6t nie
orzekracza 50 milion6w EUR. i/lub rocaa suma bilansowa nie przekacza 43 milion6w EUR

2, .Dokumenty dolqczone do Oferty zawierajq* | nie zawieraj4* informacje stanowiqce toiemnicg .

przedsitbiorstwa, w rozumieniu art. I I ust 4 ustawy zdnia l6 kwiemia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
(t niepotrzebne sbeilit)

Dokumenty zawierajqce informacje stanowiqce tajemnicA przedsigbiorswa ortz dowody na wykazanie, iz
zastrze2one informacje stanowi4 tajemnicA przedsigbiorshva, zawarte sq na stronach
Oferty.
(zaleca sig, zlo2enie ww. dokument6w wraz z dowodami w oddzielnej wewngtrznej kopercie

z oznakowaniem: TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA, lub oddzielnie spiqc (zsryd) od pozostalych,
jawnych element6w Oferty)

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

fpodpis, picczgU

Data:

t)



CZNIK NT

FORMULARZ OFERTOWY
strona

z og6lnej liczby stron

Qtieczgt lVykonawcy)

oSwtADczENrA wYKoNAwCY - strona l

Prrystgpujqc do postgpowania o udzielenie zam6wienia publicmego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Dostawa flokulant6w na Oczyszczalnig Sciek6w w Polkowicach.'

oswiadczamy,2e:

l. Oswiadczam,2e nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.24 ust. I pkl. 12 do22'

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

fpodpir. pi@aa,/

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

2. Oswiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postQpowaniu okreSlone przez Zamawiajqcego w Specyfikacji
fstotnych Warunkdw Zam6wienia rozAzial III pkt 1.2.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

Oswiadczam, 2e w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, okre5lonych przez

zamawiaj4cego w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia rozdzial III pkt l. 2, polegam na zasobach

nastgpujqcego/ych podmiotn/6w:

.., w nastgpujqcym zakresie:

fuskEat podniot i okreilit odpoviedni zakres dlo wskazanego podniofit).

Upclnomocniony przedstawiciel wykonawcy

Data:

W przypadku kiedy llykonawca nie bgdzie polegal na zasoboch innych podmiot6w w celu wykazania
spelnienia warunku udzialu v,/ postgpowaniu nale:.y wpisat NIE DOTYCZY



CZNIK NT
FOR]VIULARZ OFERTOWY

strona

z og6lnej liczby stron

Qtieczgt l4/ykonawcy)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY - strona 2

OSwiadczam, 2e w stosunku do nastgpujqcego/ych podmiotLr/t6w, na kt6rego/ych zasoby

powolujg sig w niniejszym postgpowaniu, tj.:

(podai pelnq nant'?Arme, adres, a takk v zale:nolci od podmiotu: NIP/PESEL. KRYCE\A, nie zachodz4 podstawy

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia okreSlone w art. 24 ust. I oraz podmioty le spelniaj4

warunki udzialu w postgpowaniu, w zakresie jakim powolujg sig na ich zasoby.

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy

fpodpis. piccr.ccl

Daia: .....................................

x ll/ przypadku kiedy llykonawca nie bgdzie polegal na zosobach innych podniot1w w celu *yka:ania
spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu naleiy wpisat NIE DOTYCZY

O3wiadczam, ze w stosunku do nastgpuj4cego/ych podmiotu/t6w, bgdqcego/ych podwykonawcq./ami:

tPodot Pelnq noarylrmf adrcs a laue \

zate:hoici od podmiotu: NtP/PESEL, KN/CEiDG), nie zachodz4 podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie

zam6wienia.

Upelnomocniony przedslawiciel wykonawcy

fpodpis. pircz4cl

Data: ...........-.........................

* ll przypqdlu kiedy l(ykonowco nie bgdzie poslugiwal sig podvykonawcq w trahcie realizacji zadonia nale2y
wpisat NIE DOTYCZY.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

OSwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oSwiadczeniach sE aktualne i zgodne z prawd4 oraz

zostaty przedstawione z peln4 Swiadomo3ciq konsekwencji wprowadzenia zamawiajqcego w bl4d prry

przedstawianiu informacji.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

l7

WYKONAWCA:



wz6R

lpieczgt llykonawcy)

.wY KAz zAMowrE r PorwrERDzS+fFJ$lilr",l"IENrE WARUNKU uDztALU

L.p.

I

Przedniot (rodzaj)

t

WartoSd
Data

wykonania Odbiorca

Podmiot realizujgcy zadanie
(zadan ie rca I izowane s4mod2ie ln ie
pnez W*onarrc?/inny podniot, M

kl'rcgo \)iedz! i doi,,ltiodczeniu
noleeo ll4*onawco\

uwaga:
l, Nalery wykaza' nalerytq realizacjg w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania ofen, a

je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci jest k6tszy - w tym okresie, co najmniej:

@{g! r62nych zam6wiei o charakterze i zloiono5ci pordwnywalnej z zakresem przedmiotowym
niniejszego zam6wienia w zakresie dostawy llokulantdw o lqcznej warto5ci minimum 150,000 zl brutto

wraz z zal4czeniem dowod6w okreSlaj4cych czy te dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub s4 tykonywane
nale2ycie, Vzy czym dowodami, o kt6rych mowa, s4 referencje b4dZ inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktdrego dostawy lub uslugi byty wykonywane, a w prrypadku Swiadczei okresowych lub
ci4glych sq wykonywane, aje2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskaC tych dokument6w - oSwiadczenie wykonawcy; w przypadku $wiadczeri okresowych lub ciqglych
nadal wykonywanych referencje bqdZ inne dokumenty potwierdzaj4ce ich nalery& wykonywanie powinny byC

wydane nie wczeSniej ni2 3 miesi4ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu;

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

t8

Data:



WZ6R

(pieczgt lltykonawcy)

Dotycry: przetargu nieograniczonego na zadanie:

,,Dostawa flokulantdw na Oczyszczalnig Sciek6w w Polkowicach.'

oSwIADczENIE DOTYCZACE GRUPY KAPITALOWEJ

l. OSwiadczamy, iz nie nalezymy do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia

l6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. 22015 poz. 184. l6l8 i I634 .)

z Wykonawcami, kt6rry zlozyli odrgbne oferty w przedmiotowym postgpowaniu.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

2. OSwiadczamy, i2 nalez.vmy do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji ikonsument6w (Dz.U.z2015 poz. 184. 1618 i 1634 .) z nizej wymienionymi

Wykonawcami, kt6rzy zlo{li odrgbne oferty w przedmiotowym postgpowaniu:

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

UWACA!
OSwiadczcnic (o tresci zgodn€j ze wzorem) zlo2one wr?u z otenq pr?flargowq przed teminem otwarci8 of€rt nic bQdzie uznane, poniewaz
Wykonawca skladajqc ofertg nie ma informacji o Wykonawoach, kt6rzy zlozyli odrgbne oferty w przedrniotowym postQpowaniu.

W przypadku wplyniQcia tylkojednej oferty w ramich niniejszego postepowania zloZenie Ww oswiadczenia niejest wym€ane.

Zgodnie z afl. 24 ust. I I usta\ey Pzp Wlkonowca w kminie Lful od .lnia unieszcz.nlo nd sl.ode l e erowej Zamowlqlqcego
inforn&cjl, o kthrej ,rowa w ort. 86 ust, 3 ustony, pneka2e Zanswlajqcehtu ntnle|sae otwladcunie, Wraz ze zlozekien oiwiadczenia,
wykonawca notE pEedsravit dowody, )e poviqzania z innyn *ykonawcq nie prowadz4 do mkldcenia konlorencji w postepowanu o
u&ielenie zamdwienia.

t9



pRoroKol z wyKoNANtA PR6B POLIGONOWYCH (WZoR)

Nazwa i adresy Wykonawcy:

Na podstawie w/w p16b poligonowych Wykonawca okreslil calkowitq ilosd polimeru niezbgdn{:
a) do odwodnienh Mg suchej masy osad[:

b) do zaggszczenis Mg suchej masy osadu:

kg

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

kg

Data:

Wir6wka dekantacyjna Op GEA biosolids Decanter pro 3000
(polimer emulsia)

Pr6ba nr I Pr6ba nr II Pr6ba nr III
Sucha masa osadu odwadnianeso
(nadawa) [% s.m.]

Dawka polimeru emulsji
[g/kg s.m. osadu odwadnianego]

Sucha masa osadu odwodnionego

[% s.m.]

Sucha masa odcieku [% s.m.]

Zaggszczacz ta5mowy osadu Omega MD 15
(polimer emulsia)

Pr6ba nr I Pr6ba nr II Pr6ba nr III
Sucha masa osad\ zaggszrzanego
(nadawa) [% s.m.]

Dawka polimeru emulsji
[g/kg s.m. osadu zaggszczanego]

Sucha masa osadu zaggszczonego

[% s.m.]

Klarowno56 odcieku [tak/nie]



(wzoR)
UMOWA nr,...,,.,,,,.....

zawarta w dniu

pomigdzy Przedsigbiorstwem Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o.
59-100 Polkowice, ul. D{browskiego 2;
Kapital Zakladowy 137.889,300 PLN;
Sqd Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej lX Wydzial Gospodarczy
KRS Numer KRS: 0000074347;
NtP 692-000-t 2- | 9;
Regon:390558659
reprezentowanym przez :

l. lacka Kaszubg - Prezesa Spdlki
2. QrazynQ G6rak -Prokurent Dyrektor Finansowy Cl6wny Ksiggowy
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,

reprezenrowanq przez:,,,....,,,,,...,,..
zwanym w dalszej czgSci DOSTAWC.4

$1.

Zamawiajqcy zamawia, a Dostawca zobowi4zuje sig do wykonania przedmiotu zam6wienia i dostarczenia go do
siedziby Zamawiajqcego, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia oraz
zlo2onej przez siebie ofercie.

$2.

l. Przedmiotem umowyjest: ,,Dostawa flokulant6w na Oczyszczalniq Sciek6w w Polkowicach"
2. Okres trwania umowy: l2 miesigcy lub do wyczerpania okre$lonej iloSci polimer6w.
3. Realizacja dostawy bgdqcej przedmiotem zam6wienia odbywad sig bgdzie sukcesywnie na podslawie

szczeg6lowych zam6wiei skladanych przez zamawiaj4cego, w terminie do 4 dni roboczych od daty
zgloszenia telefonicznego lub pisemnego.

4. Auto dostarczaj4ce flokulant musi byC wyposazone w windg iwdzek paletowy, lub inne urz4dzenie
umozliwiaj4ce umieszczenie flokulaniu we wskazanym miejscu w budynku przer6bki osadu.

5. Parametry fl okulant6w:
l) dla polimeru emulsja (urzqdzenie: wirdwka dekantacyjna typ GEA biosolids Decanter pro 3000):

a) sucha masa osadu odwodnionego nie moze byd niZsza niz 18,5 % s.m.o.,
b) sucha masa w odcieku nie moze byd wyzsza niz 0,1% s.m.,
c) po dodaniu do odwodnionego osadu wapna (proces higienizacji CaO) polimer nie moZe stracid

swoich wlasciwoSci wiq24cych, tj. osad odwodniony nie moze zmienie konsystencji z ziemistej na
plynnq lub mazistq.

2) dla polimeru emulsja (urz4dzenie'. Zaggszczacz ta(mowy Omega MDl5)
a) sucha masa osadu zagEszczonego nie moze byd ni^za ni2 5o/o s.m.
b) odciek z urz4dzenia musi byC klarowny.

6. W zwi4zku ze zmianq paramer6w osadu w ci4gu roku, w przypadku gdy flokulant nie bgdzie spetnial
parametr6w opisanych w $ 2 ust 5, dostawca na wlasny koszt odbierze flokulant nie spelniajqcy parametr6w i

w ciqgu 5 dni roboczych, od daty zgloszenia w/w syruacji, dobierze idostarczy produkt spelniajqcy
parametry,

$3.

Niniejsza umowa jest nastgpstwem wyboru przez zamawiaj4cego oferfy Dostawcy w trybie przetargu
nieograniczonego / nr sprawy,.....,,/



t.
2.

3.

5.
6.

7.

$4.

L Strony ustalaj4 wynagrodzenie Dostawcy za wykonanie przedmiotu umowy za ceng brutto w wysokosci :

Ogdlem : zl ( sl, ....,....,...... .....,,,.......,,.... )

3.Cena obejmuje wszelkie koszty zwiqzane z realizacjq zamdwienia, \.v tym koszty transportu, dostawy na

Oczyszczalni Sciek6w w Polkowicach ul. Strefowa I l, 59- 100 Polkowice.
4.Zgodnie z an. 90 ust. I pkt l) ustawy Prawo zam6wieri publicznych (...) koszty pracy, kt6rych wartosd
przyjQto do ustalenia ceny nie mog4 byC nizsze od minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia l0 pa2dziemika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu z.a p.acQ (Dz. U. 22015 r. poz.2008 oraz 22016 r. poz. 1265).

$5.

Strony ustalaj4, z€ rozliczenie za przedmiot umowy nastqpi fakturami czgSciowymi.
Za przedm iot umowy Zamawiaj4cy zaplaci przelewem na rachunek bankowy Dostawcy w terminie ... ... dni

od dnia wystawienia faktury, zgodnie ze zloZonym formularzem ofertowym.
Cena obejmuje wszelkie koszty zwiqzane z realizacj4 zam6wienia.
Zamawiajqcy moZe na pisemny wniosek Dostawcy dokonad wcze6niej zaplaty wynagrodzenia pod

warunkiem jednak pomniejszenia do kwotg stanowi4cq iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i liczby dni,
o kt6re zostala przyspieszona platnoSC.

Za op6fuienie w platno$ci faktury Dostawcy przyslugujE odsetki wysokodci ustawowej.
Za moment spelnienia Swiadczenia uwa2a sig dziett pnekazznia dysporycji przez Zamawiajqcego do banku
o przekazanie Srodkdw finansowych dla Dostawcy.
Dostawcy nie przysluguje uprawnienie do dokonywania przelewu wierzytelnoSci przysluguj4cej od

Zamawiaj4cego na rzecz podmiotdw trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajqcego $yrazonej w formie
pisemnej. Decyzja Zamawiajqcego we wskazanym przedmiocie podejmowana jest w terminie 7 dni od dafy
pisemnego zawiadomienia przez DostawcA o zamiarze dokonania przelewu. Za pisemne zawiadomienie
strony uznaj4 zlozenie pisma w siedzibie zamawiajqcego lub dorgczenie go listem poleconym.

$6.

l.W razie niewykonania lub nienale2ytego wykonania umowy strony zobowiqzujq sig zaplaciC kary umowne w
nastQpujqcych wypadkach i wysokoSciach :

l) Dostawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne
a) w wysokosci l0 70 calkowitej wanosci umownej okreslonej w $ 4 ust. I , gdy Zamawiaj4cy odstqpi od

umowy z powodu okolicznofti , za kt6re odpowiada Dostawca,
b) za opoznienie w dostarczeniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,3 o/o wynagrodzenia umownego brutto

okre$lonego w $ 4 ust. l, za kazdy dziei op6Znienia
2) Zamawiaj4cy zaplaci Dostawcy kary umowne w wysokoici l0 % calkowitej wartosci umownej

okreSlonej w $ 4 ust. | , gdy Dostawca odst4pi od umowy z powodu okolicznosci , za ktdre odpowiada
Zamawiaj4cy.

2.Jezeli wysokoSC zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mog4 dochodziC

odszkodowania uzupelniajqcego.

s7.

L W razie wyst4pienia istotnej zmiany okoliczno3ci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie le2y w interesie
publicznym, czego nie mo2na bylo przewidzieC w chwili zawarcia umowy, Zamawiajqcy moze odst4pid od

umowy w terminie miesi4ca od powzigcia wiadomosci o powy2szych okolicznosciach.

WartoSC

brufto (zl)

Polimer emulsja do odwadniania osadu w
wi16wce dekantacyjnej

Polimer emulsja do zaggszczania osadu w



2. Odstqpienie od umowy powinno nastqpi6 w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci takiego oSwiadczenia i

powinno zawieraC uzasadnienie,

s8.

L Poza prrypadkiem, o kt6rym mowa w $ ?, stronom przysluguje prawo odstqpienia od umowy w nastgpuj4cych
sytuacjach:
l) Zamawiaj4cemu przysluguje prawo odst4pienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogloszona upadlosi lub rozwi4zanie firmy Dostawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajgcia majqtku Dostawcy,
c) Dostawca nie rozpocz4l realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przlcryn oraz nie kontynuuje jej

pomimo wezwania Zamawiajqcego zlozonego na pi6mie,
d) dostarczony przedmiot umowy nie odpowiada zakresowi przedmiotu zam6wienia okreSlonemu w

specyfikacji istotnych warunkdw zam6wienia.
2) Dostawcy przysluguje prawo odst4pienia od umowy , Jez.eli Zamawiaj4cy zawiadomi DostawcA, iz wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoSci nie bgdzie m6gl spelniC swoich zobowi4zan umownych
wobec Dostawcv.

$e.

LDostawca ustanawia osobg odpowiedzialnq za realizacjg umowy w osobie:
ktdry bQdzie jego reprezentantem.
2. Zamawiaj4cy ustanawia do sprawowania kontroli nad realizacj4 umowy: .......,.... kt6ry bqdziejego
reDrezenlantem.

$ 10.

Warunki i zasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy:
l. Dopuszcza sig zmiang przedstawicieli stron z przyczyn niezaleznych od stron ( zdarzenia losowe, itp.). Strony

zgodnie ustalajE, 2e zmiana przedstawicieli bgdzie poprzez pisemne poinformowanie stron o zaistnieniu tego
faktu.

2. Dopuszcza sig zmiang zapis6w umownych stanowiEcych oczywistq omylkg.
3. Termin realizacji zam6wienia moze ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w przypadku:

a) uyst4pienia potwierdzonych przez strony w notatce slu2bowej sytuacji uniemo2liwiaj4cych
wykonywanie zam6wienia, powoduj4cych utrudnienia i przerwy w realizacji zam6wienia. Termin
realizacji zam6wienia zostanie wydluzony o iloSC dni powodujgcych utrudnienia i przerwy w realizacji
zam6wienia. Zamawiaj4cy pisemnie powiadomi Wykonawcg o wznowieniu prac.

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

ustawy Prawo zamdwieri publicmych.
4. Zamawiaj4cy dopuszcza moZliwoSC zmiany zakresu rzeczowego dokonanego przez Zamawiajqcego, w trakcie
realizacji prac lub zprzyczyn niezale2nych od Wykonawcy
5. W przypadku zaistnienia okoliczno6ci wskazanych w ust. 4, Zamawiaj4cy dopuszcza mozliwo6d zmiany
wynagrodzenia umown€go brutlo wskazanego w $ 4 umowy, poprzez wprowadzsnie do obowiqzujqcej rre3ci

umowy wano(ci rozliczenia, w nastqpujqcy spos6b:
a) prrygotowanie przez Wykonawcg kalkulacji dla wykonanego zakresu podstawowego zam6wienia z

uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych wskutek okolicznoSci wskazanych w umowie,
b) sprawdzenie i zaakceptowanie w/w kalkulacji przez zamawiaj4cego ,
c) spisanie pomigdzy stronami stosownego aneksu finansowego do umowy lub zawarcie umowy na

oodstawie zam6wienia w trvbie zam6wienia z wolnei reki

$ I l.

l. Dane osobowe przekazane przez Strony od siebie wzajemnie w zwiqzku z niniejsz4 Umowq,
przetwarzane bgdq rvyl4cznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

3.

Strony zgodnie oSwiadczajq, i2 przetwarzanie w zakresie udostgpnionych im przez drugq strong danych
osobowych os6b o ktdrych w niniejsze umowie dokonywane bgdzie ze strony zamawiaj4ce9o przez
Przedsigbiorstwo Cospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzibq w Polkowicach, jako administratora danych
w celu i w zakresie zapewnienia prawidlowo6ci realizacji niniejszej umowy
Kazda ze stron zrealizuje obowi4zek informacyjny wzglgdem os6b wskazanych w niniejszej umowie w
imieniu administratora danych. Wz6r obowi4zku stanowi zalqcznik do niniejszej umowy.



$ t2.

Jakiekolwiek aniany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem ni€waznoSci . Strony nie dopuszczajq
formy dokumentowej dla skMania jakichkolwiek o6wiadczerl woli cry wiedzy w zakresie lqczqcego je stosunl<u

prawnego czyniqc formg pisemnq pod rygorem niewaznoScijako formg wyl4czn4 .

$ 13.

Ewentualne kwestie spome wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygad bgdq polubownie.
W przypadku nie dojScia do porozumienia spory rozstrzygane \dq przrz sqd powszechny wla$ciwy ze wzglldu
na sie&ibg Zamawiajqcego,

$ 14.

Umowa zostala sporz4 znna w fiz€ch j€dnobrzni4cych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajqcego i jeden

dla Dostawcy.

ZAMAWIAJACYI DOSTAWCA:
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Obowiqzek informacyjny z zakresu ochrony danych osobowych
wykonywany wobec osoby uprawnionej do realizacji zadaf okreSlonych umowq nr: Dl/....2020

z ram ienia strony umowy:
PrzedsiQbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.59-100 Polkowice' ul. Dqbrowskiego 2

Zgodnie z aft. 14 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b frzycznych w zwi4zku z przerwalzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie
danych/RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr I l9).

l) Administratorem Pani / Pana Danych jest PrzedsiQbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzib4 w
Polkowicach ul. Dqbrowskiego 2, 59- I00 Polkowice;

2) Wyznaczylisrny Inspektora Ochrony Danych z ktdrym mozna skontaktowad siQ 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 okreslonych umow4 gromadzone i przetwavane
sq w celu identyfikacji os6b uprawnionych do realizacji zadaf okreslonych umow4, w tym zapewnienia
prawidlowego wsp6ldzialania w zwiqzku z wykonaniem umowy. Podstaw4 prawn4 przetwarzania

dokonywanego przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez

Administratora, polegaj4cy na zapewnieniu prawidlowo5ci realizacji przedmiotu umowy;
4) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji cel6w, dla kt6rych dane sq zbierane. Brak

podania danych uniemo2liwi Pani / Panu udzial w realizacji umowy.
5) Dane osobowe zostan4 udostgpnione podmiotowi bgdqcemu stron4 umowy oraz osobie / osobom

reprezentuj4cym strong umowy, osobom zaangazowanym w realizacjg umowy a takze mog4 zostac

udostQpnione wlasciwym organom pafistwowym jesli taki obowi4zek bgdzie wynika6 z przepis6w prawa

nadto podmiotq Swiadczqcym administratorowi uslugi, kldre dla realizacji cel6w s4 niezbgdne, w tym w
szczeg6lnoSci podmiotom Swiadcz4cym uslugi informaryczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego,

6) Dane osobowe bgd4 przechowywane przez okres realizacji umowy, apo jego zakoitczr-niu pnez
odpowiedni okres wynikaj4cy z przepis6w prawa, dotyczqcych obowi4zku archiwizacji dokument6w;

7) Ma Pani/Pan prawo dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwalzania danych oraz prawo do
przenoszenia danych - o ile inne przepisy prawa nie uniemozliwiaj4 Adm inistratorowi realizacji tych
Draw.

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych

Osobowych, w przypadku gdy uzra, 2E przanta:zanie danych narusza obowi4zuj4ce przepisy prawa z
zakresu ochrony danych osobowych.

9) Zr6dlem danych, od kt6rych Administrator otrzymal Pani/Pana danejest strona umowy:

l0) W ramach przetwarzania danych osobowych os6b realizuj4cych zadania w ramach umowy nie dokonuje
sig zautomafyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania dane nie bgdq przekazywane go

organizacji m igdzynarodowych ani do paistw trzecich.

Przyjmujg powyzsze do wiadomo$ci:



wzoR

(pieczgt llykonawcy)
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Doslawa flokulant6w n0 Oczyszczslnig Sciek6w w Polkowicach.

zoBowr4zANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbtdnych zasobow na potrzeby reslizrcii zamdwienia

w trybie art. 22a ust I ustawy Pzp

Nazwa Podmiotu udostgpniaj4cego .......Adres
L Niniejszym zobowiqzujg sig do udostgpnienia swoich zasob6w w zakesie:

Do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa l(ykonawcy)
2, Spos6b wykorzystania udostQpnionych przeze mnie zasob|vl, pnez Wykonawca, przy wykonaniu

zam6wienia. bgdzie nastgpujqcy:

(infornacje, jak zasoby te bgdq wykorzystywane przy realbacii zamdwienia)
3. Zakres iokres udzialu innego podmiotu przy wykonaniu zamdwienia:

Zakres -
Ohres adziulu -

infornacje, jakie konkrenie zasoby zoslanq udostgpnione oraz okres u&ialu podniotu w easie realizacii
zam6wienia)
4. Charalder stosunku,jaki bgdzie mnie lryzyl zwykonawcq:

(informacje, no jakiej podstawie wykonawca bg&ie nimi dysponott al)
5, Oswiadczam, 2e wszystkie informacje podane w niniejszym zobowi4zaniu s4 aktualne i zgodne z

prawd4 or^z zostaly przedstawione z pelnq SwiadomoSci4 konsekwencji wprowadzrnia Z:'rnawiaiqcego
w blqd przy przedstawianiu informacji.

Upelnomocniony przedstawiciel innego podmiotu

Data:


