
Nr sprawy l2 /2020

SPECTT'IKACJA ISTOTI{YCH WARUNKdW ZAM6WIENIA

PrzedsiQbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o.
ul. Debrowski€go 2
59-100 Polkowice

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

pgm@pgm-polkowice.com.pl

oglasza postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto3ci

szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1l ust. 8 ustawy Prawo

zam6wieri publicznych, prowadzone przez Dzial Techniczny i Uslug Komunalnych w oparciu o przepisy ustawy

z dnia29 stycmia 2004 r. Prawo zam6wief publicmych na realizacjg zadania p.n.:

Rozbudowa sieci wodociegowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nagietkowej w Polkowicach.

Zatwierdzil, dnia: 16.0'7 .2020 r

ACEGO

INFORMACJE UZUPELNIAJ4CE:
l. llekroC w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia zastosowane jest pojgcie ,,ustawa" bez blizszego

okreslenia, o jak4 ustawg chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiei
publicznych (Dz.lJ.22017 poz. l5'19-tj. ze zmianami : Dz.U.22017 r. nr 2018)

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

,,SlWZ", zastosowanie majq przepisy ustawy Pzp.
3. Zamawiajqcy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaj4 sig dokladnie z tre6ci4 niniejszej SIWZ. Wykonawca

ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokument6w, oraz przedlozenia oferty
nie odpowiadaj4cej wymaganiom okre3lonym prz.ez Zamawiaj4cego.

4. Wykonawcq moze byd osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajqca

osobowoSci prawnej oraz podmioty te wystQpujqce wspdlnie. Wykonawcy wystgpuj4cy wsp6lnie ponoszq

solidarn4 odpowiedzialnoSC za niewykonanie Iub nienale2yte wykonanie zam6wienia.
5. Koszry zwiEzane zpnygotowaniem izlozeniem of€rty ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca powinien zapoznai sig z calo5ciq SIWZ, ktrira sklada sig z nastgpuj4cych rozdzialow:-
A. Informacje dla Wykonawcy.
B. Formularz ofeftowy wraz z zalqcznikiem: ,,Oswiadczenia Wykonawcy".
C. WZORY dokument6w:

- ,,Wykaz rob6t budowlanych potwierdzaj4cych spelnienie warunku udzialu w postgpowaniu",

- ,,Wykaz os6b skierowanych przez Wykonawca do realizacji zam6wienia",

-,,OSwiadczenie dotycz4ce grupy kapitalowej".

- ,, Zobowiqzanie do oddania do dysporycji Wykonawcy niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia."

Wz6r umowy.D.
E.

4irii{)wY

KIEROWNIK ZAMA



ROZDZIAL A - informacie dla Wvkonawcy

I, PRZEDMIOT WIENIA.

Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa sieci wodociqgowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na
potrzeby budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowoSci Polkowice, obrgb 0004 . Siei prowadzona w
dzialce 62 | l'7 ; 825 / 188.

Przedmiot zam6wienia zostal ustalony na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa

BIURO PROJEKTOWE INZYNI ERIA SANITARNA

POGORZELISKA. UL. BUKOWA 3. 59-I40 CHOCIANOW

Zakres podstawowy rob6t stanowi4cy przedmiot umowy zostal opisany dokumentami takimijak:
a) dokumentacjaprojektowa
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
c) przedmiar rob6t,

KOD CPV :

Kat€goria rob6t:
45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociqg6w do przesylu wody
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci4g6w
i rurociqg6w do odprowadzania Sciek6w

Zamawiaj4cy wymaga, aby Wykonawca po zawarciu umowy, a przed dniem przekazania terenu budowy :

a) przedlozyl zamawiajqcemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac.
b) opracowal projekt wizualnej organizacji ruchu ( mapka poglqdowa oraz animacja komputerowa dotyczqca

inwestycji)
Dokumenty, o kt6rych mowa w ppkt a), b), c) musz4 byd uzgodnione z zarz4dc4 drogi , z wlaicicielami dzialek
w stosownych instytucjach oraz z zamawiaj4cym .

Naleiy opracowad terminowy harmonogram realizacji rob6t i uzgodnid go z wla5cicielami posesji.
Zamawiaj4cy wymaga, aby Wykonawca po zawarciu umowyr a przed dniem przekazania terenu budowy
przedlozyl zamawiajqcemu harmonogram realizacji prac.
Reatizacjg inwestycji naleiy prowadzi( ly uzgodnieniu z wlascicielem lub dzierzawcq , szczeg6lnie pod
wzglgdem dojScia i dojazdu do budynku/ posesji.

Wykonawcy udzielq gwarancji i rtkojmi za wady na wykonane roboty budowlane.
Okres rgkojmi bgdzie zgodny z okresem gwarancji jako5ci. Okres gwarancji jakoSci bgdzie wynosil od 2 lat
do 5 lat - zgodnie z kryterium oceny ofert okreSlonym przez wykonawcg w ofercie.

ZamawiajEcy, w celu ulatwienia Wykonawcom wyliczenia ceny ofeny, wprowadza do tresci SIWZ przedmiar
rob6t w formacie umozliwiaj4cym edycjg i utatwiaj4cym dokonanie wla3ciwej wyceny: nazwa pliku: z
rozszerzeniem .ath

Zamawiaj4cy dopuszcza zastosowanie material6w iprodukt6w r6wnowaznych do wskazanych w niniejszej
SIWZ izalqczonej do niej dokumentacji technicznej. Warunkiem zastosowania materialdw iprodukt6w
r6wnowaznych jest posiadanie przez te materialy i produkty co najmniej takich samych parametr6w technicznych
ijakoSciowych charakteryzuj4cych, stanowiqcych o ich przydatno5ci, charakterze itp.
Wykonawca, kt6ry powofuje sig na rozwiqzania r6wnowazne opisywanym przez Zamawiajqcego, jest
obowi4zany wykazaC, 2e oferowane przez niego roboty budowlane spelniajq wymagania okre{lone przez
Zamawiajqcego.



Wymogi formalne:
l. Wykonawca zobowiqzany jest zrealizowad zam6wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze

umowy stanowiqcym integralnq cz96d niniejszej SIWZ.
2. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert czg5ciowych.
3. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiaj4cy przewiduje mozliwosd udzielenia zam6wief, o kt6rych mowa w art. 67 ust' I pkt 6'

polegaj4cych na powtdrzeniu podobnych rob6t budowlanych, kt6rych zakres stanowi( bgdzie nie wigcej
ni' 50%o wartoSci zam6wienia podstawowego. Powyzsze zam6wienie udzielane bgdzie moglo byd w
okresie 3lat od dnia udzielenia zam6wienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robdt
budowlanych.

5. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
6. Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
7. Zamawiajqcy nie przewiduje aukcji elektronicaej.
8. Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu Wykonawc6w w postgpowaniu.
9. Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia.
10. Zamawiajqcy nie przewiduje zebrania wykonawc6w.

ll.Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcg kluczowych czgSci

zam6wienia.

l2,Na podstawie art. 29 ust 3a ( oraz w zwi4zkn z art. 36 ust 2 pkt 8a) rstawy Zamawiajqcy wymaga
zatrudnienianapodstawi€umowyopraca(pelnyetat)@co
najmniej 5 os6b wykonujqcych wskazane poni2ej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotowego
zam6wienia:
a) czynnoSci zwi4zane z pracami przygotowawczymi , ziemnymi i odtworzeniowymi terenu co naimniei
2 osoby:
b) czynnosci zwiqzane z robotami instalacyjno-montatowym i w zakresie braniy sanitarnei - gq

nsim niei 3 osobv

Spos6b dokumentowania zatrudnienia os6b, o ktorych mowa w niniejszym punkcie, oraz uprawnienia
zamawiaj{cego w zakresie kontroli spelnienia przez wykonawc9 wymagaf okreSlonych w art, 29 ust.3a
ustawy, oraz sankcji z tytulu niespelni€nia tych wymagaf, okreSlone zostaly w $ 16 wzoru umowy,
kt6ry stanowi int€graln4 czQS( niniejszej SIWZ,

II, WYMAGANY Tf,RMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Rozpoczgcie: Podstaw4 do rozpoczgcia prac bgdzie protok6l przekazania placu budowy podpisany przez

inspektora nadzoru i kierownika rob6t .

Rozpoczgcie: od dnia przekazania placu budorryy.
Zakorlczenie: 3 tygodnie od dnia przekazania placu budowy

III. WARUNKI UDZIALU W ANIU.

l. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegaC siE Wykonawcy, kt6rzy:

l) nie podlegaj4 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I ustawy; Zamawiajqcy nie przewiduje wykluczenia
wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy;

2) spelniajq warunki udzialu w postgpowaniu dotyczqce: zdolno6ci technicznej lub zawodowej'
Wykonawca spelni warunek je2eli wyka2e:

a) nale'yt4 realizacjg w okresie ostatnich pigciu lat prz€d uplywem terminu skladania ofert, a jeZeli

okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - to w tym okresie, co najmniej :

-dw6ch rob6t budowlanych zblizonych do przedmiotu niniejszego zam6wienia o charakterze
budowv. orzebudowv lub wvmianv sieci wodociasowei lub kanalizacvinei o lacznei warto5ci min
200.000 zlotvch

b) mozliwosd dysponowania, co naimniei iedna osoba, skierowanq przez wykonawc9 do realizacji
przedmiotowego zam6wienia posiadaj4c4 uprawnienia do wvkonvwania samodzielnei funkcii
technicznei do kierowania robotami budowlanvmi bez osraniczef z branZv instalacvinei w
zakr€sie sieci. instalacii i lrzadzef cieolnvch. w€ntvlacvinvch. sazowvch. wodociasowvch i
kanalizacvinvch



3.

W pnypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia warunki, o kt6rych mowa
w rozdz lll. pkt 1.2) niniejszej SIWZ zostan4 spelnione wylqcznie je2eli: co najmniej jeden z nich
wykaze nalezytq realizacjg w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jeieli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - to w tym okresie, co najmniej :

-dw6ch rob6t budowlanych zblizonych do przedmiotu niniejszego zamdwienia o charakterze
budowv. przebudowv lub wvmianv si€ci wodociasow€i lub kanalizacvinei o lacznei wartosci min
200.000 zlotvch

Zamawiajlcy moie, na kazdym etapie posttpowania, uznad,2e wykonawca ni€ posiada wymaganych
zdofnosci, ieLeli zaangaiawanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze m ied negatywny wplyw na realizacjg zam6wienia.

Wykonawca moz€ w celu potwierdzenia spelniania warunku, o ktdrym mowa w rozdz. IIl. 1.2)
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, polega6 na

zdolno6ciach technicznych lub zawodotych innych podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego
l4czqcych go z nim stosunk6w prawnych.

Zamawiajqcy jednoczesnie informuje, iz ,,stosowna sytuacja" o ktdrej mowa powyzej wystqpi wyl4cznie w
prrypadku kiedy:
l) Wykonawca, kt6ry polega na zdolnodciach lub sytuacji innych podmiot6w udowodni zamawiaj4cemu, ze

realizuj4c zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbEdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lno3ci
przedstawiajqc zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na
potrzeby r ealizacji zam6wienia.

2) Zamawiaj4cy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci technicme lub
zawodowe, pozwalajq na wykazanie przez wykonawcg spelniania warunk6w udzialu w postppowaniL
oraz zbada, czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24

ust. l.
3) W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wykszlalcenia, kwalifikacji zawodowych wykonawcy mogq

polegad na zdolnoSciach innych podmiot6w, jedli podmioty te zrealizujq roboty budowlane lub uslugi,
do realizacii ktdrvch te zdolno6ci sa wvmasane.

Do oferty Wykonawca zobligowany j est zalqczyfi
Do oferty kazdy wykonawca musi dotqczyi aktualne na dzieh skladania ofeft O3wiadczenie w zakresie
wskazanym w zalqczniku do Fonnularza Ofertowego, Informacje zawarte w oSwiadczeniu bgdq
stanowid wstQpne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziafu w
postgpowaniu.
W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zamdwienie przez wykonawc6w, o6wiadczenie o kt6rym mowa
powy2ej sklada kaZdy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych si9 o zam6wienie. OSwiadczenie to ma
potwierdzai spelnianie warunkdw udzialu w postgpowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym
kazdy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu.
Zamawtaj4cy 24da, aby wykonawca, ktory zamierza powierzyC wykonanie czQici zam6wienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w
postqpowaniu Z4L!
pkt I ninieiszei SIWZ.

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 - warunkdw udziah
w postQpowaniu zamieszcza informacie o tvch podmiotach w oswiadczeniu. o kt6rvm mowa w rozdz
lV. okt I ninieiszei SIWZ.
Pelnomocnictwo rlstawione dla osoby skladajqcej ofertQ, podpisane przez osobg upowaznion4 do
reprezentowania Wykonawcy, w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika.
W przypadku skladania oferty przez podmioty wystgpuj4ce wsp6lnie, do of'erty musi byi dolqczony
dokument ustanawiajqcy przez Wykonawcdw chcEcych startowad wspOlnie wsp6lnego pelnomocnika.
W zwiazku z zastosowaniem wynagrodzenia kosztorvsoweso do oferty nal€i zalaczvt kalkulacjg
(kosztorys oferto\w) brutto ceny kosztorysowej sporz4dzonq zgodnie z zapisami specyfikacji istotnvch
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IV. WYKAZ OSWIADCZf,N LUB DOKUMENTOW. POTWIERDZAJACYCH SPELNIENIE
WARUNKU UDZIAI-U W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZf,NIA



warunk6w zam6wienia" Kosztorvs ofertowy musi bvd sDorzadzonv metoda szczeg6lowa wraz z
Dodaniem skladnik6w cenotwdrczvch do kosztorysowania ( rq. ko. kz. zvsk) oraz zestawieniem
mat€rial6w i urzadzeh.

ll. Po otwarciu ofert:
L Zarnawial4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcE, kt6rego oferta zostala najwyzej

oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, termini€ aktualnych na dzien zlo2enia

nastgpujqcych oSwiadczeri lub dokument6w:

a) wykaz rob6l budowlanych wykonanych nie wczeSniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu, a jeZeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okrcsie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,

miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane, z zallczeniem dowod6w
okreSlajqcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalerycie, w szczeg6lnoSci informacji o tym czy

roboty zostaly wykonane 4odnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoiczone, przy czym

dowodami, o ktdrych mowa, sE referencje bqdZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

kt6rego roboty budowlane byly wykonywane, a iezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokument6w - inne dokumenty;

b) wykaz os6b, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zam6wienia publicznego, w szczeg6lno(ci

odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrolg jako6ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wnz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, doswiadczenia i wyksztalcenia
niezbgdnych do wykonania zam6wienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie crynnosci
oraz informacj4 o podstawie do dysponowania tymi osobami;

c) zobowiqzanie innych podmiot6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na

potrzeby realizacji zam6wienia, w sytuacji okre$lonej w art.22a ustawy;

d) Inne dokumenty:

- w zakresie okreslonym przez ZamawiajEcego w SIWZ

2. Wykonawca niejest obowiqzany do zlotenia o!;wiadczef lub dokument6w potwierdzaj4cych okoliczno5ci, o

kt6rych mowa w art. 25 ust. I pkt I i 3, jezeli zamawiajqcy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotyczEce

tego wykonawcy lub moze je uzyskac za pomocq bezplatnych i ogdlnodostQpnych baz danych, w

szczeg6lno6ci rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzialafnoSci podmiot6w realizuj4cych zadania publiczne (Dz. U. 22014 r' poz ll14 orcz 22016 r. poz.

3s2).

W takim prrypadku wykonawca zobowiazany jest wskazad dostgpnosi oswiadczeti lub dokument6w w
formie elektronicznej pod okreslonymi adresami intemetowymi og6lnodostgpnych i bezplatnych baz

danych. W6wczas Zamawiajqcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcA

oswiadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez wykonawce oiwiadczef lub dokument6w, kt6re znajdujq si9 w posiadaniu

zamawiajqcego, w szczeg6lnosci o5wiadczeri lub dokument6w przechowywanych przez zamawiaj4cego

zgodnie z art.97 ust. I ustawy, zamawiajqcy w celu potwierdzenia okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25

ust. I pkt I i 3 ustawy, korzysta z posiadanych o{wiadczeh lub dokumentdw, o ile s4 one aktualne.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei Zamawiaiacego
ilformacii. o ktdrei mowa w art, 86 ust. 3 ustawv Pzp. przekate zamawiaiacemu oSwiadczenie o
przvnaleino5ci lub braku nrzynaleinoSci do tei samei sruoy kapitalowei. o kt6rei mowa w art. 24

ust. I Dkt 23 ustaw.y PzD. Wraz ze zloZeniem oswiadczenia. wvkonawca moZe Drzedstawit dowodv.
,e powiazania z innvm wykonawca nie Drowadza do zakldcenia konkurencii w posteDowaniu o
udzielenie zam6wienia.

UWACA!
Oswiadczenie (o tresci zgodnej ze wzorem) zlo2nne wraz z ofert4 pruetargow4 przed terminem otwarcia
ofen nie bgdzie uznane, poniewaz Wykonawca skladajqc of'ertq nie ma informacji o Wykonawcach, ktorzy
zlozyli odrgbne oferly w przedmiotowym post9powaniu.
W przypadku wplynipcia tylkojednej oferty w ramach niniejszego postepowania zlozenie w/w
oswiadczenia nie jest wymagane.

4.JeZeli wykonawca nie zlozy oswiadczenia, o kt6rym mowa w rozdz. IV. l. niniejszej SIWZ, o5wiadczeli lub
dokument6w potwierdzajqcych okolicznodci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. I ustawy Pzp, lub innych
dokument6w niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania, oiwiadczenia lub dokumenty s4 niekompletne,
zawieraj4 blgdy fub budz4 wskazane przez zamawiaj4cego w4tpliwoSci, zamawiaj4cy wezwie do ich ztozenia,

uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy
podlegalaby odrzuceniu albo koniecme byloby uniewa2nienie postqpowania.
s.Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe pelnomocnicfwa,



zamawiajqcy wzywa do ich zlozania w teminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zloZenia oferta

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaZnienie postqpowania

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

lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokument6w, jakich moze z4dae zamawiajqcy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. 22016 r., poz. l126).

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

l. Warunkiem udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wieniajest wniesienie przed terminem skladania ofert
wadium w wysoko3ci 5.000 zl (slownie: piQC tysiQcy zlotych).

2. Wadium moze byi wnoszone w jednej lub kilku nastqpuj4cych formach:
- pieni4dzu;
- porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdno6ciowo-kredytowej, z tym 2e

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

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo6ci (Dz. U. 201 6, poz- 359 i1.).

3. Wadium wnoszone w formie pienigznej nalefl wnosic p1g9!ry99 na konto Zamawiaj4cego:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Nr konta 94 1090 2109 0000 0005 5000 0085

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieni4dzu nastgpuje z chwilq
rachunku bankowym Zamawiaj4cego, przed uplwem terminu
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skladania ofert).
Wadium wnoszone w innej formie nalezy skladad do depozytu
Dqbrowskiego 2 Polkowice, w Kasie w godz. 7m - l0o oraz w godz.
wyjqtkiem soboty (nie p62niej niz do uplywu terminu skladania ofert).
Zamawiajqcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

7.

l) pienigznej dokument potwierdzajqcy dokonanie przelewu wadium zostal zal4czony do oferty;
2) innej niL pieni4dz - oryginal dokumentr zoslal zlozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie,

lub przedlozony do depozytu zgodnie z pkt. 5.

Z trelci gwanncji/porgczenia winno wynikad bezwarunkowe, na kazde pisemne Zqdanie zg)oszone przez

Zamawialqcego w terminie zwi4zznia ofert4, zobowiqzanie Gwaranta do wyplary Zamawiaj4cemu pelnej

kwoty wadium w okolicmo$ciach okreSlonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp.

Oferta wykonawcy, kt6ry nie wniesie wadium lub wniesie w spos6b nieprawidlowy zostanie odrzucona.

OkolicznoSci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy okresla ustawa Pzp.

umania Srodkdw pienig2nych na w/w
skladania ofert (tj. przed uplywem dnia i

w siedzibie Zamawiaj4cego tj. ul.
Iloo-l5oo w ka|dy dzieh roboczy za

5.

6.

8.

9.

Uwaga!
l. Zgodnie z art. 45 ust.7 ustawy wadium wnoszone w pieni4dzu wnosi si9 p4gq!9g94 na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiaj4cego. Niedopuszczalne jest wplacanie wadium got6wk4 w Kasie Zamawiajqcego
(wplata got6wkowa nie spelnia wymogu ustawy Prawo zam6wieti publicztych - art. 45 ust.7.)

Zamawiajacv zatr4,muje wadium wraz z odsetkami- jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie. o kt6rvm
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a. z pr4rczyn lezacvch po ieso stronie. nie zlozyl o6wiadczefi lub dokument6w
potwierdzaj4cych okolicznosci. o kt6rvch mowa w art. 25 ust. l. oSwiadczenia. o kt6rym mowa w art.25a ust. l.
pelnomocnictw lub nie wyrazil zsodv na poprawienie omvlki. o kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 Dkt l. co
spowodowalo brak mo2liwoSci wybrania ofertv zloZonei przez wykonawce iako najkorrystnie.iszej.

VI. B PRZYGOTOWANIA OFERTY

l. OfertQ nalezy urykonaC w jgzyku polskim w formie pisemnej (na maszynie do pisania, komputerze lub
nieScieralnym atramentem). Oferta, oswiadczenia oraz wszelkie dokumenty powinny byC spozqdzone w
jgzyku polskim. Zamawtaj4cy nie wyra2a zgody na skladanie ofert, oSwiadczerl i dokumentdw w jqzyku

innym niz polski. W przypadku, gdy przedkladane dokumenty sporzqdzone sq w innym jezyku, nalezy
pnedloL.y( 1e wraz z ich tlumaczeniem na jgryk polski.

2. Dokumenty powinny byC sporzqdzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiaj4cego zal4cznikami



3.

4.

5.

7.

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

miejsca nalei dotqczyd dodatkowe strony, jezeli pytanie postawione w Formularzu lub w zal4czniku nie

dotyczy Wykonawcy, nale2y wpisaC,,nie dotyczy".
Kazda zapisana strona oferty oraz wszystkie zal4czrriki i oSwiadczenia muszq by6 podpisane, a wszelkie

dokumenty bqdZ kserokopie uwierzytelnione wlasnorgcznym podpisem przez osoby wskazane w dokumencie

upowaZniaj4cym do wystgpowania w obrocie prawnym, lub posiadaj4ce pelnomocnicfwo (za podpisanie

uznaje sig wlasnorgczny podpis z piecz4tk4).
W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnodC z oryginalem kopii dokumentdw przez osobg

nietymienionq w dokumencie rejestracyjnym (ewidenryjnym) Wykonawcy, nalezy do ofefty dol4czye

stosowne pelnomocnictwo w oryginale lub kopii po6wiadczonej notarialnie
Oswiadczenia, o kt6rych mowa w art. 25a ustawy Pzp oraz o{wiadczenia o kt6rych mowa w Rozporzqdzeniu

Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentriw, jakich mo2e 24da( zamawiajqcy od

wykonawcy w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. 22016 r. poz. | 126), dotyczqce wykonawcy i

innych podmiot6w, na kl6rych zdolnoSciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreSlonych w art.

22a ustawy oraz dotyczqce podwykonawc6w, skladane sq w oryginale.
ZamawiajEcy informuje, i2 mbowipanie innych podmiot6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbgdnych zasob6w w zakresie os6b zdolnych do wykonania zamowienia na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zam6wienia, w sytuacji okreslonej w aft.22a $Iawy ma charakter o6wiadczenia isktadanejest
tylko na potrzeby przedmiotowego postepowania, w zwi4zku z tym winno byi zloZone w oryginale.

8. Dokumenty, o kt6rych mowa w rozp orz4dzeniu, inne niz oswiadczenia, o kt6rych mowa w pkt. 6, skladane s4

w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodno3C z oryginalem.
9. PoSwiadczenia za zgodnosd z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na kt6rego

zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument6w, kt6re ka2dego z nich dotyczq.

l0. Zamawiajqcy informuje, iZ zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w post9powaniu

o zam6wienie publiczne s4 jawne i podlegaj4 udostgpnieniu od chwili ich otwarcia, z wyj4tkiem informacji
stanowi4cych tajemnicg przedsiQbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia l6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, je6li Wykonawca w terminie skladania ofert zasrrzegl, 2e nie mog4 one byd

udostgpniane ijednoczesnie wykazal, iz zastzezone informacje stanowiq tajemnic9 przedsigbiorswa.
I l.Zamawiajqcy zzleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez WykonawcQ

ozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsigbiorstwa", lub spigte

(zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementow oferty. Brak jednomacznego wskazania, kt6re
informacje stanowi4 taj€mnicg przedsigbiorstwa oznaczai bqdzie,2e wszelkie o5wiadczenia i zaiwiadczenia
skladane w trakcie niniejszego postgpowania s4jawne bez zastrzezeh-

12.Zasftzezenie informacji, kt6re nie stanowiq tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji bgdzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowaC bgdzie zgodnie z uchwalq SN z 20

paadziemika 2005 (sygn. lll CZP 74105) ich odtajnieniem. Zgodnie z przywolan4 ustawq o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji przez tajemnicA przedsigbiorstwa rozumie sig nieujawnione do wiadomo6ci

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje
posiadaj4ce wartoSd gospodarcz4, co do kt6rych przedsigbiorca podjql niezbgdne dzialania w celu zachowania
ich poufno5ci.

l3.zamawiaj4cy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w fiybie art. 90

ustawy Pzp, a zlo2one przez niego Eyja6nienia i/lub dowody stanowid bgdq tajemnicQ przedsigbiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bpdzie przyslugiwalo prawo

zaslrzezenia ich jako tajemnica przedsigbiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajlcy uzna za skuteczne

wylqcmie w sytuacji kiedy Wykonawca opr6cz samego zastrzezenia, jednoczesnie wyka2e, i2 dane

infonnacje stanowiE tajemnica przedsigbiorstwa.
14. Niedopuszczalne sq wyskrobywania w ofeftach, poprawki zas nale2y om6wiC w uwadze zaopatzone:

wlasnorgcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upowaZnionej, poprawki cyfr i liczb nalezy pisad wyrazami.
f5. Wykonawca ma prawo zloryC tylko jedn4 ofertg, zawienj4c4 jednq, jednoznacznie opisan4 propozycjg.

ZloZenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawca.
16. TreSC zlozonej oferty musi odpowiadad tresci SIWZ.
f7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiqzane zprzygotowaniem i zlozeniem oferty.
lS.Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cala oferla wnz z

zal1cznikami byla w trwaly spos6b ze sobq polqczona.
19. Ofertg nalezy umieScii w kopercie, zamknigtej i opieczgtowanej w taki spos6b, aby nie budzilo to zadnych

w4tpliwosci co do mozliwosci ich wczeSniejszego otwarcia lub ujawnienia treSci oferty przez osoby
nieuDowaznione.

20.OferIQ nalezry zloLry( w siedzibie Zamawiaj4cego, w kopercie opatrzonej dopiski€m:
Rozbudowa sieci wodoci4gowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nagietkowej w Polkowicach.



2l .Wykonawca moze wprowadzll 
^niany, 

poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonej oferty pod

warunkienr,2e Zamawiajqcy otrryma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem skladania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byC zloZone wg takich samych zasad,jak skladana oferta tj.
w kopercie odpowiednio oznakowanej nazw4 zadania oraz napisem ,,ZMIANA". Koperty oznaczone 'ZMIANA"
zostan4 otwane przy otwieraniu oferty Wykonawcy, kt6ry wprowadzil zmiany, a nastgpnie zostan4 dol4czone do

oferty
22.Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofaC sig z postgpowania poprzez zlozenie
pisemnego powiadomienia, wedlug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek znapisem na

kopercie ,,WYCOFANIE' wraz z podaniem nazwy zadania. Koperty oznakowane w ten sposdb bgdq otwierane w
pierwszej kolejnoSci. Oferty wyco$wane nie b9d4 odczytywane i brane pod uwagg w trakcie dalszego
postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego.
23.Oferta, kt6rej treSd nie bgdzie odpowiadad tresci SIWZ, z zasljzszeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp

zostanie odrzucona (art. 89 ust. I pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasnosci i w4tpliwo6ci dotyczqce treSci zapisdw

w SIWZ nale2y zatem wyja6niC z Zamawiaj4cym przed terminem skladania olert w trybie przewidzianym w
rczdziale: IJDZIELANIE WYJASNIEN. Przepisy ustawy Pzp nie przewiduj4 negocjacji warunk6w udzielenia
zam6wienia, w tym zapis6w projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

W kazdej podlegajqcej rozpatrywaniu ofercie Wykonawca zgodnie z Formularzem ofertowym okreSla

wynagrodzenie kosztorysowe jako cene brutto Cb. Ceng t4 nalezy policryC metod4 kalkulacji szczeg6lowej przy
zachowaniu nastgpuj qcy ch zaloze6:
l. Cena ta musi zawierad wszystkie koszty zwi4zane z rcalizacj4zadania wynikajqce z:

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

do tej ustawy,
g) zasad sztuki i wiedry budowlanej,
h) z lokalizacji obiektu i wszelkich napotkanych warunkdw realizacji rob6t budowlanych,
i) zaleceh producent6w wbudowywanych material6w i urz4dze6,
j) przepis6w bhp,
k) mo2liwych zdarzeh losowych i budowlanych zwi1zanych z realizacjQ zam6wienia.

2. Cena ta musi zawierad r6wniez nastgpuj4ce koszty: wszelkich prac przygotowawczych, porz4dkowych,
projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz omakowania, funkcjonowania placu budowy, wraz z
kosztamijego organizacji i p62nielszel likwidacji, koszty doprowadzenia mediow i koszty ich zrzycia,
utrzymania zaplecza budowy, zabezpieczenia placu budowy, porzqdkowania placu budowy, koszty
obstugi geodezyjnej, ubezpieczenia budowy, organizacji ruchu zastgpczego, sporz4dzenia dokumentacji
powykonawczej, transportu zewngtrznego i wewngtrznego pracownik6w, material6w, material6w
pochodzqcych z rozbi6rki i odpad6w, deponowania na skladowisku odpad6w i w miejscach deponowania
wskazanych przez Zamawiajqcego, a takze koszty inne wynikajqce z zal4czonego projektu umowy.

3. Cena ta musi zawierad pelny zakres rzeczowy rob6t z niezbgdnymi kosztami, oplatami itp. niezbQdnymi
dla wlafuiwej realizacji przedmiotu zam6wienia.

4. Cena ta musi wynikai z kalkulacji kosztorysowej dol4czonej do oferty. KalkulacjE kosztorysow4 nale2y
sporzqdzii na podstawie dostarczonych przedmiar6w i uzupelniC o wszelkie koszty, kt6re Wykonawca,
po zapoznaniu sig z przedmiotem zam6wienia iterenem budowy poniesie w trakciejego realizacji.
WartoSC kalkulacji kosztorysowej brutto musi byd tozsama z cenq kosztorysowE brutto Cb w ofercie.

5. Wpisane w przedmiarze dane dotycz4ce katalog6w (KNNR, KNR i in.) zawieraj4cych koszlorysowe
normy nakladdw rzeczowych oraz opisy rob6t z tych katalog6w nie zobowi4zuj4 Wykonawcy do
sporzqdzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymieniona podstawq normatywn4. Umozliwia to
Wykonawcy wyceng zgodnego zwiedz4 technicm4 i przepisami innego sposobu realizacji przedrniotu

zam6wienia ni2 wynika to z przypisanych do tych pozycji baz normowych.
6. Roboty towarzyszqce i roboty tymczasowe nie wymienione w przedmiarze nalezy uwzglgdniC w

zakresie rob6t podstawowych opisanych pozycjami przedmiarowymi. Ich koszt Wykonawca uwzglgdni
w cenach jednostkowych kalkulacji kosztorysowej dolqczonej do oferty.

7. Wykonawca zobowi4zany jest do wyceny i przeprowadzenia w terminie odbioru koricowego wszelkich
niezbgdnych badarl, test6w oraz uzgodnieri z wlaSciwymi urzgdami iwlaScicielami urz4dzei
zlokalizowanych na terenie placu budowy.

8. Przyjmuje sig, ze cena kosztorysowa brutto Cb zawarta w umowie uwzglgdnia wszelkie okolicznoSct
lokalizacji, cechy szczeg6lne zam6wienia i terminy oraz rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego
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wydatki, koszty i zobowiqzania - bez mozliwo6ci wysuwania roszczei w stosunku do Zamawiajqcego.
Cena kosztorysowa brutto Cb obejmuje wszystkie skladniki potrzebne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.
Zaleca sig wykonanie wizji lokalnej.
Ceng brutto nale2y podad w zlotych polskich z uwzglgdnieniem naleZnego podatku VAT wyliczonego
zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami prawa.
Nie dopuszcza sig stosowania tzw. opustdw do ceny oferty.
Ceny musz4 byC: podane i wyliczone w zaokr4gleniu do dw6ch miejsc po przecinku (zasada

zaokrqglenia ... ponizej 5 nalezy koric6wkQ pomin4C, powyzej i r6wne 5 nalezy zaokr4glii w 9619).
Zgodnie z art.90 ust. I pkt l) ustawy Prawo zam6wiei publicznych (...) koszty pracy, ktdrych wartosd
przyjgto do ustalenia ceny nie mogq byd nizsze od minimalnego wynagrodzenia za pracQ albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie prz€pis6w ustawy z dnia l0 paLdziernika20D2
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg.
Do oferty przetargowej Wykonawca zobowi4zany jest do,lqczyc kalkulacje kosztorysu. Wykonawca
kalkulacjg kosztorysu musi przygoaowac metodq szczeg6lowq wraz z podaniem skladnikdw
cenotw6rczych do kosztorysowania ( rg, ko, kz, zysk) oraz zestawieniem material6w i ulz4dzefi.

15.

VIII. KRYTERIA WYBORU OFf,RTY

Wyb6r najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o nastgpujqce kryteria:

Kryterium nr l: Cena kosztorysowa brutto: 60y.

Kl= cena kosztorvsowa brutto naitarisza x 100
x 60Yo

cena kosztorysowa brutto badana

Kryterium nr 2: Okres udzielonej gwarancji jakosci: 400/0

K2= okes udzielonei swarancii iakoSci badany x 100
x 40Yo

najdluZsry okres udzielonej gwarancj i jako5ci wskazany w ofertach

Okres udzielonej przez Wykonawca gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone urz4dzenia must

spetniad wym6g:
a) obejmowad pelny rok kalendarzowy
b) nie moze byd kr6tszy niz 2 lata
c) nie moze byC dluzszy niz5lat.

UWAGA:
. w przypadku podania przez Wykonawca kr6tszego niz wymagany okresu gwarancji jako6ci na wykonane

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

. Jezeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane i dostarczone
urz4d,zenia dluhszy niz 5 lat - do oceny ofert zostanie przrgty okres 5 lat i taki zostanie uwzglQdniony takze v,,

umowie o udzielenie zam6wienia publicznego.

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

Ocena oferty: Kl + K2
Punktacja prryznawana of€rtom w poszczeg6lnych kryt€riach bgdzie liczona z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po
przecinku. Najwyzsza liczba punkt6w wy znacry najkorzy slniejsz4 ofertg.

Zamawiaj4cy udzieli zamdwienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymogom okreslonym w
ustawie iw SIWZ oraz uzyska najwigksz4liczbg punkt6w.

IX. UDZIELANIE WYJ

l. WyjaSnienia tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia b9d4 udzielane w trybie art. 38 ustawy, co
oznacza, 2e zamawiajqcy jest obowiqzany udzielid wyja{nieri niezwlocznie, jednak nie p6Zniej, niz na 2 dni
przed uplywem terminu skladania ofert Cezeli warto3d zam6wienia jest mniejsza niz kwoty okre5lone w
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3.

3.
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l.
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przepisach wydanych na podstawie art. tl ust. 8) pod warunkiem, 2e wniosek o wyjasnienie tresci

specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia wplynql do mmawiaiqcego nie p6miej ni2 do kohca dnia, w
kt6rym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia wplyn4l po uptywie
wskazanego terminu lub dotyczy udzielonych wyja3nieri, zamawiaj1cy moze udzielic wyjaSnief albo
pozostawid wniosek bez rozpoznania,
Zamawiaj4cy odpowiadajqc na zapytania przesyla jednoczeSnie tredC wyja$nienia wszystkim Wykonawcom,
kt6rym dostarczono niniejsz4 Specyfikacjg Istotnych Warunkdw Zam6wienia (bez ujawnienia Zrodla

zapytania), ajezeli specyfikacjajest udostgpniona na stronie intemetowej zrmieszcza na tej stronie.

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do zrniany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia.
Dokonan4 zmiang tresci specyfikacji zamawiajqcy udostQpnia na stronie intemetowej.
Zamawiaj4cy przedlu\, w razie zaistnienia takiej konieczno5ci, termin skladania ofert, w celu umozliwienia
Wykonawcom uwzglgdnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaSniei lub zmian. W tym
przypadku wszelkie prawa i zobowi4zania Zamawiaj4cego i Wykonawcy odno6nie wcze5niej ustalonego

terminu bgdq podlegaly nowemu terminowi.
Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosk6w o wyjasnienie tresci

specyfikacji istotnych warunk6w zamdwienia, o kt6rym mowa w pkt. l.
W przypadku rozbie2noSci pomipdzy treSciq SIWZ' a treSciq udzielonych odpowiedzi' jako
obowi4zuj4c4 nalezy przyjqe tre6d pisma zawierajqcego p6iniejsze oswiadczenie Zamawiaj4cego.

Zamawiajqcy wykluczy z ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicznego Wykonawc6w, kt6rzy nie

spetniaj4 warunk6w udziatu w postQpowaniu okreSlonych w art. 22 ust. I ustawy i podlegajq wykluczeniu na

podstawie art. 24 ustawy.
Zamawiajqcy wykluczy z ubiegania sig o udzielenie zamdwienia publicznego Wykonawc6w, kt6rzy w
wyznaczonym terminie nie uzupelnili lub nie wyja5nili dokument6w potwierdzaj4cych spelnienie warunk6w
udzialu w postgpowaniu.
Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferly Zamawiaj4cy zawiadamia Wykonawc6w, kt6rzy zlozyli
oferty o wykonawcach, kt6r2ry zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zam6wienia, podaj4c

uzasadnienie faktyczne i prawne.
Ofertg Wykonawcy wykluczonego uznaje sig za odrzucon4.

X. INFORMACJf, W SPRAWIE WYKLUCZENIA WYKONAWCOW Z ANIA

XI. INFORMACJE W SPRAWIE ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiajqcy odrzlca ofertg, jezeli:
l) jest niezgodna z ustaw4;
2)jej treSi nie odpowiada treSci specyfikacji istotnych warunk6w zamdwieni4 z zastrzezeniem art. 87 ust. 2

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

konkurencji;
4) zawierc raz4co nisk4 ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zam6wienia;
5) zostala zlozona przez wykonawca 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;
7a) wykonawca nie wyrazil zgody, o kt6r€j mowa w art.85 ust.2, na przedluzenie terminu zwiqzania ofertq;
7b) wadium ni€ zostalo wniesione lub zoslalo wniesione w spos6b nieprawidlowy, jeZeli zamawiai4cy zqdal

wniesienia wadium:
7c) oferta wariantowa nie spelnia minimalnych wymagah okeslonych przez zamawiajqcego;
?d)jej przyjgcie naruszaloby bezpieczeristwo publiczne lub istotny interes bezpieczeistwa paistwa, a tego

bezpiecze6sflva lub interesu nie mozna zagwarantowae w inny spos6b.
8)jest niewazna na podstawie odrQbnych przepis6w.
Oferty Wykonawcdw, kt6rzy nie potwierdzili spelniania przez oferowane dosfawy, uslugi lub roboty
budowlane r,rlmagari okreSlonych przezZamawiajqcego, a takze nie spelnili innych wymagari oke5lonych w
ustawie, SIWZ oraz w ogloszeniu podlegaC bgdq odrzuceniu.
Zamawial4cy zawiadamia r6wnocze6nie wszystkich Wykonawc6w o odrzuceniu ofert, podaj4c uzasadnienie
faktyczne i prawne.
Zamawiaj4cy nie odrzuci oferty, w sytuacji wystqpienia w ofercie oczywistych omylek pisarskich,
oczywistych omylek rachunkowych z uwzglgdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

oraz innych omylek polegajqcych na niezgodnosci oferty ze specyfikacj4 istotnych warunkow zam6wienia

2.

3.
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niepowodujqcych istotnych zlnian w treSci of€rty:
a) Oczywiste omylkipisarskie - bezsporne, nie budzqce wqtpliwoSci omylki dotyczqce wyraz6w, np.:

- widoczna mylna pisownia wyrazu,
- ewidentny bl4d gramarycmy,
- niezamierzone opuszczenie wyrazt lubjego czg5ci,
- ewidentny bl4d rzeczowy np. 3 I listopada 2008 r.,
- rozbieznoSd pomigdzy cenq wpisan4 liczbq i slownie.

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

c) Inne omylki - polegajqce na niezgodno5ci oferty ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia

niepowodujqce istotnych zmian w tre6ci oferty.
OMYLK| W OFERTACH, O KTORYCH MOIyA W ust. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, POPRAIVIANE BQD'!
JEDNAKZE TYLKO W SWUACJACH , KIEDY NIE BED4 POWODOWAC ISTOTNYCH ZMIAN W TRESCI

OFERTY,

xII. POUCZENIE O KACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSLU CYCHWYKONAWCY

l.

6.

'1.

5.

3.

4.

Odwolanie przysluguje wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci zamawiajqcego podjgtej w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania czynnoSci, do kt6rej zamawiajqcy jest zobowiqzany

na podstawie ustawy.
Z uwagi na fakt, i2 warto$C przedmiotowego zam6wienia jest nizsza niz kwoty okreilone w przepisach

wydanych na podstawie art. I I ust. 8 ustawy, odwolanie przysluguje wyl4cznie na nastgpujqce czynnoSci

Zamawiaj4cego:
l) okreSlenie warunk6w udzialu w postgpowaniu:
2) wykluczenie odwofujqcego z postipowania o udzielenie zamdwienia;
3) odrzucenie oferty odwoluj4cego;
4) opis przedmiotu zam6wienia;
5) wyb6r naj korzystn iej szej oferty.
Odwolanie powinno wskazrywaC czynnoSC lub zaniechanie czynno6ci zamawiaj4cego, kt6rej zarzuca sig

niezgodno5d z przepisami ustawy, zawierad zwigzle przedstawienie zarzut6w, okre5lae zEdanie oraz

wskazywad okoliczno6ci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwolania.
Odwolanie wnosi sig do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicmej, podpisane

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu
lub r6wnowa2nego Srodka, spelniajqcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj4cy przesyla kopig odwolania zamawiaj4cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w

taki spos6b, aby m6gl on zapoz\aC sig z jego fe3ciq przed uplywem tego terminu. Domniemywa sig, iz

zamawiajqcy m6gl zapoznat sig z tresci4 odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli
przeslanie jego kopii nastqpilo przed uplywem terminu do jego wniesienia pzy uzyclr 6rodk6w komunikacji
elekhonicznej.
Odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynno6ci zamawiajqcego stanowiEcej
podstawg jego wniesienia -jezeli mstaly przeslane w spos6b okre5lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie l0 dni -jezeli mstaly przeslane w inny spos6b.
Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zam6wieniu, a jezeli postgpowanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego, tak2e wobec postanowiei specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, wnosi sig w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zam6wieri Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia na stronie intemetowej.
Odwolanie wobec czynnoSci innych niz okre3lone w pkt.6 i 7 wnosi w terminie 5 dni od dnia, w kt6rym
powzigto lub prry zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziqC wiadomoSd o okolicznosciach

stanowi4cych podstawg jego wniesien ia.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai zamawiaj4cego o

niezgodnej z przepisami ustawy crynnosci podjgtej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on

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

8.

9.

XIII. UMOWV

WzOr umolry zostal zamieszczony w RQZDZIALE C niniejszej specyfikacji i stanowi jej integralna czQCC.

Warunki izasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy:



l. Dopuszcza sip zmiang przedstawicieli stron z przycryn niezaleimych od stron (sily wyzsze*, zdarzenra

losowe,stan epidemiologicmy itp.), zmiana wymaga wylqcznie pisemnego powiadomienia przez strony

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

a) wystqpienia potwierdzonych przez lnspektora Nadzoru sytuacji nie przewidzianych na etapie zawarcia

umowy oraz innych uniemo2liwiaj4cych wykonywanie rob6t zgodnie z wymaganiami technologii:
opad6w deszczu, gradu itp.. Termin realizacji zam6wienia zostanie wydluzony o ilo3C dni wystgpuj4cych

niekorrystnych warunk6w atmosferycznych. Zamawiajqcy pisemnie powiadomi Wykonawcg o

wznowieniu rob6t,
b) gdy Zamawiajqcy udzieli Wykonawcy zamdwienia w trybie zam6wienia z wolnej rgki na realizacjq rob6t,

o kt6rych mowa w art.67 lub rob6t dodatkowych, o kt6rych mowa w art. 144 ustawy Prawo zam6wiei
publiczrych.

c) w prrypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemozliwiaj4cych prawidlow4 realizacjq
priedmiotu umowy termin zakoiczenia rob6t moze zostad przedluzony o czas potrzebny na dokonanie

zmian w dokumentacji projektowej,
d) zmiany zakresu rzeczowego rob6t dokonanego przezZamawiaj4cego, w trakcie realizacji prac lub z

ptzyczyn niezaleznych od Wykonawcy (sil wyzsrych),
e) stwierdzenia w trakcie rob6t kolizji z istniejqcymi urz4dzeniami, kt6re nie s4 geodezyjnie

zinwentaryzowane. Termin zostaje w6wczas przedluzony o czas potrzebny do usunigcia kolizji
0 stwierdzenia w trakcie robdt wszelkiego rodzaju przeszk6d, utrudnien, zlych warunk6w gruntowych itp.

uniemozliwiaj4cych terminowe lub prawidlowe wykonanie zadania, zgodnie ze sztuk4 budowlan4
Termin zostaje w6wczas przedluzony o czas potrzebny do usunigcia przeszk6d, utrudnieii itp.

g) stanu epidemiologicznego w kraju ; Termin zostaje w6wczas przedluzony o czas potrzebny do realizacji
zadania, zgodnie zwytycznymi wydanymi przez organy nadrzgdne; w celu zachowania nalezltej
ostroznoSci, mozliwo6ci realizacji umowy itp.

4. Zunawiaj4cy dopuszcza mozliwosd zmiany zakresu rzecmwego rob6t dokonanego pnez Zamawiaiqcego, w

trakcie realizacji prac lub z przyczyn niezaleZnych od Wykonawcy ( koniecznoSci zmiany technologii
wykonywanych prac, sil wy2szych*, nie uzyskania zgody na wejdcie itp. ),
5. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust.4, Zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwoSd zmiany

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w $ 9 ust. I wzoru umowy, poprzez wprowadzenie do

obowiqzujqcej treSci umowy wartosci rozliczenia kohcowego, w nastgpuj4cy spos6b:
a) przygotowanie przez Wykonawc9 kosztorysu powykonawczego dla wykonanego zakresu podstawowego

rob6t z uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych wskutek okolicznoSci wskazanych w umowie,
b) sprawdzenie i zaakceptowanie w/w kosztorysu powykonawczego przez inspektora nadzoru,

c) spisanie pomigdzy stronami stosownego aneksu finansowego do umowy.
*sila wyarza - wydarzenie lub okolicznoiC o charakterze nad,zwyczajnym, na ktorq Wykonawca ani

Zamawial4cy nie maj4 wplywu; wyst4pieniu kt6rej Wykonawca ani Zamawiaj4cy, dzialajqc racjonalnie, nie

mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; kt6rej, w przypadku jej wyst4pi€nia, Wykonawca ani Zamawia|4cy,
dzialajqc racjonalnie, nie mogli uniknqd lub jej prznzwycigLytl oraz kl6ra nie moze byd zasadniczo przypisana

Wykonawcy ani Zamawiaj4cemu.

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

l.
2.
3.

4.

6.

5.

Umowg zawiera sig w trybie zgodnym z art. 139 ustawy.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajE negocjacjom,
W celu zawarcia umowy upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, kt6ry wygral przetarg powinien
zglosiC sig w siedzibie Zamawiajqcego w terminie przez niego wyznaczonym.
Je2eli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy, Zamawiaj4cy mo2e

wybraC ofertg najkorzystniejszq sposrod pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno6ci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie le4/ w interesre

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzied w chwili zawarcia umowy, Zamawiajqcy mo2e odst4pid od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoSci o tych okolicznodciach. Wykonawca m oze wtedy 24daC

wylqcznie wynagrodz.enianaleznego z tytulu wykonania czQsci umowy.
Przed podpisaniem umowy naleA pruekazaC zamawiaiqcemr'.
a) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieni4dzu - dow6d wniesienia

zabezpieczenia w wysokodci l0 % ceny calkowitej podanej w ofercie (cena brutto),
b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej ni2 pieni4dz formie -

nalezy pnedlozryC dokument stanowi4cy zabezpieczenie; Wymaga sig, aby przed wystawieniem
dokumentu stanowiqcego zabezpiecznnie nalezytego wykonania umowy przekazaC Zamawiajqcemu
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projekt zabezpieczenia celem sprawdzenia zgodnoSci treSci zabezpieczenia z ustawE Pzp oraz w celu

uzgodnienia termin6w obowiqzywania zabezpieczenia z uwzglgdnieniem zapis6w proi€ktu umowy;
wykaz os6b zatrudnionych na umowg o pracA wykonujqcych czynnoSci przy realizacji zam6wienia
wskazane przez zrmawiajqcego w opisie przedrniotu zam6wienia.
kopig oplaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzaj4cego, ze wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialno3ci cywilnej, w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwi4zanej z
przedmiotem zam6wienia, na kwotg minimum 200.000 zl' wraz z dowodem uiszczenia naleznych
skladek. Ubezpieczenie powinno byi wazne przez caly okres realizacji umowy. W przypadku, kiedy
ubezpieczenie bgdzie wygasaC w trakcie realizacji umowy wykonawca dolEczy oSwiadczenie, mocq

kt6rego zobowiq2e sig do przedluzenia ubezpieczenia pojego wygasnigciu.
umowg konsorcjurn w prrypadku skladania oferty przez podmioty wystgpujqce wsp6lnie zwieraj4ca co

najmniej nastgpujqce elementy:
- oke6lenie celu gospodarczego,
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmuj4cego okres realizacji przedmiotu zam6wienia,

gwarancJl r rgKoJmr,
- wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez kt6regokolwiek z jego czlonk6w

do czasu wykonania zam6wienia oraz uplywu czasu gwarancji i rgkojmi,
- solidamq odpowiedzialno5d za wykonanie zamdwienia,
- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiaj4cego.

Nie prz€dlozenie dokument6w przed terminem podpisania umowy, wyznaczonym przez Zamawiajqcego
zostanie potraktowane jako uchylanie sig od zawarcia umowy zgodni€ z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA
WVKONANIAUMOWY

3.

Zamawiajqcy wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokoSci l0 % ceny calkowitej podanej w ofercie (cena brutto).
Zabezpieczenie naleirytego wykonania umowy moze byi wnoszone w:
- pieniqdzu;
- porgczeniach bankowych Iub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczqdno6ciowo-kredytowej, z tym ze

zobowi4zanie kasy jest zawsze zobowiEzaniem pieniQznym;
- gwarancjachbankowych;
- gwarancjach ubezpieczen iourych;
- porgczeniach udzielanych prznz podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsigbiorczoSci.
Zamawiaj4cy nie dopuszcza wnoszenia zzbezpieczrcnia nale2ytego wykonania umowy;
- w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub sp6ldzielczej kasy oszczgdno6ciowo-kredytowej;
- przez ustanowienie zastawu na papierach warto6ciowych emitowanych przez Skarb Paistwa lubjednostkg

samorz4du terytorialnego;
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre6lonych w przepisach o zastawie rejestrowym i

rejestrue zastaw6w.
Zabezpieczenle nalezytego wykonania umowy nalezy wnieSC w caloSci przed zawarciem umowy.
Z tresci zabezpiecz€nia przedstawionego w formie gwarancji/porgczenia winno wynikad, 2€ bank'
ubezpieczyciel, porgczyciel zaplaci, na rzecz Zamawiajqcego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego zqdania kwotg zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajecego, bez odwolania, bez
warunku, niezale2nie od kwestionowania czy zastrze?,ei Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie
Zamawiajqcego jest uzasadnion€ czy nie.

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bgdzie wnoszone w formie innej nii pieniQdz, Zamawiaiqcy
zastrzega sobie prawo do akc€ptacji projektu ww. dokumentu.
Zabezpieczenie wnoszone w pieni4dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

ZamawiajEcego.
lezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniqdzu, Zamawiaj4cy przechowa je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiaj4cy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pieni4dzu z ods€tkami 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 nastqpi zgodnie z art. l5l ustawy Prawo zamdwieri publicznych.
l0.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy takze pokryciu roszczeri z tytulu rQkojmi.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej niz pieniqdz formie,
zabezpieczenie naleZy wnosid w wysokosci l0 7o ceny calkowitej podanej w ofercie na okres trwania
umowy oraz 30 7o wysokosci zabezpiecznnia na okres udzielonej rgkojmi za wady (okres rekojmi r6wny
jest okresowi gwarancji).

c)

d)

l.

2.

4.
5.

'7.

8.
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XVI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty nalezy zloiryC do dnia 25.08.2020 r. do godz. l1.30 w siedzibie Zamawiajqcego przy ul. D4browskiego
2 w Potkowicach ( w sekretariacie pok. Nr 14) . Qferly zlozone po terminie bldq zwr6cone niezwlocznie.
Decyduj4ce maczenie dla oceny zachowania terminu skladania ofert ma data igodzina wplywu oferty do

Zamawiajqcego, a nie datajej wyslania przesylk4 pocaow4 czy kuriersk4.
Oferta zlozona po terminie wskazanym w pkt I niniejszego rozdzialu SIWZ zostanie zwr6cona wykonawcy
zgodnie z zasadami okreSlonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert nast4pi w dniu 25.08,2020 r, o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiai4cego - sala konferencyjna
ul. D4browskiego 2, Polkowice.
Otwarcie ofert jest jawne.
Niezwlocznie po otwarciu ofert na stronie: http://www.pgm-polkowice,com,pl-Zamawiajqcy zamieSci informacje
dotyczqce:
a) kwoty, jakq zam ierza przemacq( 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 najkorrystniejszej oferty Zamawiajqcy powiadomi pisemnie o rym fakcie
wszystkich Wykonawc6w, kt6tzy zlozyli oferty, podaj4c nazwg albo imig i nazwisko, siedzibg albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dzialalno6ci wykonawcy, ktdrego ofertg wybrano,
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sq miejscami

wykonywania dzialalno5ci wykonawc6w, ktlrzy zlozyli oferty, a takze punktacjg ptzyznal4 ofertom w
kazdym kryterium oceny ofert i lqczn4 punktacjg.

8. Informacja o wyborze najkorrystniejszej oferty lub informacja o uniewaznieniu postgpowania zostanie

zamieszczona na stronie inlemetowej Zamawiaj4cego.

XVII. TERMIN OFERT

Termin zwiqzania zlozonq ofertq ustala sig na 30 dni (trzydzie6ci dni). Bieg terminu rozpoczyna sig wraz z
uplywem terminu skladania oferty.
Wykonawca moze przedlnzyC termin zwi4zania ofert4, na czas niezbgdny do zawarcia umowy, samodzielnie
lub na wniosek Zamawiaj4cego, z tym, 2E Zamawiaiqcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem
terminu zwi4zania ofert4, zwrocid si9 do Wykonawc6w o wyra2enie zgody na przedlu2enie tego terminu o

oznaczony okres nie dluzszyjednak niz 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody na przedluZenie terminu zwi4zania ofertq nie powoduje utraty wadium.
Przedlu2enie terminu zwiqzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedlu2eniem okresu
wa2nodci wadium albo, je2eli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedluZony okres
zwi4zania ofertq. Jezeli przedluzenie terminu zwi4zania ofert4 dokonywane jest po wyborze oferty
najkorrystniejszej, obowiqzek wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotycry jedynie

Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

l.

2.

3.

Postanowienia dotycz4ce podwykonawstwa:
Podwykonawca moze rozpocz4( pmce nie wcze5niej niz przed dniem podpisania umowy z WykonawcE.
Wykonawca nie p6Zniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy na

plac budowy ma obowiqzek przedlo2enia Zamawiaj4cemu projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej
przedmiotem s4 roboty budowlane, a takze projektujej zmiany.
Zamawiajqcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej
przedmiotem s4 roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedlozonego projektu, ido projektu zmiany
umowy. Zastrzezenia dotyczyd mog4jedynie niezgodno6ci projektu umowy z wymogami okreSlonymi
w ust. 6.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawc4 przedklada
Zamawiajqcemu poswiadczon4 za zgodno9t z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
kt6rej przedmiotem sq roboty budowlane, ijej zmiany.
Zamawiajqcy w terminie do 7 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawshvo, kt6rej przedmiotem
sq roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczyC moze jedynie niezgodnosci zawanej umowy
z wymogami okreSlonymi w ust. 6.
Wymagania dotyczqce umowy o podwykonawstwo, kt6rych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajqcego zastrze2ei lub sprzeciwu:

L
2.

5.

6.

3.

A

l4



a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze bye dlrbzy niz 30

dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku;
b) termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji podwykonawcy nie mo2e byC dluzszy od lerminu

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

zam6wienia publicznego;
d) kary umowne z tytulu op6Znienia w realizacji umowy;
e) obowi4zek posiadania przez podwykonawcg ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej, w zakresie

prowadzonej dzialalnoSci zwi4zanej z wykonywanq przez niego czgSci4 zam6wienia;

0 prawo odstqpienia od umowy w prrypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie;
7. W przypadku podwykonawstwa, kt6rego przedmiotem s4 dostawy lub uslugi w ramach danego

zam6wienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
z podwykonawc4 ma obowi4zek przedloZenia Zamawiaj4cemu po5wiadczonej za zgodnot(
z oryginalem kopii zawartych um6w o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowi4zek powyzszy nie

dotyczy um6w o podwykonawstwo, kt6rych przedmiotem s4 uslugi i dostawy w ramach danego

zam6wienia na roboty budowlane, ktdrych wartosd jest mniejsza ntz 0,5 V6 warlosci umowy w sprawie

zam6wienia publicmego i nie wigksza jednak niz 50.000 zl.
8. Zasady zawierania um6w o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sq zgodne z zasadami

okre6lonymi dla umdw zawieranych pomigdzy wykonawcq o podwykonawc4.
9. PlatnoSci w sytuacji powierzenia przez Wykonawcg czgSci zam6wienia do realizacji podwykonawcy:
a) w przypadku nie wykazania dokonania platno3ci naleznej podwykonawcy Zamawiaj4cy uprawniony

bgdzie do wstrrymania wyplaty naleznego wynagrodzenia w czgdci r6wnej sumie niedokonanych wyplat
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

b) Zamawiaj4cy dokonuje bezpoSredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia prryslugujqcego
podwykonawcy, kt6ry zawarl zaakceptowan4 przez Zanawiajqcego umowQ o podwykonawstwo, w
przypadku uchylenia siq od obowi4zku zaplaty przez Wykonawcg, z Tastrzezeniem lit b). Bezpo6rednia
platnosd na rzecz podwykonawcy zostanie dokonana przelewem w terminie nie dlu2srym niz 30 dni od
dnia wykazania zasadnosci takiej platnosci,

c) w przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uzasadnionych pisemnych nwag Zamawiaiqcy
uprawniony bgdzie do odmowy dokonania bezpoSredniej zaPlaty na necz podwykonawcy wzglgdnie do

zlo2enia do depozytu s4dowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej w4tpliwo6ci Zamawiaj4cego co do wysoko5ci

naleanej zaplaty lub podmiotu, kt6remu platnoSd sig nalery,
d) w przypadku dokonania bezpo$redniej zaplary podwykonawcy Zamawiaj4cy potr4ca kwotQ

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Szczeg6lowy tryb regulujqcy
bezposredni4 platnosd na rzecz podwykonawcy okreSla art. l43c ust. Od I do 6 Prawo zam6wierl
publicznych.

10. WysokodC kar umownych, z tytulu:
a) braku mplaty wynagrodzania naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi

kazdorazowo 5 o/o warlosci umowy,
b) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

wynosi 0,1 % wartoSci kazdorazowej nieterminowej zaptaty za kazdy dzien op62nienia,
c) nieprzedloZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s4 roboty

budowlane, Iub projektu jej zrniany, wynosi 0,1 oZ wartoSci umowy za kazdy dziei nieprzedloZenia
projektu umowy o podwykonawstwo, liczqc od dnia powzigcia przez Zamawiaj4cego informacji o
wykonywaniu prac przez podwykonawcal

d) nieprzedlozenia poSwiadczonej za zgodnoie z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, wynosi 0,1 04 warto6ci umowy zzka2.dy dzieri op6Znienia,

e) wykonywania prcc przez podwykonawcE bez zawarlej umowy o podwykonawstwo wynosi 0,2 %
wartosci umowy za kazdy dziei, liczqc od dnia powzigcia przez Zamawiajqcego informacji o

wykonywaniu prac przez podwykonawcg;

I braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, wynosi 0,05% wartosci umowy o
podwykona\rstwo za kazdy dzien opdZnienia, licz4c od uplywu terminu okreSlonego przez

Zamawiaj4cego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,
g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakesie innym niz okreslony w pkt f) w wysokosci 0,1 %

wartoSci umowy o podwykonawstwo za kazdy dzieh op62nienia, licz4c od uplywu terminu okre6lonego
przez Zamawiajqcego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany.

ll. JeZeli zmiana albo rczygnacja z podwykonawcy dotycry podmiotu, na kt6rego zasoby wykonawca
powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. I ustawy, w celu wykazania spelniania
warunk6w udzialu w postgpowaniu lub kryteri6w selekcji, wykonawca jest obowi4zany wykazac
zamawiajqcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub urykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawc4 na kt6rego zasoby wykonawca powolywal siQ w trakcie
postgpowania o udzielenie zam6wienia.



12. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgSci zam6wienia na roboty budowlane lub uslugi

nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na iqdanie zamawiajqcego przedstawia o5wiadczenie, o

kt6rym mowa w aft.25a ust. I ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzaj4ce brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
13. Jezeli zamawiaji4cy stwierdzi, ze wobec danego podwykon awcy zachodzq podstawy wykluczenia,

wykonawca obowiqzany jest zast4pii tego podwykonawcg lub zrezygnowaC z powierzenia wykonania
czgSci zam6wienia podwykonawcy.

14. Powierzenie wykonania czgsci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z

odpowiedzialnoSci za nalezyte wykonanie tego zam6wienia.
15. Zgodnie z aft- 22a ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zal si9 do

udostgpnienia zasob6w, za szkodg poniesion4 przez zamawiaj4cego powstalq wskutek ni€udostgpnienia
tych zasob6w, chyba ze za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy.

16. Regulacje wobec podwykonawc6w stosuje sip wobec dalszych podwykonawc6w.
17. Zamawiaiqcemu prrysluguje prawo do odst4pienia od umowy:
a) wyst4pila koniecznoSC wielokrotnego (nie mniej niz trrykrotnego) dokonywania bezpo3redniej zaplat,

podwykonawcy lub konieczno{C dokonania bezpo5rednich zaplat na rzecz podwykonawcy przekroczyla
sumg 57o wartoSci umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

l. Wszef kie zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje Zamaw\aj4cy oraz Wykonawcy mogq
przekazywa( pisemnie, lub faksem, drog4 elektronicznq niezwlocznie potwi€rdzonymi w formie pisemnej,

za wyj4tkiem oferty, o5wiadczeri i dokument6w wymienionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ (r6wnie2
w przypadku ich zlo2enla w wyniku wezwania o kt6rym mowa w aft. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp) dla kt6rych
Prawodawca przewidzial wyl4cznie formg pisemnq.

2. Dokumenty przesylai nalei na adres Zamawiajqcego: ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, Iub

bezpo5rednio w siedzibie Zamawiaj4cego w godzinach pracy: od poniedzialku do piqtku od 7.00-15 00.

3. Wszelkie zawiadomienia, o3wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomoc4 faksu lub w formte
elektronicznej rymagajq na 24danie kazdej ze stron, niezwlocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

4. Osoby uprawnione do kontaktowania si9 z Wykonawcami:
mgr inz. Wioletta Czekajlo - Kierownik Dzialu Technicznego i Uslug Komunalnych
tel. 0761 84 62 948, 601 7l7 925 ; fax 076/84 62 960
in2. Tomasz Duda- Kierownik Zakladu Wodociqg6w i Kanalizacji
tet. 0761 84 62 921, 602 34r 061 i fax 076A4 62 960

5. Jednoczesnie Zamawiaj4cy informuje, ze przepisy ustawy Pzp nie pozwalajq na jakikolwiek inny kontakt
poza pisemnym, faksem lub drog4 elektronicznq - zar6wno z Zamawiaj1cym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania sig z Wykonawcami. Oznacza to, 2e Zamawiaj4cy nie bgdzie reagowal na inne formy
kontaktowania sig z nim, w szczeg6lno$ci na kontakt telefonicmy lub/i osobisty w swojej siedzibie.

XIX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI4 WYKONAWCOW Z
ZAMAWIAJACVM ORAZ NAZWISKA OSOB UPRAWNIONYCH

DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI



xx. oBowf4zEK TNFoRMACYJNY W ZWT4ZKU ZOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. l3 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwielrlia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycmych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L ll9 204.05.2016, str. l), dalej ,,RODO", informujg,2e:

. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z
siedzib4 w Polkowicach, ul. D4browskiego 2, 59-100 Polkowice;

. inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsigbiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. zsiedzibT
w Polkowicach przy ul. D4browskiego 2 jest Pani Karolina Lasek ,
kontakt: iod@pgm-polkowice.com.pl, lub korespondencyjnie na adres Przedsigbiorstwo Gospodarki

Miejskiej Sp.z o.o. ul. D4browskiego 2 ,59-100 Polkowice;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdq na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODo w cel]u zwi4zanym z
postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.:

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; Rozbudowa sieci wodoci4gowej i kanalizacji
sanitarnej w ul, Nagietkowej w Polkowicach.

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdq osoby lub podmioty, kt6rym udost9pniona zostanie

dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwief publicznych (Dz. lJ. 22017 r. poz. 1579 i 201 8), dalej ,,ustawa Pzp";

. Pani,/Pana dane osobowe przechowywane bgdq przez odpowiedni okres wynikaiqcy z przepis6w prawa,

dotyczqcy obowi4zku archiwizacji dokument6w (art. 97 ust. I ustawy Prawo zam6wiefi publicmych
oraz Rozporz4dznnie Prezesa Rady Ministrdw z dnia l8 stycznia 20ll r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu

dzialania archiw6w zakladowych);
. obowiEzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana dotycz4cych jest

wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udzialem w postqpowaniu

o udzielenie zam6wienia publiczrego; konsekwencje niepodania okre3lonych danych wynikaj4 z ustawy

Ptp:'
. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bEd4 podejmowane w spos6b

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

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

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowonia nie mohe skutkowai zmianq wyniku postppowania o udzielenie zamdwienia

publicznego ani zmiqnq postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie mo2e

nqruszaC i nlegrqlnoS c i protokolu orctz i ego z alqcznik6w)',

- na podstawie art. l8 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zaslirzeZeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO Qtrawo do

ograniczenia przetwarzqnia nie mo zqslosowaniq w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienio korzyslaniq ze irodkow ochrony prautnei lub w celu ochrony praw innej osoby

Jizycznej lub prawnej, Iub z uwqgi nq wazne wzglgh) interesu publicznego Unii Europeiskiei lub
p alts tw a czl on kows ki e go) ;

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

2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza przepisy RODO;
. nie przysluguje Pani/Panu:

- w zwi4d<t z art l7 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobo*7ch, o kt6rym mowa w art.20 RODO;

- na podstawie art,2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych' gdyz
podstaw4 prawn4 przf,twarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RODO.

t7



FORMULARZ OFERTOWY

srona

z og6lnej liczby stron

(pieczgt Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY - strona I

Przetarg nieograniczony na:

Budowa i przebudowa sieci wodoci4gowej wraz z ptzyl4czami
( odcinek od wgzla W4 do W-25 i od wgzla WlO do wgzla W32) w Jgdrrychowie.

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

Wykonawca:

l. Zarejestrowananazwa Wykonawcy:

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:

3. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy ipodpisuj4ca ofertg (zeodniez informacia okrcslona w KRs-

cEDc. umowie spolki cvwilnej lub w pelnomocnictwi€):

4. Osoba odpowiedziatna za kontakty zZamawiaj1cym:

5. Dane teleadresowe, na kt6re nalezy przekazywad korespondencjg zvtiTzan4 z niniejszym

postgpowaniem:

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

adres do korespondencji (iezeli inny ni2 adres siedziby):

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

7. Wymagane wadium w wysokoSci zl zostalo wniesione w formie:

8. Wadium wplacone w formie pienigznej \alezl zwr6ciC na

Konto:.,,..........,..

9. Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy proponujemy (forma zabezpieczenia 4odna z Art.

148 Ustawy z dnia 29 sIyczniazc}4 r. Prawo zam6wief publicznych i SIWZ):

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:



FORMULARZ OFERTOWY str. 2
strona

z og6lnej liczby stron

(pieczgt Wykonawcy)

FORMULARZ OFf,RTOWY - strona 2

Oferujemy wykonanie przedmiotu zam6wienia w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego na zadanie Pn.
Rozbudowa sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nagietkowej w Polkowicach.

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

KRYTERIUMnT2: Okres udzi€lonej gwarancji jakosci - '.".......................|at(a)
(obejmowaC pelny rok kalendarzowy; nie mo2e byC kr6tszy niz 2 lata; nie mo2eby( dluzszy ni2 5 lat.)

UWAGA:
. W przypadku podania przez Wykonawc9 krotszego niz wymagany okresu gwarancji jako$ci na wykonane

roboty budowlane i dostarczone urz4dzenia lub nie podanie (nie wpisanie) tego okresu do Formularza

Ofertowego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.l pkt 2 ustawy Pzp, jako

niezgodna z SIWZ.
o JeZeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane i dostarczone

wz4dzf,,fia dl'Jzszy niz 5 lat - do oceny ofert zostanie przyjgty okres 5 lat i taki zostanie uwzglgdniony lakZe w
umowie o udzielenie zam6wienia publicznego.

l. OSwiadczamy, iz dokonaliSmy wizji lokalnej.

2. Zobowi4zujemy sig do udzielenia rgkojmi na wykonany przedmiot umowy na okres zgodny z okresem
gwarancji.

3. Oswiadczamy, 2e nealizujemy przedmiot zam6wienia zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiajqcego

okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia.

4. Zapoznalismy sig ze Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do

nich zastrz€zei oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

5. Deklarujemy, ze wszystkie oswiadczenia i informacje zamieszczone w niniejsrym ,,FORMULARZU
OFERTOWYM" sq kompletne, prawdziwe i dokladne w ka2dym szczeg6'le.

6. oSwiadczamy,2e wypelnilismy obowi4zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. l4 RoDo
(rozporzqdzenie Parlam€ntu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osdb fizycznych w zwiqzku z p.Zetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie
danych) (Dz Urz. UE L l19 z 04.05.2016, str. l) wobec osrib lizycznych, od ktdrych dane osobowe

bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w c€lu ubiegania si9 o udzielenie zam6wienia publicznego w
niniejszym postgpowaniu,

7. Podwykonawcom zzmierzam powierryC ponizsze czgsci zambwienia (Jezeli jest to lviadome, nalezy podae r6wniez

dane proponowanych podwykonawc6w)l

8. Do ofeny nale,} zal}czy( kalkulacjg (kosztorys ofertowy) c€ny kosztorysowei brutto sporzqdzonq
metodq szczeg6lowq wraz z podaniem skladnik6w cenotw6rcrych do kosztorysowania ( rg, ko, kz, zysk)
oraz zestawieniem materialdw i urz^dzeh.

Upetnomocniony przedstawiciel wykonawcy

fpodpi! piecred,

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

to



FORMIILARZ OFERTOWY str. 3
strona

z og6lnej liczby stron

Qtieczgt Wykonawcy)

FORMIILARZ OFERTOWY - strona 3

1. .Wykonawca oswiadca, 2e jesV nie jest* mikro, malym lub Srednim* przedsi€biorstwem , (zgodnie z

.Zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotycz4cym definicji przedsigbiorstw miko, matych i Srednich

(Dz.U.U.E. L 124 220.5.2003,2003/361/WE). (* niepotrzebne skresliC)

(Mikroprudstgbionfiro: przedsigbiorstwo, ktire zatrudnia nniej ni2 l0 os6b i kt6rego rocztty obrdt i/lub
rocznq suma bilansowa nie przekracza 2 milion6w EUR,
Male pnedslgblorcttto: prze&igbiorstwo, kt6re zatrudnia nniej ni| 50 os6b i kl6rego roczny obt6t i/lub
roczna suma bilansowa nie przekracza I0 miliondw EUR
Srednie przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, kt6re zatrudnia mniej niz 250 os6b i kt6rego roczny obr6t nie
przekacza 50 miliondw EUR, i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milion6w EUR

2. Dokumenty dolqczone do Oferty zawieraj4*/ nie zawierajq* informacje stanowiqce tajemnict
przedsigbiorstwa, w roanmieniu art. I I ust. 4 ustawy z dnia 16 kwiemia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
(r niep otrze bne s kreS I ii)

Dokumenf zawieraj}ce informacje stanowiqce tajemnica przedsigbiorstwa oraz dowody na wykazanie, t2

zastrzeaote informacje stanowi4 tajemnicA przedsigbiorstwa, zawarte s4 na stronach

Oferty.
(zaleca sig, zlozenie ww. dokument6w *raz z dowodami w oddzielnej wewngtrmej kopercie

z oznakowaniem: TAJEMNICA PRZEDSISBIORSTWA, lub oddzielnie spi4C (zszyC) od pozostalych,
jawnych element6w Oferty)

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:



CZMKN r
FORMULARZ OFERTOWY

strona

z og6lnej liczby stron

Qtieczgt lVykonawcy)

oSwlADczENIA wYKoNAwcY - strona l

Prrystgpujqc do postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Rozbudowa sieci wodoci4gowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nagietkowej w Polkowicach.

l. Oswiadczam, ze nie podlegam uykluczeniu z postgPowania na podstawie art.24 \st. I pkt. 12 do 22.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

/rodpil pi@d,

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

2. O$wiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postqpowaniu okre6lone przez Zamawiaj4cego w Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zarnovtienia rozd'zial III pkt I . 2-

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

Oswiadczam, ze
zamawiaj4cego w
nas4puj4cego/ych

w celu wykazania spelniania warunk6w udziafu w Postgpowaniu, okreflonych przez

Specyflrkacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia rozdzial lll pkt l. 2, polegam na zasobach

Dodmiotu/6w:

.., w nastgpuj4cym zakresie:

(wskazat podniol i okrellii odpov'iedni zakres dla u)skonnego podniotu).

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

/PodPtu, pa@44,,

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



CZNIK NT
FORMULARZ OFERTOWY

strona

z og6lnej liczby stron

(pieczgt Wykonawcy)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY - strona 2

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

powolujgsigwniniejsrympostepowaniu,tj.:................ (ptut

pehq navg/frng, adres, a talc2e w zaletnolci od podniotu: NIP/PESEL, KRyCEiDC) nie zzchodz4 podstawy wykluczenia z

postgpowania o udzielenie zam6wienia okre3lone w art.24 ust. I oraz podmioty te spelniajq warunki udzialu w

postgpowaniu, w zakresie jakim powolujg si9 na ich zasoby.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

/todpis Piezeer

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

Oswiadczam, ze w stosunku do nastgpuj4cego/ych podmiotu/tdw, bgd4cego/ych podwykonawcdami:

(Podat Pelnq nazw/Jirmg, adres, a

takie w zqlehnoici od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodz4 podstawy wykluczenia z postgpowania

o udzielenie zam6wienia.

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy

Data:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powy2szych o6wiadczeniach s4 aktualne i zgodne z prawdq oraz

zostaly przedstawione z peln4 Swiadomo5ciq konsekwencji wprowadzenia zamawiajqcego w bl4d przy

przedstawianiu informacji.

Upelnomocniony przedstawici€l Wykonawcy

WYKONAWCA:

Data:

22



wz6R

(pieczgt ll'ykonawcy)

.WYKAZ ROB6T BUDOWLANYCH POTWIERDZAJACYCH SPELNIENIE
WARUNKU UDZIALU W POSTEPOWANIU"

uwaga:
1. Nalezy wykazad w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres

prowadzenia dzialalno5ci jest kr6tsry - w tym okresie, co najmniej:
- -dw6ch rob6t budowlanych zblizonych do przedmiotu niniejszego zam6wienia o charakterze
budowv. orzebudowv lub wvmianv sieci wodociasowei lub kanalizacvinei o lacznei wartoici min
200,000 zlotvch

wraz z podaniem ich rodzaju, wartoSci, daty, miejsca *Tkonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych roboty te
zostaly wykonane, z zalqczeniem dowod6w okreSlajqcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane

nalezycie, w szczegdlnoSci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidlowo ukoticzone, prz! czym dowodami, o kt6rych mowa, sA referencje b4dZ inne

dokumenty wystawione przez podmiot, ta rzecz kl'rego roboty budowlane byly wykonywane, a iezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokument6w

- inne dokumenty.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

RodzNj rob6t
WartoSd

Data i miejsce
wykonania

Podmiot na rzecz
kt6rego roboty te zostsl]

wvkontne

Podmiot realizujqcy
zadanie

(zrdanie realizowrne
samodziclnie przcz
Wykonawcj/inny

podmiot, na kt6rego
wiedzy i doswiadczeniu

oolesr Wvkot|awca)

Data:



WZ6R

(pieczgt llykontwcy)

,,Wykaz os6b skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zam6wienia"

Lp.
Nazwisko

i imig

Kwalifikacje
zawodowe/

Uprawnienia

Zakres
wykonywanych

czynnosci

DoSwiadczenie/

Wyksztalcenie

Informacia o podstawie do
dysoonowania wskazanymi
osobami (umowa o prac?,

umowa zleceniu, ilp.)

l. W niniejszym wykazie nale\ wskazad osoby, kt6re bQdE wzeslniczye w wykonaniu zam6wienia. Wykaz
zawiera6 powinien,
-moiliwosd dysponowania, co naimniei iedna osoba, skierowan4 przez wykonawcQ do realizacji
przedmiotowego zam6wienia posiadajqcq uorawnienia do wvkonvwania samodzielnei funkcii
technicznei do kierowania robotami budowlanvmi bez ograniczef z branZv instalacvinei w zakresie
sieci. instalacii i urzadz€i cieplnych. wentvlacvinvch. gazowvch. wodociagowvch i kanalizacYinvch

2. W niniejszym wykazie nale'y bezwzglgdnie podaC informacjq o podstawie do dysponowania wskazanymi

osobami.
3. Do niniejszego wykazu naleZy dolqczyd W ORYGINALE pisemne zobowiqzanie innych podmiot6w do

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasob6w w zakresie os6b zdolnych do wykonania
zam6wienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam6wienia, w sytuacji okre3lonej w afi.22a
ustawy.

4. W celu oceny, czy wykonawca polegajqc na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach

okreSlonych w art. 22a ustawy, bfdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umoZliwiaj4cym
nafezyte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l4cz4cy wykonawca z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich zasob6w, zamawiaj4cy moze zqdae dokument6w, kt6re

okre$laj4 w szczeg6lnoSci:
l) zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
2) sposdb wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcg, pr4' wykonywaniu zam6wienia

publicznego;
3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego;
4) cry podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w

postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do5wiadczenia, nealizt:je
roboty budowlane lub uslugi, ktdrych wskazane zdolno5ci dotyczq.

Upelnomocn iony przedstawiciel Wykonawcy

Data:



WZOR

(pieczgt ll'ykonawcy)

D oly czy i p"zerar g\ n ieo gran i czonego n a zadania :

Rozbudowa sieci wodoci4gowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nagietkowej w Polkowicach.

OSWIADCZENIE DOTYCZ.{CE GRUPY KAPITALOWEJ

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

t6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. 22015 poz. 184. l6l8 i 1634 .)

z Wykonawcami, kt6rzy zlozyli odrgbne oferty w przedmiotowym postqpowaniu.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

b) Oswiadczamy, iz nalezymy do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U.22015 poz. 184. 1618 i 1634 ') z nizej wymienionymi

Wykonawcami, kt6rzy zlotyli o&Qbne oferty w przedmiotowym post9powaniu:

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:
UWAGA!
Oswiadczenie (o tresci zgodnej ze wzorem) zloaone wrazz ofert4 przetargowq przed terminem otwarcia ofert nie

bgdzie uznane, poniewaz Wykonawca skladajqc ofertg nie ma informacji o Wykonawcach, kt6rzy zlozyli
odrgbne oferty w przedmiotowym postgpowaniu.
W przypadku wptynigcia tylkojednej oferty w rarnach niniejszego postepowania zlo2enie w/w o6wiadczenia nie
jest wymagane.

UWAGA!
Zgodnie z art. 24 ust. I I ustowy Pzp llykontwca w leminie t;tiiilfii od dnia zamieszczenia nt stronie
intemetowej Zamareiajqcego informacjl, o ktdrej mowa w a , 86 ust. 3 ustatary, pneka|e Zamawlalqcemu
nlnieJsu o(wiotlczenie. Wraz ze zloieniem oiwiadczenio, wykonartca moie przedstowit dowofu, 2e powiqzqnia
z innym *ykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji v) postgpotloniu o udzielenie zam6wienia.

Data:



W26R

(pieczg( Il'ykonawcy)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn':
Rozbudowa sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nagietkowej w Polkowicach'

zoBowI4zANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia

w trybie 
^ft,22^ 

ust 1 ustawy PzP

Nazwa Podmiotu udostgpniajqcego

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

l. Niniejsrym zobowi4zujg sig do udostgpnienia swoich zasobdw w zakresie:

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

2. Spos6b wykorzystania udostgpnionych przeze mnie zasob6w, przez Wykonawcg, pzy wykonaniu
zam6wienia, bgdzie nastgpujqcy:

(i4Ion acje, jak zasoby le bedq W*otzystyeane pt4' rcolizacji zaniwienia)

3. Zakres iokes udzialu innego podmiotu przy wykonaniu zam6wienia:

Zakres -

Okres udzislu -
(ihfomucje,jakie konlwtnie zasobyzostanq udostgpnione oftE okres &ialu pdniolr\/ czasie realincii zantowhnia)

4. Charakter stosunku, jaki bgdzie mnie hczyl z wykonawc4:

(Wm&cje,,M jahej pdslat e vr'y'.onawca bgdzie nimi btsponowal)

5. Oswiadczam, 2e wszystkie informacje podane w niniejszym zobowiqzaniu s4 aktualne i zSodne z
prawd4 oraz zostaly przedstawione z pelnq Swiadomosciq konsekwencji wprowadzeniaZamawiaj1cego
w blEd prry przedstawianiu informacji.

Upelnomocniony przedstawiciel innego podmiotu

Data'.



WZOR UMOWY

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

pomigdry Przedsitbiorstwem Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o,
59-100 Polkowice, ul, D4browskiego 2 ;
Kapital Zakladowy 135.934.300 PLN;
KRS Numer KRS :0000074347 :
NrP 692-000-r2-19 ;
Regon:390558659
reprezentowanym przez :

l) Jacka KaszubQ - Prezesa ZarzTdu

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

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,

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

repr€zentowanq prz€z:

...zwanym w dalszej czgSci WYKONAWCA

$1.

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

udzielenie zam6wienia publicznego Wykonawcy powierza sig do wykonania zadanie pn.

Rozbudowa sieci wodociegowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nagietkowej w Polkowicach.

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

3. Wsrystkie roboty bgd4ce przedmiotem niniejszej umowy muszq byC wykonane zgodnie z obowi4zujqcymi
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszq umowq warunkach.

s2.

l. Strony ustalajq nastQpujqce terminy wykonania rob6t:
- rozpoczgcie:
- zakoficzenie:
Podsawq do rozpoczqcia prac bgdzie protok6l przekazania placu budowy podpisany przez insPektora

nadzoru i kierownika rob6t .

2. Za kjrmjm zzkoriczenia rob6t przyjmuje sig datg pisemnego 4]oszenia Zamawiajqcemu o zakofczeniu rob6t i
gotowoSci do odbioru.

3. Rozpoczgcie i przeprowadzenie przez Zamawiaj1cego czynnodci odbiorotych nastqpi zgodnie z zapisami

$ l4 niniejszej umowy.

$3.

l. Przedstawicielem Zamawiajqcego:
a) petni4cym funkcjg inspektora nadzoru brana instalacyjnej w zakesie sieci, instalacji i unqdzeh
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci4gowych i kanalizacyjnych bQdzie : .................. tel.
.......,,....,, e-mail:
b) Osobq uprawnionym do kontakt6w i koordynowania prac bgdzie: tel. .............., e-mail:

27



l.

2. Inspektor Nadmru dziala w granicach umocowania okre{lonego przepisami ustawy z dniaT lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (Dz.tJ-2017.1332 t.J. wraz ze zmianami) i w granicach nadanego mu umow4 prz€z

Zamawiajqcego.

3.Przedstawicielem Wykonawcy:

a) petniqcym funkcjg Kierownika budowy branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wz4dzeh
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych bgdzie : .................. tel.

e-mail: ..........................
b) Osob4 uprawnionym do kontakt6w i koordynowania prac bgdzie: tel. .............., e-mai[:

s4.

Zamawiajqcy zobowi4zany jest do:
a) odbioru przedmiotu umowy w tym element6w rob6t ulegajqcych zakryciu.
b) zaplaty wynagrodzenia zgodnie z umow4,
Wykonawca ma obowiqzek:
a) powiadomii Zamawiajqcego o stwierdzonych nieScisloSciach
b) oznakowad teren rob6t zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami oraz zapewni6jego petn4 ochronq

i zabezpieczenie,
wykonaC caly przedmiot umowy oraz usun4i wszelkie wady i usterki z nalezyt4 starannoSci4 i pilnoSci4,

realizowaC roboty w kolejno3ci i terminach uzgodnionych z Zamawiaj4cym,
realizowaC zam6wienie zgodnie z umowq, przepisami BHP, Polskimi Normami i zasadami sztuki
budowlanej oraz specyfikacj4 technicznq wykonania i odbiory rob6t budowlanych,
zapewniC specjalistyczny nadz6r nad realizacj1 zadania,
zapewniC wykwalifikowanych pracownik6w, jacy s4 niezbgdni do odpowiedzialnego i terminowego
wykonania robdt,

h) zawiadamia6 inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t zanikowych bqdZ ulegajqcych zakryciu, celem
odbioru z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed ich zakryciem; jezeli Wykonawca nie
poinformowal o tym fakcie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowi4zany jest odkryC roboty lub
wykonad otwory niezbgdne do zbadania rob6t, a nastipnie przywr6cii roboty do stanu poprzedniego na

wlasny koszt,
i) ponie6C wszelkie kosz{ z tytulu wyrz4drcnych szk6d powstalych w trakcie wykonywania rob6t

bgdqcych konsekwencj4 zaniedbai ze strony Wykonawcy,
j) przygotowaC przedmiot umowy do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawnoScijego wykonania,
k) po zakoficzeniu rob6t pozostawiC caly teren budowy czysty i nadaj4cy sig do uzytkowania,
l) prrygotowaC przedmiot umowy do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawnoScijego wykonania,
m) wykonaC i przekaza( Zamawiajqcemu dokumentacjg powykonawcz4w 2 egzemplnzach (w tym miSdzy

innymi: inwentaryzacjg powykonawczq, atesty i certyfikaty, oryginaly kart gwarancyjnych
wbudowanych material6w budowlanych itp.),

s5.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bgdzie utrzymywal teren rob6t w stanie wolnym od przeszk6d
komunikacyjnych oraz bgdzie usuwal i skladowat wszelkie urz4dzenia pomocnicze i zbgdne materialy,
odpady oraz niepotrzebne u:z4dzenia prowizoryczne na skladowisku odpad6w.
Wykonawca zobowi4zany jest do prowadzenia rob6t w spos6b nie powodujqcy utrudnieri w komunikacji
i nie snvarzajqcy zagro2eh wypadkowych.
Wytw6rcq odpaddw powstaj4cych w wyniku realizacji rob6t budowlanych jest wykonawca.
Wykonawca zobowiqzuje sig do zachowania wymog6w Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
rJ. z 2013 poz. 2I z p62n. zmianami) w zakresie transportu odpad6w oraz do przekazywania odpad6w
podmiotowi, kt6ry posiada zezwolenie na prowadzenia dzialalnoJci w zakresie zbierania, odrysku i

unieszkodliwiania odpadOw. Wykonawca nie posiadaj4cy zezwolenia do prowadzenia dzialalnoici w
zakresie transportu odpad6w zgodnie z ustawl z dnia jw. o odpadach, powierzy realizacjg zadah w wyzei
wymienionym zakresie podmiotowi posiadajqcemu powy2sze zezw olenie.
Podczas wytwarzania, transportu, odbioru i zagospodarowania odpad6w wykonawca musi przestrzegad

obowiqzuj4cych przepis6w w zakresie ewidencji itransportu odpad6w z uwzglQdnieniem elektronicznego
systemu BDO.

d)
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s6.

Wykonawca zobowi4zuje sig do ubezpieczenia robdt z tytulu szk6d, ktdre mogq zaistnie( w zwi4zku ze

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno5ci cywilnej.
Ubezpieczeniu podlegajq w szczeg6lnoSci:
a) roboty, obiekry, budowle oraz wszelkie mienie ruchome zwi4zane bezpo6rednio z wykonywaniem rob6t

- od ognia, huraganu i innych zdarzef losowych,
b) odpowiedziatnoSC cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych wypadk6w dotyczqcych

pracownik6w i os6b trzecich, a powstalych w zwiEzku z prowadzonymi robotami, a takze z ruchem
pojazddw mechanicznych.

s7.

Wykonawca zobowi4zuje sig wykonai przedmiot umowy z material6w i vz4dzef wlasnych okreSlonych

w przedmiarze rob6t i specyfikacji technicznej wykonania iodbioru rob6t budowlanych.
Materiaty i urz4dzenia podlegaj4ce wbudowaniu muszq posiadaC wymagane oznakowanie CE oraz powinny

odpowiadaC, co do jakosci i bezpieczefstwa, wymogom wyrob6w dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w art. l0 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom, o kt6rych mowa w $ I .

Przed wbudowaniem materialu na kazde zqdanie Zamawiajqcego Wykonawca zobowi4zanyjest okazad w

stosunku do wskazanych material6w i urz4dzei odpowiedni dokument wymieniony w ust. 2.

Wykonawca za pewni potrzebne oprzyrzqdowanie, potencjal ludzki oraz materialy niezbgdne do wykonania
przewidzianych normami badari oraz potwierdzenia jako5ci rob6t wykonanych z material6w Wykonawcy na

terenie budowy, a lakze do sprawdzenia cig2aru i iloSci zuzytych material6w.
Badania, o kt6rych mowa w pkt 4, bgdq realizowane przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badai okaze siQ, ze zastosowane materialy, b4dZ wykonanie robdt jest

niezgodne z umow4, to koszty badafi dodatkowych i ponadnomatywnych w stosunku do badah okreslonych

w ust. 4 obci4zaj4 Wykonawca.

$8.

Wykonawca nie mo2e, bez pisemnej zgody Zamawiaj4cego, cedowaC swoich praw i obowi4zk6w
wynikaj4cych z niniejszej umowy na rzecz innych podmiot6w, w tym r6wniez dokonywai przelewr
wierzytelnosci nale2nych z tytulu realizacji niniejszej umowy od Zamawiajqcego.
W razie naruszenia lub niedotrzymania postanowieri ust. I Zamawiajqcy moze od umowy odstApid ze

skutkiem natychmiastowym, wykluczaj4c roszczenia odszkodowawcze.

se.

Strony ustalajq kosaorysowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie:
a)netto: ............ zl (slownie:. . . . . . .. . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . ) .

b) podatek vAT ( .........% )
c) 6rutto: . . . ... . . . .. . zl(slownie:.......... ... . ................).
Wynagrodzenie okre6lone w usl I odpowiada przedmiotowi umowy przedstawionemu w przedmiarze

zakresu podstawowego rob6t, kt6ry byl zamieszczony w SIWZ ijest tzw. wynagrodzeniem kosroryso\'rym'
Wynagrodzenie okreslone w ust. l, jak rdwniez ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym rekompensujq

Wykonawcy takie koszty jak: wszelkich prac przygotowawcrych, porzqdkowych, projektu organizacji ruchu
na czas budowy oraz oznakowania, funkcjonowania placu budorvy, vttz z koszl:ami jego organizacji i

p62nlejszej likwidacji, koszty doprowadzenia medi6w i koszty ich zuzycia, \trzymania zaplecza budowy,
zabezpieczenia placu budowy, porzqdkowania placu budowy, koszty obslugi geodezyjnej, ubezpieczenia

budowy, organizacji ruchu zastgpczego, sporz4dzenia dokumentacji powykonawczej, transportu
zewngtrmego i wewngtrznego pracownik6w, material6w, material6w pochodzqcych z rozbi|rki i odpad6w,

deponowania na skladowisku odpad6w i w miejscach deponowania wskazanych przez Zamawiaj4cego, a

takze koszty inne wynikajqce z umowy.
Roboty towarzyszqce, kt6rych zdaniem Wykonawcy wystgpuje konieczno$6 wykonania, nie wymienione
w przedmiarze naleZy uwzglgdniC w zakresie rob6t podstawowych. Ich koszt Wykonawca uwzglgdnil
w cenach jednostkowych oferry.
Wykonawca oswiadcza, iz nie bgdzie zglaszal iadnych roszczeh z tytulu niedoszacowania naleznosci za

wykonanie rob6t bEd4cych przedmiotem umowy czy innych blgd6w Wykonawcy.
Wykonawca oSwiadcza, 2e dokonal wizji lokalnej w terenie, zapoznal sig z terenem tob6t, oraz zapoznal sig

z warunkami realizacji i wynagrodzenie z ust. I zawiera wszystkie koszry niezbgdne do kompleksowej
realizacii umowv.
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8.
9.

7. Spos6b rozliczenia rob6t: calkowita wartosC faktycznie wykonanych rob6t obliczona bgdzie jako iloczyn cen

jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilo$ci wykonanych rob6t na podstawie obmiaru zatwierdzonego

przez Inspektora Nadzoru.
Nie przewiduje sig mozliwosci wzrostu cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych.
Rozliczenie finansowe rob6t wykonanych w ramach niniejszej umowy odbgdzie sig na podstawie faktur
wystawionych po zrealizowaniu zakresu prac na podstawie czgdciowego protokolu wykonanych rob6t i

kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez kierownika rob6t i inspektora nadzoru i odbiorze
zakresu rob6t objgtych umow4.
Podstawq do wystawienia przez Wykonawca faktury koncowej bgdzie podpisany przez Inspektora Nadzoru

i Kierownika rob6t przy udziale przedstawicieli Zamawiaj4cego i Wykonawcy protokolu odbioru
koricowego, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek ujawnionych przy odbiorze protokolu
potwierdzaj4cego usunigcie wad i usterek.

I l. PlatnoSd na rzecz Wykonawcy dokonana bgdzie przelewem z terminem 30 dni;
- od daty wptywu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi do siedziby zamawiajqcego, prry czym
faktura nie mo2e byC wystawiona wcze6niej niz po podpisaniu odpowiednio protokolu potwierdzajqcego

wykonanie rob6t, protokolu odbioru kofcowego.
Termin p.latnoSci ustala sig na dzieri obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego
Zamawiajqcy nie bgdzie ludzielal zaliczek dla Wykonawcy w zwiqzku zrealizacjq przedmiotu umowy.
Wykonawca nie moze uzalezniad wykonania rob6t od udzielenia zaliczki.
Zamawiajqcy moze na pisemny wniosek Wykonawcy dokonaC wcze6niejszej zaplaty wynagrodzenia pod

warunkiem jednak pomniejszenia go o kwotg stanowi4cq iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i liczby
dni o kt6re zostala prryspieszona platnold.

16. Platnosci w sytuacji powierzenia przez Wykonawcg czgsci zam6wienia do realizacji podwykonawcy
realizowane bgd4 zgodnie z $ I7 ust. 9.

17. Wykonanie ewentualnych rob6t dodatkowych, wykraczajqcych poza zakres okreslony w przetargu, moze

nast4pid wylqcznie na podstawie protokolu koniecmosci zatwierdzonego przez Zamawiaj4cego - na

zasadach okedlonych w art. 144 ust. I ustawy Prawo zam6wiei publicmych.
18. W przypadku wyst4pienia rob6t dodatkowych obowiqzuj4 czynniki cenotw6rcze do kosztorysowania

zgodnie z cennikami cenotw6rczymi, okre3lonymi w kosztorysie ofertowym.
19. Materialy, sprzgt itransport wg of€rty, natomiast materialy nie ujgte w ofercie b9d4 wyceniane na podstawie

lokalnych cen rynkowych.
Na wykonane roboty dodatkowe zostanie udzielona gwarancja i rgkojmia, jak na roboty zsadnicze.
Wykonanie przez Wykonawca rob6t doda&owych bez zachowania procedury opisanej w ust. l7 lub

samowolne wprowadzenie zmian w robotach objgtych przedmiotem umowy, pozbawia Wykonawcg
skutecznego roszczenia o zaplatg wynagrodzenia za ten zakres wykonanych prac.

W przypadku wykonania prac niezgodnych z protokolem konieczno3ci rob6t b4dibezzachowania
procedury, o kt6rej mowa w ust. 17, Wykonawca na zqdanie Zamawiaj4cego jest zobowiqzany do
prrywr6cenia stanu sprzed wykonania ww. samowolnych rob6t, bEdZ przywrdciC na kosa i ryzyko
Wykonawcy stan sprzed wykonania tych samowolnych rob6t bez zachowania prawa do wynagrodzenia w
tym zakresie.

10.

t2.
13.

14.

15.

20.
21.

22.

23. Zamawiaiqcy dopuszcza takze mozliwoSi wprowadzenia rob6t zamiennych w razie

okoficmodci, kt6rych nie mozna bylo przewidzie( w dniu zawarcia umowy, a nadto w
koniecznoici zmiany technologii wykonania rob6t.

wystQpienia
przypadku

24. Robofy zamienne mog4 zostad wykonane wllqcznie na podstawie uprzednio sporz4dzonego protokolu
koniecznoSci, podpisanego przez Wykonawca, kierownika budowy i Przedstawiciela Zamawiaiqcego oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajqcego.

25. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych i

wskaZnik6w cenotwbrcrych wyszczeg6lnionych w kosztorysie ofertowym sporz4dzonym przez WykonawcQ
dla tych rob6t oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawc9 i odebranych przez Zamawiaj|cego
rob6t zamiennych. Podstaw4 odbioru rob6t zamiennych bgdzie obmiar rob6t wraz z wycen4 kosztorysow4

sporz4dmnq przezWykonawcg. Do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu rob6t zamiennych ust. l9
stosuje siQ.

s t0.

Zanawiaj4cy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzecmwego rob6t bgdqcych przedmiotem umowy.
Wykonawca z tego tytulu nie bgdzie dochodzil zadnego odszkodowania.

s ll.

Przed rozpoczgciem lub w toku realizacji rob6t na 24danie Zamawiaj4cego, Wykonawca, ma obowi4zek
przedstawienia mu za5wiadczenia z banku dotyczqcego jego stanu finansowego.
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$ 12.

Warunki i zasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy:
l. Dopuszcza sig zmiang przedstawicieli stron z przyczyn niezale2nych od stron (sily wyzsze*, zdarzenia losowe,

stan epidemiologiczny itp.), zniana wymaga wyl4cznie pisemnego powiadomienia przez strony umowy,
2. Dopuszcza sig zmiang zapis6w umownych stanowi4cych oczywist4 omylkg,
3. Termin realizacji zam6wienia moze ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w przypadku:

a) wystEpienia potwierdzonych przez lnspektora Nadzoru sytuacji nie przewidzianych na etapie zawarcia
umowy oraz innych uniemozliwiajqcych wykonywanie rob6t zgodnie z wymaganiami technologii:
opad6w deszczu, gradu itp.. Termin realizacji zam6wienia zostanie wydluZony o iloSC dni wystqpuj4cych
niekorzystnych warunkdw atmosferycmych. Zamawiajqcy pisemnie powiadomi Wykonawcg o

wznowieniu rob6t,
b) gdy Zamawiajqcy udzieli Wykonawcy zam6wienia w trybie zam6wienia z wolnej rgki na realizacjg

rob6t, o kt6rych mowa w art.67 lub rob6t dodatkowych, o kt6rych mowa w art. 144 ustawy Prawo

zam6wieir publicznych.
c) w prrypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemo2liwiajqcych prawidlowq realizacjg
przedmiotu umowy termin z*ohczenia rob6t moze zostad przedluzony o czas potrzebny na dokonanie

zmian w dokumentacji projektowej,
d) zmiany zakresu rzeczowego rob6t dokonanego przez Zamawiajqcego, w trakcie realizacji prac lub z
przyczyn niezalezrych od Wykonawcy (sil wyzszych),
e) stwierdzenia w trakcie rob6t kolizji z istniejqcymi urzqdzeniami, kt6re nie s4 geodezyjnie

zinwentaryzowane. Termin zostaje w6wczas przedlrzony o czas potrzebny do usuniecia kolizji
f) sn{ierdzenia w trakcie rob6t wszelkiego rodzaju przeszkdd, utrudniefl, zlych warunk6w gruntowych itp.
uniemozliwiaj4cych terminowe lub prawidlowe wykonanie zadania , zgodnie zE s^ukq budowlan4.
Termin zostaje w6wczas przedluzony o czas potrzebny do usuniqcia przeszk6d, utrudniei itp.
g)stanu epidemiologicznego w kraju ; Termin zostaje w6wczas przedluzony o czas potrzebny do realizacji
zadania, zgodnie z wytycznymi wydanymi przez organy nadrzgdne; w celu zachowania naletttei
ostro2no6ci, mozliwoSci realizacji umowy itp.

4. Zamawiajqcy dopuszcza mozliwoSC zmiany zakresu rzecmwego rob6t dokonanego przez Zamawiai1cego, w
trakcie realizacji prac lub z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy ( koniecznoSci zmiany technologii
wykonywanych prac , sil wyzszych*, nie uzyskania zgody na wejscie itp. ),
5. W przypadku zaistnienia okolicznoici wskazanych w ust.4, Zamawiaj4cy dopuszcza mozliwosC zmiany
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w $ 9 ust. I umowy, poprzez wprowadzenie do obowiqzujqcej
tresci umowy wartosci rozliczenia koricowego, w nastgpuj4cy spos6b:

a) przygotowanie przez Wykonawcg kosztorysu powykonawczego dla wykonanego zakesu podstawowego

rob6t z uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych wskutek okolicznoSci wskazanych w umowie,
b) sprawdzenie i zaakceptowanie w/w kosztorysu powykonawczego przez inspektora nadzoru,

c) spisanie pomigdzy stronami stosownego aneksu finansowego do umowy.
*sila wyisza - wydarzenie lub okolicznoSC o charakterze nadzwyczajnym, na kt6r4 Wykonawca ani
Zamawiajqcy nie majq wplywu; wystqpieniu ktdrej Wykonawca ani Zamawiajqcy, dzialaj4c racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; kt6rej, w przypadku jej wystqpienia, Wykonawca ani Zamawiajqcy.
dzialaj4c racjonalnie, nie mogli unikn4C lub jej przezwycigLy'; oraz kt6ra nie mo2e byC zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajqcemu.

s t3.

l. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot w sprawie zam6wienia
publicznego Wykonawca jest zobowi4zany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania
reklamacyjnego.

2. Reklamacjq wykonuje si9 poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiaj4cego na piSmie.

3. Zamawiajqcy ma obowiqzek pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego przez Wykonawca roszczenia w
terminie 30 dni od dary zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajqcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglgdnie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o kt6rym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawnionyjest do wyst4pienia
na drogg sqdowq.

s 14.

l. Przystqpienie przez Zamawiaj4cego do czynnoSci odbioru koticowego przedmiotu umowy nastqpi po

zakohczeniu przez Wykonawca realizacji wszystkich robot objqtych niniejsz4 umowq.
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

9.

10.

I l.

Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca sklada w siedzibie Zamawiajqcemu zgloszenie o zakofczeniu rob6t.

czynnosci odbioru koicowego przedmiotu umowy Zamawiaj4cy rozpocznq w ciqgu l4 dni od daty zlozenia
przez Wykonawcg w siedzibie Zamawiajqcego zgloszenia o zakoticzeniu rob6t.
W czynno5ciach odbioru koicowego uczestniczyd bgdq przedstawiciele Zamawiaj4cego i Wykonawcy.
Wykonawca najp6zriej w dniu rozpoczgcia czynnoSci odbioru koticowego przekaze Zamawiajqcemu

wsrystkie wymagane Prawem Budowlanym i niniejsz4 umow4 dokumenry.
JeZeli w toku czynnosci odbioru zostanq stwierdzone wady, to Zamawiaj4cemu przysluguj4 nastgpuj4ce

uprawnienia: je2eli wady nadajq sig do usunigcia, moze odm6wiC odbioru do czasu usunigcia wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanq stwierdzone wady, to Zamawiaj4cemu prrysluguj4 nastqpujEce

uprawnienia: jezeli wady nie nadajq sig do usunigcia, to jeZeli nie uniemozliwiaj4 one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przemaczeniem, ZamawiajEcy moze obnizyi odpowiednio wynagrodzenie

Wykonawcy; je2eli wady uniemo2liwiaj4 uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zarnawiai4cy moze

odstqpi6 od umowy lub z4da( wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiajq, 2e z crynnoici odbioru bgdzie spisany protok6l zawieraj4cy wszystkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez termin na usunigcie przez Wykonawcg stwierdzonych przy odbiorze wad
i usterek.
Wykonawca mbowiqzany jest do pisemnego zawiadomienia ZamawiajEcego o usunigciu wad oraz do

24dania wyznaczenia terminu na odbi6r zakwestionowanych uprzednio rob6tjako wadliwych.
Po protokolamym stwierdzeniu usunigcia wad srwierdzonych przy odbiorze ko6cowym rozpocrynajq swdj

bieg terminy o kt6rych mowa w $ l5 i2l.
Zamawiaj4cy mo2e podj4C decyzjg o przerwaniu czynno$ci odbioru, jeZeli w czasie tych crynno$ci
ujawniono istnienie takich wad, kt6re uniemozliwiaj4 uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z puemaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

s ts.

Zabezpieczenie nalerytego wykonania umowy
l. Wykonawca wni6sl w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy

o wartosci zlotych (slownie: ......................21otych), w formie co stanowi l0 9/o

wartosci umownej (brutto). Zabezpieczenie powybze sluzy pokryciu rosz.czeh z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeh z tytutu rgkojmi.
2. Zwrot zabezpieczenia nast4pi w dw6ch nw. terminach:

a) 70o/o zabezpieczenia zwrdcone lub zwolnione zostanie w termini€ 30 dni od ostatecmego

bezusterkowego odbioru rob6t,
b) 30Vo zabezpieczenia zwr6cone lub zwolnione zostanie nie p6iniel niz w l5 dniu po uplywie okresu za

wady.
3. W przypadku zmiany, przesunigcia terminu zzkohczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowi4zany jest

przed terminem *ygaSnigcia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do zloZenia aneksu

do powyzszego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikajqcy z przesunigcia terminu
zakohczenia zadania.

4. W przypadku niedopetnienia obowi4zku wynikaj4cego z ust. 3, jak r6wnie2 obowi4zku wynikajqcego
z Prawa zam6wieri publicznych, Zamawiaj4cy ma prawo do potr4cania naleznych kwot z faktury
przedlozonej do rozl iczenia.

s 16.

l.Na podstawie art. 29 ust 3a oraz w zwi4zk]u z art.36 ust 2 pkt 8a) ustawy Prawo zam6wierl publicznych,
Zamawiajqcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawca lub podwykonawca
os6b wykonujqcych nizej wymienione crynnoSci w trakcie realizacji przedmiotowego zam6wienia:

a) a) czynnosci zwiqzane z pracami przygotowawczymi , ziemnymi i odtworzeniowymi terenu 99
naimniei 2 osobv:

b) b) czynnosci zwiqzane z robotami instalacyjno-montazowymi w zakresie branzy sanitarnei - gg

naimniei 3 osobv
2. Wykonawca przed podpisaniem umovry przedlo|yl Zamawiaj4cemu o6wiadczenie tykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac9 os6b wykonuj4cych czynnoSci wskazane
w ust. l. Oswiadczenie to zawiera w szczeg6lnoSci: dokladne okreslenie podmiotu skladajqcego

oswiadczenie, datg zlozenia oiwiadczenia, wskazanie,2e wskazane czynno3ci wykonajq osoby zatrudnione

na podstawie umowy o pftcg wraz ze wskazaniem liczby rych osdb, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju
umowy o praca (np. umowa na czas okre6lony, nieokretlony, itp.) i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do zlozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
3. Wykonawca zobowi4zuje siQ do zatrudnienia pracownik6w Swiadczqcych wskazane czynnodci w okresie
reafizacji umowy na podstawie umowy o pracA w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia26 cznrwca 1974 r- -



Kodeks pracy.
4. W trakcie realizacji zam6wienia Zamawiaj4cy uprawnionyjest do wykonywania czynno5ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno5nie spetniania przez Wykonawcg lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg osdb wykonuj4cych wskazane w ust. I czynno$ci. Zamawiajqcy uprawniony jest

w szczeg6lno5ci do:
a) i4dania dokument6w w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymog6w i dokonywania ich oceny,
b) z4dania wyja6nien w przypadku w4pliwoSci w zakresie potwierdzenia spelniania ww wymog6w,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
5. W trakcie realizacji zam6wienia na kuzde wezwanie Zamawiaj4cego w wyznaczonym w rym wezwaniu
terminie, nie k6tsqym ni2 3 dni robocze, Wykonawca przedlozy Zamawiaj4cemu do wglqdu podwiadczone

za zgodnosC z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawca kopie um6w o praca os6b

wykonujqcych w trakcie realizacji zam6wienia czynnoSci okre5lone w ust. I wraz z dokumentem
regulujqcym zakres obowi4zkow, jezeli zostal sporzqdzony. Kopie um6w powinny zostae zanonimizowane

w spos6b zapewniaj4cy ochrong danych osobowych pracownik6w, zgodnie z przepisami RODO (tj. w
szczeg6lnoSci bez adres6w, nr PESEL pracownik6w).
Imig inazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takiejak: data zawarcia umowy, rodzaj

umowy o pracQ i wymiar etatu powinny byC mo2liwe do zidenffikowania.
6. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawc9 lub PodwykonawcA wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracE os6b wykonuj4cych wskazane w ust. I czynno3ci Zamawiajqcy przewiduje sankcjg w postaci

obowiqzku zaplaty przez WykonawcQ kary umownej w wysokosci okredlonej w $ l8 ust.2 pkt. 0 umowy
Niezlo2enie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zarnawiajqcego terminie 24dutych przez

Zamawiaj4cego dowod6w w celu pohvierdzenia spelnienia przez Wykonawca lub Podvykonawc9 wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bgdziejako niespelnienie przez wykonawcg lub
podwykonawc9 wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracq osdb wykonuj4cych wskazane w ust. I
czynnoSci.
7. W przypadku wigcej niz trzykrotnego niedopelnienia wymogu zafudniania pracownik6w Swiadcz4cych
okreSlone czynno5ci na podstawie umowy o pracA w rozumieniu przepis6w Kodeksu Pracy Zamawiaj4cy
uprawniony bgdzie do odstqpienia od umowy zgodnie z $ l8 ust.2 pkt. g) umowy.
8. W przypadku uzasadnionych wqtpliwoSci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub
Podwykonawca, Zamawiajqcy moze zwr6ciC sig o przeprowadzenie kontroli przez Paristwow4 InspekcjE
Pracy.
9. Wykonawca oswiadcza, Ze zatrudnia pracownik6w lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami stosownie do

tre5ci art. I ust I b lit a ustawy z dnia l0 paZdziemika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracQ.

s 17.

Postanowien ia dotyczqce podwykonawstwa:

3.

Podwykonawca mo2e rozpocz4C prace nie wczeSniej niz przed dniem podpisania umowy z Wykonawcq.
Wykonawca nie p62niej 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 zniany.
Zamawiaj4cy w terminie do 7 dni od dnia otrrymania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej
przedmiotem sq roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedlo2onego projektu, i do projektu zmiany
umowy. Zastrzezenia dotycryC mog4jedynie niezgodnodci projektu umowy z wymogami okreSlonymi
w ust. o.

4. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawc4 przedklada Zamawiaj4cemu
poswiadczonq z zgodnosd z oryginalem kopig zawanej umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sq

roboty budowlane, ijej zmiany,
5. Zamawiaj4cy w terminie do 7 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s4

roboty budowlane, i dojej zmian. Sprzeciw dotyczyd mo2ejedynie niezgodnosci zawartei umowy
z wymogami okreslonymi w ust. 6.

6. Wymagania dotycz4ce umowy o podwykonawstwo, ktdrych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez

Zamawiajqcego zastrzezen Iub sprzeciwu:
a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byd dluzszy

ni2 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku;
b) termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji podwykonawcy nie moze byd dluzszy od

terminu realizacji przedmiotowego zam6wienia publicznego;
c) zakres rob6t i spos6b ich wykonania oraz warunki gwarancji winny byC to^ame z umow4 na

realizacjg zam6wienia publicznego:
d) kary umowne z tytulu op6Znienia w realizacji umowy;
e) obowi4zek posiadania przez podwykonawca ubezpieczenia od odpowiedzialno3ci cywilnej,

w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwiqzanej z wykonywan4 przez niego czg5ci4 zam6wienia;

L
2.



7.

f) prawo odstqpienia od umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie;
W prrypadku podwykonawstwa, kt6rego przedmiotem s4 dostawy lub uslugi w ramach danego zam6wienia

na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawc4 ma obowi4zek
przedlozenia Zamawiajqcemu poSwiadczonej za zgodnoS( z oryginalem kopii zawartych um6w o

podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiqzek powyzszy nie dotyczy um6w o podwykonawstwo, kt6rych
przedmiotem sq uslugi i dostawy w ramach danego zam6wienia na roboty budowlane, kt6rych wartosd jest

mniejsza niz 0,5 7o wanoSci umowy w sprawie zam6wienia publicznego i nie wigkszajednak niz 50.000 zl.
Zasady zawierania um6w o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami s4 zgodne z zasadami

okreSlonymi dla um6w zawieranych pomigdzy wykonawcq o podwykonawc4.
Platnosci w sytuacji powierzenia przez Wykonawcg czgfci zam6wienia do realizacji podwykonawcy:
a) w przypadku nie wykazania dokonania platnoSci naleznej podwykonawcy Zamawiaj4cy uprawniony

bgdzie do wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia w czgSci r6wnej sumie niedokonanych wyptat
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

b) Zamawiaj4cy dokonuje bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia prryslugujqcego
podwykonawcy, kt6ry zawarl zaakceptowanq przez Zamawiaj4cego umowg o pod*rykonawstwo, w
przypadku uchylenia sig od obowi4zku zaplaty przezWykonawcQ, z zasftzezeniem lit b). BezpoSrednia
platno3C na rzecz podwykonawcy zostanie dokonana przelewem w terminie nie dluzszym ni2 30 dni od

dnia wykazania zasadnosci takiej platnosci,
c) w przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiaj4cy uprawniony

bgdzie do odmowy dokonania bezpo5redniej zaplaty na necz podwykonawcy wzglgdnie do zlozenia do

deporytu s4dow€go kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wqtpliwoSci Zamawiaj4cego co do wysoko6ci

nale2nej zaplaty lub podmiotu, kt6remu platnosd sig nalezy,
d) w przypadku dokonania bezpo5redniej zaplaty podwykon awcy Zamawiajqcy potr4ca kwotq

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale2nego Wykonawcy. Szczeg6lowy tryb reguluj4cy
bezpoSredni4 platnosd na rzecz podwykonawcy okreSla art. l43c ust. Od I do 6 Prawo zam6wiei
publicznych.

10. Wysokodd kar umownych, z tytulu:
a) braku zaplaty wynagtodzenia naleZnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

wynosi ka2dorazowo 5 o/o wartoSci umowy.\
b) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom wynosi 0,1 o/o wartosci ka2dorazowej nieterminowej zaplaty za kazdy dziei
oD6Znienia.

c) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem

sQ roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,1 9/o wartosci umowy za kazly dzieh
nieprzedlo2enia projektu umowy o podwykonawsh{o, liczqc od dnia powzigcia przez

Zamawiaj4cego informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawcg;
d) nieprzedloirnia poSwiadczonej z zgodnoi| z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub

jej mriany, wynosi 0,1 04 wartodci umowy zaka2.dy dzief. op6Znienia,
e) wykonywania prac przez podwykonawca bez zawarlei umowy o podwykonawstwo wynosi

O,zyo v'taftoici umowy za kazdy dzieh, liczqc od dnia powziEcia pv.ez Zuliawiaj4cego
informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawca;

0 braku zmiany umowy o pod$ykonawstwo w zakresie terminu zaplafy, wynosi 0,05% wartoSci

umowy o podwykonawstwo za kazdy dzief op62nienia, licz4c od uplywu terminu okre3lonego
przez Zamawiajqcego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okreSlony w pkt f)
w wysoko6ci 0,1 06 wartosci umowy o podwykonawstwo za kazdy dzief op6znienia, liczqc od

uplywu terminu okreSlonego przez Zamawiaj4cego w wezwaniu do dokonania wskazanej
zmiany.

ll. Je2eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby wykonawca
powolywal sig, na zasadach okreslonych w arr. 22a ust. I ustawy, w celu wykazania spelniania
warunk6w udzialu w postQpowaniu lub kryteri6w selekcji, wykonawca jest obowi4zany wykazaf
zamawiajqcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym ni2 podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywal sig w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdwienia.

12. lezeli powienenie podwykonawcy wykonania czgSci zam{iwienia na roboty budowlane lub uslugi
nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na z4danie zamawiaj4cego przedstawia oSwiadczenie, o
ktdrym mowa w art. 25a ust. I ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajqce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

13. Je2eli zamawiajqcy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodz4 podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiqzany jest zastEpiC tego podwykonawcg lub zrezygnowaC z powierzenia wykonania
czgSci zam6wienia podwykonawcy.

8.
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14. Powierzenie wykonania czgsci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z

odpowiedzialno3ci za naleZlte wykonanie tego zam6wienia.
15. Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiot6w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal sig do

udostgpnienia zasob6w, za szkodg poniesion4 przez zamawiajqcego powstal4 wskutek nieudostqpnienia
tych zasob6w, chyba ze za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy.

16. Regulacje wobec podwykonawcdw stosuje sig wobec dalszych podwykonawc6w.
17. Zamawiajqcemu przysluguje prawo do odstqpienia od umowy:

a) wyst4pila konieczno6C wielokrotnego (nie mniej niz tzykrotnego) dokonywania
bezpoSredniej zaplaty podwykonawcy lub koniecznoSd dokonania bezpo5rednich zaplat na

rzecz podwykonawcy przekroczyla sumQ 57o wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

$ 18.

l. Strony zastrzegaj4 sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienalezyte uykonanie
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiaj4cemu karg umownq:
a) za op6inienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokoSci 0,5%o vrynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w $ 9 ust. I c), za kazdy dzieh op62nienia, licz4c od umownego terminu zakoriczenia rob6t,
b) za op6znienie, w usuniEciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokosci 0,57o wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w $ 9 ust. lc), za kazly dzieri op6Znienia, licz4c od dnia wyznaczonego
przez Zarnawiaj4cego, na usunigcie wad,

c) za op6znienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie obowiqzywania gwarancji w wysoko5ci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym mowa w $ 9 ust.l c), za ka2dy dziei op62nienia, licz4c od dnia
wymaczon€go prze z Zamawiajqcego na usunigcie wad,

d) za odst4pienie od umowy, przez Zamawiaj4cego, wskutek okolicmosci, za kt6re odpowiada Wykonawca,
w wysokoSci l0%o wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w S 9 ust. lc), od kt6rego wykonania
Zamawiaj4cy odstqpil,

e) za naruszenie lub op6mienie w realizzcji przez \Nykonawcg zobowiqzati okre$lonych w umowie
w wysoko$ci 0,59lo wynagrodzenia umownego brutto okeslonego w $ 9 ust. lc), za kazdy dzieil
naruszenia lub op62nienia w realizacji zobowiqzan Wykonawcy wynikajqcych z umowy,

I w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowi4zku zatrudnienia pracownik6w na

podslawie umor.ry o pracQ, o ktdrej mowa w $ 16 Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiaj4cego karg
umownQ w *rysokosci 0,50lo wynagrodzenia okreslonego w $ 9 ust.lc) . Kara umowna, o kt6rej mowa w
zdaniu poprzedzaj4cym naliczana bgdzie oddzielnie za kaizdy prqpadek niewykonania ww. obowi4zku
oraz za ka2dy miesiEc realizacji umowy,

g) w prrypadku niewykonania lub nienalerytego wykonania obowi4zku zatrudnienia pracownik6w na

podstawie umowy o pracq, o kt6rej mowa w $ 16 Zamawiajqcy uprawniony bgdzie do odsqpienia od

umowy. W przypadku takim Wykonawcy nie bgdq sfuZyC wzglgdem Zamawiaj4cego zadne roszczenia, w

rym o naprawienie szkody.
2. Zunawiaj4cy zaplaci karg umownq Wykonawcy za odstqpienie od umowy wskutek okoliczno5ci, za kt6re

odpowiada Zamawiajqcy w wysoko5ci l0% wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym mowa w $9 ust.

lc).
3. Iezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajqcy moZe dochodziC odszkodowania

uzupelniaj4cego.

$ le.

Stronom przysluguje prawo odstqpienia od umowy w nastgpujEcych sytuacjach:
L Zamawiaj4cemu przysfuguje prawo do odstqpienia od umowy:

a) w razie wyst4pienia istotnej zmiany okoliczno{ci powoduj4cej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzied w chwili zawarcia umowy; odst4pienie od

umowy w rym wypadku moze nastEpid w terminie miesiEca od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznoiciach,

b) op6znienie w zakoiczeniu wykonania przedmiotu umowy tnva dluzej niz 2 tygodnie,
c) Wykonawca nie rozpoczql rob6t w ciqgu 7 dni od daty rozpoczgcia oraz bez uzasadnionych prryczyn

oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiaj4cego zlozonego na pi5mie,

d) Wykonawca przerwal realizzcjq rob6t i przerwa ta trwa dlu2ej niz 6 dni - nie dotyczy przerw w okresie

wystgpowania n iekorzystnych warunk6w atmosferycznych,
e) wystqpila koniecznosd wielokrotnego (nie mniej niz trrykrotnego) dokonywania bezposredniej zapiaty

podwykonawcy lub koniecznosd dokonania bezpoSrednich zzplal na rzecz podwykonawcy przekroczyla
sumQ 5olo wartosci umowy w sprawie zam6wienia publicznego.



3.

4.

5.

Wykonawcy przysluguje prawo odst4pienia od umowy w szczegdlnodci, jezeli:
a) Zamawiajqcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokolu odbioru,
b) Zamawiaj4cy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoici

nie bgdzie m69l spetniC swoich zobowiqzaf umownych wobec Wykonawcy.
Odst4pienie od umowy powinno nast4piC w formie pisemnej pod rygorem niewa2no$ci takiego o3wiadczenia

i powinno zawieraC uzasadnienie.
W wypadku odstqpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiaj4cego obci4zaj4 nastgpujqce obowiqzkt
szczegdlowe:
a) w terminie 14 dni od daty odst4pienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiaj4cego sporzqdzi

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

kt6ra odst4pila od umowy,
c) Wykonawca sporzqdzi wykaz tych material6w, konstrukcji lub urz4dze6, kt6re nie mogq byi

wykorzystane przez WykonawcQ do realizacji innych rob6t nie objgtych niniejszq umowa, jezeli

odstqpienie od umowy nastEpilo z przycryn niezaleznych od niego,
d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajqcego odbioru rob6t przerwanych oraz rob6t

zabezpieczaj1cych, jezeli odstqpienie od umowy nast4pilo z ptzyczyn, za kt6re nie odpowiada

Wykonawca,
e) Wykonawca niezwtocznie, a najp62niej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urz4dzenia zaplecza

przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiaj4cy w razie odstqpienia od umowy z pnyczyn, za kt6re Wykonawca nie odpowiada, obowi4zany

j€st do:
a) dokonania odbioru rob6t przerwanych i rob6t zabezpieczzjqcych oraz do zaplary wynagrodzenia zz

roboty, kt6re zostaly wykonane do dnia odst4pienia,
b) odkupienia material6w, konstrukcji lub urz4dzef okre5lonych w punkcie 4c,
c) przejgcia od Wykonawcy pod sw6j doz6r teren budowy.

s 20.

l. Zamawiaj4cy ma prawo do potr4cania naleznych mu kar umownych z faktury przedlozonej do rozliczenia.

2. Zamawiaj4cy ma prawo do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia, jezeli w terminie platno6ci wniesie
zasjxzezenia do przedmiotu umowy.

s 21.

l. Odpowiedzialno5d Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy wynikaj4ca z Kodeksu

Cywilnego zostaje ro zszarzona poprzez ldzielen ie gwarancji.
2.Okres rgkojmi r6wny jest okresowi gwarancji.
3.Okres gwarancji na caloCC przedmiotu umowy wynosi ...... ..... lat, licz4c od daty odbioru koncowego, bez wad

iusterek.
4.W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowi4zany do dokonywania bezplatnych przeglqd6w i

nieodplatnego usuwania zaistnialych wad.

$ 22.

l. W przypadku wystqpienia w okresie udzielonej gwarancji usterki, kt6rej ujawnienie powoduje uszkodzenie,

zniszczenie lub utratg estetyki innych element6w budowlanych (tzn. w przypadku awarii) Wykonawca
niezwlocznie przyst4pi do jej usunigcia. Strony jako dzialanie niezwloczne rozumiej4 usuniecie usterki
(awarii) w ci4gu 48 godzin od chwili zgloszenia. Wykonawca zobowiqzany jest po niezwlocznym usunigciu

usterki (awarii) do przywr6cenia obiektu do stanu poprzedniego w ciqgu l0 dni od daty zgloszenia.
2. W przypadku wystEpienia w okresie udzielonej usterki, kt6rej ujawnienie nie powodui€ uszkodzenia,

zniszczenia lub utraty estetyki element6w budowlanych lub wyposazenia obiektu Wykonawca usuniejq
w ciqgu l0 dni od chwili zgloszenia.

3. W przypadku koniecmosci demontazu (w celu sprawdzenia, naprawy u producenta) niesprawnego elementu

rrz4dzenia dostarczonego w ramacb realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni w ci4gu l4 dni od
chwif i zgloszenia usterki dostawg i montaz nowego lrz4dzenia o parametrach nie gorszych niz poprzedni.

4. W przypadku nie wywiqzania sig Wykonawcy z termin6w okre3lonych umow4 udziela on Zamawiajqcemu
zezwolenia na usuniecie usterki, dostawg, wymiang, naprawg na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji na

wykonany przedmiot umowy.
5. Koszt usunigcia usterki (awarii), naprawy lub wymiany oraz doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego

zlecone przez Zamawiajqcego podlega potrqceniu z zabezpieczenia nalezytego usunigcia wad i usterek
zlozonego na okres rQkojmi.
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s 23.

l. Dane osobowe prznkazane przez Sfiony od siebie wzajemnie w zwi4zku z niniejsz4 Umow4'
przetwarzane b9d4 wyl4cznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

2. Strony zgodnie oswiadczaj q, i2 przetwarzanie w zakresie udost9pnionych im przez drugq strong danych

osobowych os6b o ktdrych w niniejsze umowie dokonywane bgdzie ze strony zamawiaj4cego przez

Przedsiabiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzibq w Polkowicach, jako administratora danych

w celu i w zakresie zapewnienia prawidlowo6ci realizacji niniejszej umowy
3. Ka2da ze stron aealizuje obowiqzek informacyjny wzglgdem os6b wskazanych w niniejszej umowie w

imieniu administratora danych. Wz6r obowiqzku stanowi zalqcmik do niniejszej umowy.

s 24.

Jakiekolwiek zmiany umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2no5ci . Strony nie dopuszczaj4

formy dokumentowej dla skladania jakichkolwiek o6wiadczell woli czy wiedry w zakresie l4cz4cego je
stosunku prawnego czyniqc formg pisemnq pod rygorem niewaznoScijako form g wylqczn4.

s 2s.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bgdq miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zam6wieri publicmych.

Ewentualne spory rozstrzygane bgdq
Zarnawiajqcego.

s 26.

prznz sqd powszechny wlaSciwy ze wzglgdu na siedzibg

s 27.

Umowa zostala sporzqdzona w trzech jednobrzmi4cych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajqcego,
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

,I,iit/;ltttlL LL l- L
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Obowiqzek informacyjny z zakresu ochrony danych osobowych
wykonywany wobec osoby uprawnionej do r€alizacji zadari okreslonych umow:l nr: D"lUKl....l202o

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

Zgodnie z aft. 14 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b frzycmych w zwi4zku z p"zetwa"zaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie
danychiRODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr I l9).

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

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

3) Dane osobowe osoby uprawnionej do realizacji zadari okreSlonych umowq gromadzone iprzetwarzane
s4 w celu identyfikacji os6b uprawnionych do realizacji zadah okredlonych umow4, w rym zapewnienia
prawidlowego wsp6ldzialania w zwi4zku z wykonaniem umowy. Podstaw4 prawn4 przetwarzania

dokonywanego przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez

Administratora, polegajqcy na zapewnieniu prawidlowoSci realizacji przedmiotu umowy;
4) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji cel6w, dla kt6rych dane s4 zbierane. Brak

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

reprezentujqcym stron9 umowy, osobom zaanga2owanym w realizacjg umowy a takze mog4 zostaa

udostgpnione wlaSciwym organom paristwowym jeSli taki obowiqzek bgdzie wynikad z przepis6w prawa

nadto podmiotE 6wiadcz4cym administratorowi ustugi, kt6re dla realizacji cel6w s4 niezbgdne, w tym w
szczeg6lnosci podmiotom Swiadczqcym uslugi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego,

6) Dane osobowe bgd4 przechowywane przez okres realizacji umowy, apo jego zakoftczoniu przez

odpowiedni okres wynikajqcy z przepis6w prawa, dotycz4cych obowiqzku archiwizacji dokument6w;
7) Ma Pani/Pan prawo dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia

przetwa.zar'ia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przatwarzania danych oraz prawo do
przenoszenia danych - o ile inne przepisy prawa nie uniemozliwiaj4 Administratorowi realizacji tych
praw.

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

Osoborrrych, w przypadku gdy uzna, 2e przetwarzatie danych narusza obowi4zuj4ce przepisy prawa z
zakresu ochrony danych osobowych.
Zr6dlem danych, od kt6rych Administrator otrzymal Pani/Pana dane jest strona umowy: ......... ...... '....
W ramach przetwarzania danych osobowych os6b realizujqcych zadania w ramach umowy nie dokonuje
sig zautomatyzowan€go podejmowania decyzji, w tym profllowania dane nie b9d4 przekazywane go

organizacji migdzynarodowych ani do paistw trzecich.

Przyjmujg powyzsze do wiadomo5ci.

e)
t0)
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