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dowodowych, kt6re Zamawiajqcy posiada
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp' z o'o'

ul. Dqbrowskiego 2
59-100 Polkowice

Prowadzqcy postgpowanie: Dzial Inwestycji

Osoby do kontaktu

- Woletta Czekajlo- Kierownik Dzialu Inwestycji
tel. 76/846 29 48 ; adres poczty elektronicznej: w.czekajlo@pgm-polkowice com pl

- Martyna Sulikowska - Referent ds. zamowien publicznych

tel. 76i846 29 51 ; adres poczty elektronicznej: m sulikowska@pgm-polkowice com pl

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania oraz adres strony, na ktorej udostepniane

bQdq zmiany, wyjasnienia i inne dokumenty:

lEpgj/lbip.pgm-polkowice'com.pl
lrttps:l4oseptrine.proebiz'com - skladanie ofert

uwaoat zasadv dotvczace soosobu komunikowania sie zostafu ozez zamawiaiaceoo umieszczone

w rozdziale Xlll ninieiszei S\M.

II, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z aft.. 13 ust. 1 i 2 tozpotz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (uE) 20161679 z

dnla ZZ kwietnia 20i6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z pzetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME
(og6lne'rozpozEdzenie o danychl (Dz. U.'UE 1119 z dnia 4 m4a 2016 r., str. 1i zwanym dalei

,,RODO) informujemY, 2e:
i1 

"Orinirtr"tor"m 
ijani/Pana danych osobowych jest 

-Pzedsigbiorstwo 
Gospodarki Miejskiej

sp. z o.o. z siedzibq w Polkowicach, ul Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;

2) irispektorem ochroriy danych osobowych w PzedsiQbiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp z o o
' z siedzibq w Polkowicach pzy ul. Dqbrowskiego 2 jest Pani Mazena Kasperowicz kontakt:

iod@pgm-polkowice.com.pl, iub kor6spondencyjnie na adres PzedsiQbiorstwo Gospodarki

Miejskiej Sp. z o.o. ul. Dqbrowskiego 2 , 59-100 Polkowice;

3) pa;ypa;a dane osobowb pzetwJzane bedq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

zwiqzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego, zgodnie z

niniejszE SV\Z.
+) oOOi6rcami pani/pana danych osobowych bedq osoby lub podmioty, kt6rym udostepniona

zostanie dokumentacja postQpowania w oparciu o art 74 ustawy Pzp

5) Pani/Pana dane osobowe 
'pzechowywane 

bSdE pzez odpowiedni okres wynikajqcy z

przepisowprawa,dotyczqcyobowiEzkuarchiwizaciido*ument6w(art.TSust,lustawyPrawo
zam6wielr publicznycir orii Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w.z dnia 18 stycznia 201 1

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,'.jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w

sprawie organizacji i-zakresu diiatana archiw6w zakladowych); zgodnie z.art. 269.ust. 3
u.stawyp+okresprzechowywaniadanychosobowychzamieszczanychwBiu|etynie
Zam6wien Publicznych okresla Prezes Uzqdu Zam6wieh Publicznych;

6) obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana' 
dotyczicych jest wymogiem ustawowym okreslonym w pzepisach ustawy Pzp,.zwiezanym z

udiialem w postgpowa-niu o udzieleiie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania

okre6lonych danych wynikaiq z ustawy Pzp.

7) w odnieiieniu d; Pani/Pa;a danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane w spos6b

zautomatyzowany, stosownie do art 22 RODO
8) posiada Pani/Pan:

a)napodstawieart.lSRoDoprawodostQpudodanychosobowychPani/Pana' 
dotyczqcych (w pzypadku, gdy skozystanie z tego prawa wymagaloby.po stronle

administratora niewii6tmiernie duzego wysitku moze zostad Pani/Pan zobowiqzana

do wskazania dodatiowych informacji majqcych na celu sprecyzowanie zEdania, w

szczeg6|noscipodanianazwy|ubdatypostepowaniaoudzie|eniezamdwienia
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publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego

postQpowania o udzielenie zam6wienia);
b) ira podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych' 

(skozystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa' zmianQ wyniku
postqpowania o udzietenie zam6wienia publicznego ani zmianq postanowbft umowy'w 

zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie mo2e naruszac integralnosci
protokolu oraz iego zalQcznik6w)i

c)napodstawieart.lsRoDoprawozEdaniaodadministratoraograniczen|a
pzeiwazania danych osobowych z zastzezeniem pzypadk6ll' o kt6rych mowa w

art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwanania nie ma zastosowania w

odniesieniu do przechowwania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkow

ochrony prawnei lub w celu ochrony praw innei osoby fizycznei lub prawnei' lub z
uwagi na wazne wzglQdy interesu publicznego Unii Europeiskiei lub paftstwa

cztonkowskiego);ponadto,wystqpieniezzEdaniemograniczeniapzetwazania.nie
ogranicza pnef'Natzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o

udzielenie zam6wienia publicznego;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych' gdy' 
uzna Pani/Pan, 2e przetwazanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych

narusza pzepisy RODO;
9) w pzypadku danych osobowych zamieszczonych Wzez Zamawiaiqcego w Biuletynie

zamowieti Publicznych, prawo dostQpu i prawo do sprostowania danych sq wykonywane

w drodze zqdania skierowanego do Zamawiajqcego.
10) nie pzysluguje Pani/Panu:

a\ w iwiqziu z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danyci o-sobowych;

bi prawo-do pzenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie aft. 21 RODO prawo sprzeciwu' wobec pzetwazania danych' 
osobowych, gdyz podstawq prawnq pzetwazania Pani/Pana danych osobowych jest

art.6 ust. 1lit. c RODO;
11) pzysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z

ifObO 
- pLetwarzanie Pani/Pana danych osobowy ch Wzez administratora.. Organem

wlasciwym dla pnedmiotowej skargi jest Urzqd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa.
Jednoczesnie Zamawiajacv informuie. 2e \ fukonawca iest zobowiazanv wvpe{ni6 obowiazki

iiEfracvine olzewidziaire w art. 13 lub art. 14 RODO (rozoozedzenie Pallamentu Furooejskleoo
i Radv (UtE) 2d161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sorawie ochronv os6b fizvcznvph w zwiazku z

6EEGaniem dartvch oiobowych i w sorawie swobodneqo. or'zeolv\ {u .lakigh da.nyqh .9raz
fclrr/enia dvrektvwv g5/46M/E (oq6lne rozpozadzenie o ochronie danvch) (Dz. UtZ..UE L 119 z

0ZISt20r16i. strl) wobec os6b fizvcznvch. od ktorvch dane osobowe bezooSrednio lub ooSrgdnio

i6lGlliw celu ubieoania sie o ud2ielenie zam6wienia oubliczneoo w ninieiszvm oosteoowaniu."

III. TRYB UDZIELANIA ZAMoWICruN ORAZ WYMOGI FORMALNE

l. Niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1

ustawy z dnia i 1 wzesnia 2019 r. Prawo zam6wiei publicznych (Dz. U. 2019 poz. 201.9.2e ,zm')
z*ana dalel ustawq Pzp oraz niniejsza Specyfikacja WarunkOw Zamdwienia, zwana dale, "S\M",
bez pzeprowadzania negocjacji.

2. Szacunkowa wartosd przedmiotowego zam6wienia nie peekracza
mowa w art. 3 ustawy PzP.

3. Vvykonawca zobowiqzany jest zrealizowad zam6wienie na zasadach
dokumentach zam6wienia.

4. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych
5. ZamawiajEcy nie peewiduje zwrotu kosztow udzialu Vwkonawc6w w postQpowaniu.

6, Zamawiajqcy nie pzewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia.

7. Zamawi qcy nie pzewiduje zebrania Vwkonawc6w.
8. Zamawiajqcy nie pzewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiajqcy nie przewiduje zlozenia oferty w postaci katalog6w elektronicznych.
10. Zamawiajqcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowel.
ii. Zamawialqcy nie zastzega mozliwosci ubiegania sig o udzielenie zam6wienia wylqcznie ptzez

Vwkonawcow, o ktorych mowa w art. 94 Pzp.

prog6w unijnych o jakich

i warunkach opisanych w
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12, Zamawiajqcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy

o prace iri6z Vwkonawce lub podwykonawcQ os6b wykonujEcych wskazane poni2ej czynnogci

faktyczne w trakcie realizacji zam6wienia:
co najmniej 2 osoby wykonujqce czynnosci w trakcie realizacji przedmiotowego
zam6wienia: z]'tiqzane z robotami budowlano'odtworzeniowymi

- jezeliwykonanie tych czynnoSci polega na wykonywaniu pracy w spos6b okfeslony w art.,22 S 1

ustawy-z dnia 2b czerwca 1974 t. - Kodeks pracy, z wyjqtkiem przypadkOw okreglonych

obowiizujqcymi pzepisami prawa. Obowiqzek ten nie dotyczy sytuacii, gdy ptace te.bedE
wytonywind samodzielnie i osobiscie ptzez osoby fizyczne prowadzqce dzialalnoSC gospodarcze

w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy.
spos6b weryfikacji zatrudnienia os6b o ktorych mowa powyzej, oraz uprawnrenla

Zamawiajqcego w zakresie kontroli spelnienia pzez Vwkonawce wymagarl zwiEzanYch z

zatrudniaiieni tych os6b oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagan zostaly okreslone w S
12 wzoru umowy, stanowiEcym zalqcznik do SWZ.

13. Zamawiajqcy ni'e okreSla d6Oatt<owycn wymagan zwiqzanych z zatrudnianiem os6b, o kt6rych

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
14, Zamawiajqcy dopuszcza nie dopuszcza skladanie ofert czgsciowych.
'15. Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
f S. Zamawiijidy przewiduje mo2liwo56 udzielenia zam6wiefi, o kt6rych mowa w art.214 ust.

I pkt i'uiiawy Pzi, polegaiqcych na powt6zeniu podobnych uslug lub- rob6t
budowlanych, kt6rych zakres stanowi6 bgdzie nie wiece1 nii 50% warto5ci zam6wienia
podstawowego. Powyzsze zam6wienie udzielane bedzie moglo byc w okresie 3 lat od dnia

udzielenia zamowienia podstawowego, dotychczasowemu vwkonawcy zam6wienia w pzypadku

koniecznosci wykonania powt6zenia podobnych do udzielonych uslug lub rob6t budowlanych

17, Zamawi4qcy nie zastzega obowiqzku osobistego wykonania przez vwkonawcQ kluczowych

zadai w ramach pzedmiotowego zam6wienia.

IV, OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWENIA

Wsp6lny Slownik Zam6wien CPV:
45233200-1 Roboty w zakresie 162nych nawierzchni

1 . Zadanie obejmuje :

Odtwozenie terenu po usuniQciu awarii sieci wodociqgowych i kanalizacyjnych , En. zabezpieczenie

terenu ; podjQcie i wykonanie dziatarl naprawczych.

1) Wkonanie powiezchni asfaltowej grubosci powiezchni z podbudowE (droga)

- wyciecie asfaltu
- wykucie, zaladowanie na auto i wywiezienie na skladowisko
- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko
- zasypanie wykopu piaskiem z zageszczeniem warstwami co 20 cm
- wykonanie podbudowy z llucznia kamiennego gr' 20 cm

- odtwozenie nawiezchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o lqcznej gr. do '10 cm (grubosc

dostosowana do istniejqcej nawierzchni)
- wszystkie materialy do wbudowania zakupuje wykonawca (piasek, tluczen, beton, asfalt)

2) Vwkonanie powierzchni betonowej grubosci powiezchni z podbudowq (droga' chodnik)
- wyciQcie betonu
- wykucie, zaladowanie na auto i wywiezienie na skladowisko
- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko
- zasypanie wykopu piaskiem z zagQszczeniem warstwami co 20 cm
- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 20 cm
- wykonanie nawierzchni betonowej o gr. do 20 cm (gruboSd dostosowana do istniejqcej
nawiezchni)
- wszystkie materialy do wbudowania zakupuje wykonawca (piasek, tluczen, beton)

3) Wlkonanie powiezchni z kostki brukowej z podbudowq (droga-chodnik)
a) Kostka brukowa 6 cm
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- rozbiorka nawiezchni z kostki betonowej
- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko
- zasypanie wykopu piaskiem z zaggszczeniem warstwami co 20 cm
- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 20 cm
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm (czeSciowo nowej)
- wszystkie materialy do wbudowania zakupuje wykonawca (piasek, tluczei, beton' kostka
betonowa 6cm)

b) Kostka brukowa 8 cm
- rozbi6rka nawiezchni z kostki betonowej
- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko
- zasypanie wykopu piaskiem z zageszczeniem warstwami co 20 cm
- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 20 cm
- wykonanie nawiezchni z kostki betonowej gr. 8 cm (czQsciowo nowej)
- wszystkie materialy do wbudowania zakupuje wykonawca (piasek, tluczen, beton, kostka
betonowa 8cm)

4) Wkonanie powiezchni zielonej (poboczy - trawnika)
- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko
- zasypanie wykopu piaskiem z zagQszczeniem warswami co 20 cm
- odtwozenie warstwy humusu 30 cm
- odtwozenie trawnika lqcznie z pieMszym koszeniem
- wszystkie materialy do wbudowania zakupuje wykonawca (piasek, humus, trawa)

5) Vlzmocnienie istniejqcej konstrukcji warstwy betonuc-16/20 1 cm gruboscl

2. Wykonawca zobowiqzany jest do opracowania i uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu na

czas prowadzenia rob6t oraz do poniesienia kosztow z tym zwiqzanych.
3. Koszty oplat za zajecie pasa drogowego ponosi zamawiajecy
4. \ ,rvkonawca jako wytworca odpad6w zobowiEzany jest do posiadania kart odpad6w na wywozone

materialy na skladowisko.
5. Miejsce realizacji zadania - gmina Polkowice.
7. Dodatkowe prace nie ujete w STWOR bedq rozliczone kosztorysem powykonawczym na

podstawie Srednich notowan cen Sekocenbud lub oddzielnym zleceniem.
8. Zakres rob6t stanowiqcy pzedmiot umowy zostial opisany dokumentami zadania takimi jak:

a) SWZ,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ( STWOR )

9. \ rykonawcy udzielq gwarancji na wykonany pzedmiot umowy. Okres udzielonei gwarancji bedzie
wynosil od 2 do 5 lat - zgodnje z kryterium oceny ofert okreslonym pzez wykonawce w ofercie.
Vwkonawcy udzielq rgkolmi na wykonany pzedmiot umowy na okres r6wny okresowi gwarancli.

V. W|ZJA LOKALNA

ZamawiajAcy informuje, 2e nie uzale2nia zlo2enia oferty od odbycia wizji lokalnej.

vt. TAJEMNTCA PRZEDSTEBIORSTWA

1, Zgodnie z aft. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowiqcych tajemnic?
pzedsiQbiorstwa, w rozumieniu pzepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Zgodnie z ustawq o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnice przedsigbiorstwa
rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiqbiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartos6 gospodarczq, co do
kt6rych przedsiebiorca podjqt niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci.
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zasttzezenie przez VlrlkonawcQ tajemnicy pzedsigbiorstwa winno byc zlozone wtaz ze

stosownym uzasadnieniem, w kt6rym wykazane zostanq aspekty uzasadniajqce wylqczenie
jawnoSci danych informacji zgodnie z pkt.2. Zastze2enie pzez Vwkonawcq tajemnicy
j:zedsiqbiorstwa bez uzasadnienia (lub jezeli uzasadnienie nie bedzie wykazywalo spelnienia

ozesla;ek zastze1enia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), bedzie traktowane
ptzez ZamawialEcego jako bezskuteczne, ze wzglgdu na zaniechanie pzez Vwkonawc9

irodjqcia niezbgdriycn Oiiahn w celu zachowania poufno6ci objetych klauzulq informacji zgodnie

z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z S 4.1. Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2020 r' w sprawie

sposobu spozqdzania i pzekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow

eiektronicznych- oraz Srodk6w komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia publicznego lub konkursie ,,w pzypadku gdy dokumenty elektroniczne w

postQpowaniu lub konkursie, pzekazywane ptzy uzyciu srodk6w komunikacji elektronicznej,

zawieralq informacje stanowiqce tajemnice pzedsiqbiorstwa w rozumieniu pzepis6w ustawy z

dnia 16-kwietnia 19i93 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, V[konawca, w celu uteymania w

poufnosci tych informacji, pzekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku'.

Na Vwkonawcy ciE2y6 bgdzie obowiqzek wlasciwego zabezpieczenia i przekaaania informacji

kt6re stanowiq tajemnice pzedsigbiorstwa dla ZamawiajAcego

Vvykonawca, kt6ry nie Wzekazuie dokument6w stanowiEcych tdemnice pzedsiebiorstwa w

wydzielonym pliku tylko dolqcza do wszystkich dokumentow zlozonych w postepowaniu' w
przypadku udostQpnienia ptzez ZamawiaiEcego takich informacii osobom trzecim nie ma

podstaw prawnych do wniesienia spzeciwu na dzial€nia ZamawiajEcego

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Rozpoczgcie od dnia podpisania umowy ,

Zakoriczenie: do 12 m-cy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania Srodk6w finansowych
pzeznaczonych na realizacje zam6wienia.

vilt. WARUNKT UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamowienia mogE ubiegao siQ \{rykonawcy, kt6rzy nie podlegajE wykluczeniu na

zasadach okreslonych w Rozdziale lX SV1Z, oraz spelniajq okreslone pnez ZamawiaiAcego

warunki udzialu w postgpowaniu.
2. O udzielenie zamowienia mogE ubiegac sie Vwkonawcy, kt6zy spelniajq warunki dotyczqce:

'l ) zdolno*ci do wystgpowania w obrocie gospodarczym:
zamawiajqcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2l uprawnierl do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej' o ile
wynika to z odrebnych przePis6w:
Zamawiajqcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajqcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
a) Vwkonawca spelni warunek, je2eli wykaze, 2e w okresie ostatnich pieciu lat liczqc wstecz od

dnia 
'w 

kt6rym uplywa termin skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest

kr6tszy - w tym okresie, wykonal nalezyte dwie roboty budowlane zblitone do pzedmiotu
niniejszego zam6wienia o charaktene odtwozonia terenu o lacznei warto5ci min 150'000

zlotvch

3. W p?zypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych si9 o udzielenie zam6wienia warunki,
o fiOrlritr mowa w rozdz. Vltl. pkt 2 ppkt.4)a) ninieiszej SWz zostanQ spelnione wytqcznle
jeieli:
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tx. PoosTAwY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postQpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza si9 vwkonawc6w, w stosunku do ktorych

zachodzi kt6rakolwiek z okolicznosci wskazanych:

- co najmniej jeden z nich wykaze realizacjS min dwie roboty budowlane zbliione do
pzedmiotu nii,ielszego zam6wienia o charakte12e odtwotzenia terenu o lacznei wartoSci

min 150.000 zlotvch
ZafrZiliajEili6puszcza sumowanie zdolnoSci technicznej lub zawodowej w zakresie

wyragaridg'o doSwiadczenia, tzn. warunek zostanie uznany za spelniony w sytuacji, gdy

tyytoia*ci wsp6lnie ubiegajEcy sie o zam6wienie wyka;q,2e zrealizowali w sumie wymaganq

Wzez Zamawi4qcego ilo3d zam6wien.

W przypadku, gdy \ rykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w 
-w

zakiesie zdolnoSli-tech;icznej lub zawodowej, Zamawi1qcy uzna warunek dotyczqcy zdolno5ci

technicznej lub zawodowej zi spelniony, gdy podmiot udostQpniajqcy zdolnoSC technicznq.lub

zawodowe wyka2e samodzielnie spelnienie warunku udzialu, o kt6rym mowa w rozdziale vlll
pkt. 2 ppkt. 4)a) niniejszej SV\z.
bodatiowe iirf6rmacje o Vwkonawcach polegajqcych na zasobach innych podmiotdw oraz.o

Vwkonawcach wsp6inie ubidgajqcych sig o uzyskanie zam6wienia zawarte zostaly w tozdziale

Xl i Xll niniejszej S\/Vz.
Zamawilqiy nioZe na ka2dym etapie postQpowania, uznat, 2e V1lkonawca nie posiada

wymagariyiir zdolnosci, je2eli posiadanie pzez VWkonawce spzecznych interes6w, w

siczelOtnbSci zaanga2owrnie zasob6w technicznych lub zawodowych Vwkonawcy w. inne

przed;iQwziecia goipodarcze \ rykonawcy mo2e mied negatywny wplyw na rcalizaqQ

zam6wienia.

1) w art. t08 ust. 1 ustawy PzP, tj.:
Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza siQ VWkonawcS:

1) bgdqcego osob EfizycznE, ktorego prawomocnie skazano za pzestQpstwo:
'a)'udzialu w zorganizowanei grupie pzestqpczej albo zwiqzku majacym na

popelnienie przestepstwa lub przestqpstwa skarbowego, o kt6rym mowa w art'

Kodeksu karnego,
b) handlu ludzmi, o kt6rym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

ci o kt6rym mowa w art. 228'230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art 46 lub art 48

ustawy z dnia 25 czeMca 2010 r. o sporcie,
d) finjnsowania pzestQpstwa o charakteze terrorystycznym, o kt6rym mowa w art 165a

Kodeksu karnego, lub pzestQpstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
pzestepnego poahodzenia pienigdzy lub ukrywania ich pochodzenia, o kt6rym mowa w

art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o kt6rym mowa w art. 115 S 20 Kodeksu karnego, Iub

maiqce na celu popelnienie tego pzestQpstwa,
f1 !6wiezenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi' o kt6rym mowa w art g

ust. 2 ustawy z dnia'1s cze.l/lica 2012 r' o skutkach powiezania wykonywania pracy

cudzoziemcom przebywajqcym wbrew pzepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polsklei

(Dz. U. poz. 769),
g) pneciwko obrotowi gospodarczemu, o kt6rych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,

pzestgpstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego' pzestepstwo
pzeci;ko wiarygodnogci dokument6w, o kt6rych mowa w art. 270-277d Kodeksu

karnego, lub pzestepstwo skarbowe,
n1 o [torym mowa'w art. I ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 cze1'rca 2012 t. o
skutkach' powiezania wykonywania pracy cudzoziemcom pzebywajEcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- iub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

2) jezeli uzedujAcego czlonka jego organu zatzqdzajEcego lub nadzorczego' wspdlnika

sb6tt<i w spOicejiwnej tub partnerskiej albo komplementariusza w sp6lce komandytowej lub

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestQpstwo, o kt6rym

mowa w pkt 1;

3) wobei kt6rego wydano prawomocny wyrok sedu lub ostatecznq decyzje administracyjnq

o zaleganiu z uiszCzeniem podatk6w, optat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub

zdrowo-tne, chyba 2e Vwkonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania

ceru
zc6
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wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu albo pzed uplywem.terminu

skladania ofert dokonal platnosci naleznych podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenie

sooleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub gzwnami lub zawarl wiE2qce porozumienie

w sprawie splaty tych naleznosci;
4) wobec ktdrego prawomocnie o..eczono zakaz ubiegania sig o zam6wienia publiczne;

Si jezeti Zaiawiaiqcy moze stwierdziC, na podstawie wiarygodnych pzesfanel(' 2e

wykonawca zawarl z innymi \{rykonawcami porozumienie ma.iEce na celu zakl6cenie

konkurencji, w szczeg6lnoici je2eli nale2qc do tej samej grupy kapitalowej.w rozumieniu

ustawy z 
-dnia 

16 lutego 2OO1 r. o ochronie konkurencji i konsument6w, zlo2yli odrQbne

oferty, oferty czgsciow6 lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba 2e

wyfaz4, ze pzygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

OijeZeii, w irzypadkach, o kt6rych mowa w ar1 85 ust. 1, doszlo do zakl6cenia konkurencji

wynit alqcego i wcze5niejszego zaanga2owania tego VWkonawcy lub podmiotu, kt6ry^nale2y

z'Vr,y16riawiq Oo tej sambj grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochionie konkuren;ji i ko;aum6nt6w, chyba 2e spowodowane tym zakl6cenie konkurencji

moze byc wyeliminowane w inny spos6b niz peez wykluczenie \A/ykonawcy z udzialu w

postepowaniu o udzielenie zam6wienia.
2l zamdwiajqcy nie pe ewiduje wykluczenia vwkonawc6w na podstawie art. 109 ustawy Pzp.

2. Vwkluczenie V1rlkonawcy nastepuje zgodnie z a 111 ustawy Pzp.

x. oswnDczENtA I DOKUMENTY, JAKTE ZOBOWIAZANI 54 DOSTARCZYc WYKONAWCY

ZAMAWTAJACEMU, WTYM PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE

A. Oswiadczenia i dokumenty skladane wraz z ofertE

Do oferty VWkonawca zobowiqzany jest dolqczyd aktualne na dzien skhdania ofert oswiadczenie

o spetni;ni[ warunk6w udzialu w postepowaniu oraz o_braku podstaw do wykluczenia z

posiQpowania o kt6rym mowa w art. 125 ust l ustawy Pzp - Zalqcznik nr 2 do SWZ'

informacje zawarte w oswiadczeniu, o kt6rym mowa powy2ej stanowia wstepne potwierdzenie, 2e

VWkonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu'

Do oferty Vlkonawca zobowiEzany jest dotqczyc odpis lub informacjQ z Krajowego. Rejestru

Sqdowego, centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej lub innego wlasciwego

repstru,-w cetu potwierdzenia, ie osoba dzialajqca w imieniu Vwkonawcy jest umocowana do jego

reprezentowanla,
JeZeli V\iykonawca ma siedzibQ lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
polskiej, 2amiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sqdowego lub z Centralnej

ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gosfodarczej - sklada dokument lub dokumenty wystawione

w kra1u, w kt6rym ViATkonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce, 2e osoba

dzialijqca w iinieniu Wlkonawcy jest umocowana do jego. reprezentowania' W pzypadku

wskajania dostepnosci 
'powyzszyc'tr 

dokument6w pod okre6lonymi adresami internetowymi

og6lnodostqpnycii i bezplatnych- baz danych, Vrykonawca pzedstawia tlumaczenie tych

dokument6w na jezyk polski,

Wykonawca nia jelt iobowiqzany do zlo2enia dokument6w,_.o kt6rych mowa powy2ej, je2eli

Zdmawiajqcy moie je uzyskd6 zi pomocq bezplatnych i og6lnodostepnych baz danych, o ile
\/wkonawca wskaze dane umozliwiajace dostQp do tych dokument6w.

Do oferty vwkonawca zobowiqzany jest dotEczyc pelnomocnictwo lub inny dokument

potwierdz;jqcy umocowanie do reprezentowania Vrykonawcy, jezeli w jego imieniu dziala osoba,

ktOrel umo66wanie do reprezentowania Vllkonawcy nie wynika z dokument6w, o kt6rych mowa w

pkt.2.
w sytuacji vwkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamdwienia do oferty

Wytonawiy z6bowiqzani sq dotqczy6 pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajqc1

umocowanie do reprezentowania Vrykonawc6w wsp6lnie ubiegaiacych sie o udzielenie

zamowienia publiczn;go, podpisane odpowiednio przez osoby umocowane do reprezentowania

tych VVykonawc6w.

1.
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Vvykonawcy wspdlnie ubiegajqcy sie o udzielenie zam6wienia, w oparciu o aft. 117 ust. 4 ustawy
Pzp dolqczda do oferty oswiadczenie, z ktorego wynika, ktore roboty budowlane, dostawy lub
uslugi wykonajq poszczeg6lni \ rykonawcy - zalqcznik nr 3 do SWZ.

\ A/konawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostepniajEcych zasoby,
sklada, wraz z ofertq, zobowiqzanie podmiotu udostQpniajEcego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasob6w na potzeby realizacji danego zam6wienia lub inny podmiotow!
srodek dowodowy potwierdzajqcy, 2e Vvykonawca realizujqc zam6wienie, bQdzie dysponowal
niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w - Zalqcznik nr 4 do SWZ.
Zobowiazanie podmiotu udostepniajqcego zasoby, o ktorym mowa w niniejszym punkcie.
potwierdza, ze stosunek lqczqcy Vwkonawce z podmiotami udost?pniajecymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostep do tych zasob6w oraz okreSla w szczeg6lnosci:
1) zakres dostepnych \ ,ykonawcy zasobow podmiotu udostepn iajEcego zasoby;
2\ spos6b i okres udostqpnienia \ 4/konawcy i wykorzystania przez niego zasob6w podmiotu
udostgpniajqcego te zasoby pzy wykonywaniu zam6wienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostgpniajqcy zasoby, na zdolnosciach kt6rego \ /ykonawca
polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, ztealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych
wskazane zdolnosci dotyczq.

Vlykonawca, w pzypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajEcych
zasoby, pzedstawia do oferty, wtaz z o'wiadczeniem, o kt6rym mowa w pkt. 1, tak2e
oswiadczenie podmiotu udostgpniajqcego zasoby, potwierdzajqce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu lub kryteriow selekcji, w
zakresie, w jakim Vwkonawca powoluje sie na jego zasoby - Zalqcznik nr 5 do SlllZ.

Zamawiajqcy nie wymaga zlo2enia przedmiotowych Srodk6w dowodowych.

B. Oswiadczenia i dokumenty skladane na wezwanie
1. Zamawiajacy wzywa \ rykonawce, kt6rego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w

wyznaczonym terminie, nie kr6tszym niz 5 dni od dnia wezwania, ponizej wymienionych
podmiotowych Srodk6w dowodowych, aktualnych na dzieri ich zlo2enia:
1) Oswiadczenie V1/konawcy o aktualnoSci informacji zawartych w oswiadczeniu, o kt6rym

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania
wskazanych paez Zamawi4acego, o kt6rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym
r6wniez oswiadczenie Vwkonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
pzynale2nosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsument6w, z innym \ /ykonawcq, kt6ry zlozyl odrgbnq ofertg, albo
oswiadczenie o przynale2nosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty niezaleznie od innego V$konawcy
nalezqcego do tej samej grupy kapitalowej - zalqcznik nr 6 do SWZ;

2l wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczeSniej niz w okresie ostatnich 5 lat liczEc
wstecz od dnia w ktdrym uplynEl termin skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, pordwnywalnych z robotami budowlanymi
stanowiqcymi pzedmiot zamowienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiot6w, na tzecz kt6rych roboty te zostaly wykonane, oraz zalqczeniem
dowod6w okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukonczone, ptzy czym dowodami, o ktorych mowa, sE referencje
bqd2 inne dokumenty sporzqdzone pzez podmiot, na zecz kt6rego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Vwkonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentow - inne odpowiednie dokumenty - zalqcznik nr 8 do
svlz;
UWAGA: Jezeli Wykonawca powoluje siQ na doswiadczenie w realizacji rob6t budowlanych,
wykonywanych wspolnie z innymi Vwkonawcami, wykaz o kt6rym mowa powyzej dotyczy
robot budowlanych, w ktorych wykonaniu VWkonawca ten bezposrednio uczestniczyl;

10



'1.

1.

Numer sprawy '1212021

XI. PODWYKONAWSTWO ORAZ POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

C. Dokumenty podmiot6w zagranicznych
ZamawiEqcy nie zqda od \Af konawcy majAcego siedzibQ lub miejsce zamieszania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument6w potwierdzajqcych nie podleganie wykluczeniL
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - w postqpowaniu nie okreslono wymogu przedlo2enia

dokument6w w tym zakresie.

D, lnne dokumenty i informacje
V1rlkonawca, wezwany do zlozenia podmiotowych SrodkOw dowodowych' nie jest zobowiqzany

do zlozenia podmiotowych Srodkow dowodowych, kt6re Zamawiaiqcy posiada w swoje,

dyspozyc.ii, jezeli Vwkonawca wskaze te Srodki dowodowe oraz potwierdzi ich prawidlowosc

aktualnosc - zalqcznik nr 7 do SWz.
W sytuacji dobrowolnego zlozenia Wzez Vlrlkonawca wraz z oferte dokument6w nie

wymdgany'cn na tym etapie od \ rykonawcy i jednoczesnym braku oswiadczenia o aktualnosc.

oot<umentbw, o kt6rym mowa w pkt. 1, Vwkonawca zostanie wezwany do zlozenia tych

dokument6w na podstawie art. 274 usl. 1 ustawy Pzp. Natomiast w pzypadku ztozenia

oswiadczenia o aktualnosci dokument6w i jednoczesnym zlozeniu do oferty dokumentow
niekompletnych lub zawierajqcych blgdy, hfkonawca zostanie wezwany do ich zlozenia
poprawienia lub uzupelnienia zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.
w zakresie nieuregulowanym ustawq Pzp lub niniejszE swz do oswiadczen i dokumentow

skladanych pzez Vvykonawc? w postgpowaniu zastosowanie majq w szczeg6lnoSci pzepisy
rczporzEdzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r' w sprawie
podmiotowych Srodk6w dowodowych oraz innych dokument6w lub oswiadczen, jakich moze

zqda' Zamawi{qcy od Vwkonawcy orcz tozponqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu spozqdzania i ptzekazywania informacji oraz wymagar'l

technicznych dla dokument6w elektronicznych oraz srodk6w komunikacji elektronicznej w
postQpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

1.
2.

\ ,ykonawca moze powiezyc wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom).

Zamawiajqcy wymaga, aby w pzypadku powiezenia czesci zam6wienia podwykonawcom'

Vwkonawca wskazal w ofercie czesci zam6wienia, ktorych wykonanie zamieza_ powiezyc
podwykonawcom oraz podat (o ile sq mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawc6w - zalqcznik nr I do SWZ.
\Afkohawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu polegad na zdolno6ciach

technicznych lub zawodowych podmiotow udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego lqczqcych go z nimi stosunk6w prawnych.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych do6wiadczenia, Wykonawcy mogQ polega6 na
zdolnosciach podmiot6w udost$pniaiqcych zasoby, iesli podmioty te wykonajq
Swiadczenie do realizacji kt6rego te zdolno6ci sq wymagane.
Vwkonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udost9pniajEcych zasoby,

sklada, wraz z ofertq, zobowiqzanie podmiotu udostepniajqcego zasoby do oddania mu do

dyspozycji niezbednych zasob6w, o kt6rym mowa w rozdziale Vlll pkt.2 ppkt. 4 niniejszej SWZ
na potrzeby realizacji danego zam6wienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy
potwierdzajqcy, 2e VWkonawca realizujqc zam6wienie, bedzie dysponowal niezbQdnymi

zasobami tych podmiotow.
Vwkonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostepniajqcych
zasoby, pzedstawia, wraz z oswiadczeniem, o kt6rym mowa w rczdziale X ust. A pkt. 1

niniejszej S\/!z, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajEcego zasoby, potwierdzajEce brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunk6w udzialu w
poslepowaniu, w zakresie, w jakim Vwkonawca powotuje siQ na jego zasoby, o ktorym mowa w
rozdziale Vlll pkt.2 ppkt. 4.
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7. Zamawiajqcy ocenia, czy udostepniane Wlkonawcy ptzez podmioty udostepniajEce zasobJ

zdolno5ci techniczne lub zawodowe, pozwalajq na wykazanie pzez Vrykonawce spelniania

warunk6w udzialu w postgpowaniu, a tak2e bada, czy nie zachodzq wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, ktore zostaly przewidziane wzglgdem \Af konawcy

Jezeli zdoln;Sci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajecego zasoby nie potwierdzajE

spelniania przez vwkonawcg warunkow udzialu w postQpowaniu lub zachodzq wobec tego

podmiotu podstawy 
'wykluczenia, 

zamawiajqcy zEda, aby vwkonawca w terminie okreslonym

ptzez zamawi4Ecego zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, ze

samodzielnie spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

uwAGA: Vllkonawca nie moze, po uplywie terminu skladania ofert, powolywac sie na zdolnosci

lub sytuacjg podmiot6w udostQpniajqcych zasoby, jezeli na etapie skladania ofert nie polegal on

w danym zikresie na zdolnoSciach lub sytuacji podmiot6w udostQpniajqcych zasoby' -.
szczegotowe dalsze postanowienia dotyczqce podwykonawc6w znajduiq si9 we \/\Eoze Umowy

s17

Xtt. TNFORMACJA DLA WYKONAWCIW WSP$LNIE UBIEGAJACYSH SIE O UDZIELENIE

ZAMOWENIA

1. V1rlkonawcy moge wsp6lnie ubiegad sie o udzielenie zamowienia W takim pzypadku

VrryXona*c! ustin'awiaiq petnomodnika d'o reprezentowania ich w postepowaniu albo. do

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Pelnomocnictwo winno

byc zalEczone do oferty zgodnie z zapisami rozdzialu X ust. A pkt 3 ninieiszej SVIZ'

Z. W pzydadku Vgkonawc6w wsp6tnie ubiegajqcych siQ o udzielenie zam6wienia, oswiadczenia, o

kt6rycir mowa w rozdziale x ust. A pkt. 1 niniejszej. s\M, sktada kazdy z vwkonawc6w.

Oswiadczenia te potwierdzajq brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu w

zakresie, w jakim iaZdy z W!kbnawcbw wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu.

3. V\konawcy wsp6lnie uOiegi.lqcy sie o udzielenie zamOwienia dolqczajq do oferty o5wiadczenie- 
oitOryrn,i,o*i * rozdziile i,-ust. n pkt. 4 niniejszej SV\2, z kt6rego wynika, kt6re roboty

budowlane/dostawy/uslugi wykonajq poszczegolni \Arlkonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy

Pzp.
4. W i:rzypadku Vwkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia, o5wiadczenia, o

ftOrycii mowa w r ozdziate X ust. B pk1 1 ppkt. 1) niniejszej SWZ, sklada kazdy z Vrykonawc6w.

5. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajqce spelnienie warunkow udzialu w postQpowanlu

vwkonawcy wsp6tnie ubiedajicy siq o iim6wienie skladajq z zastze2eniem art. 117 g:L 3
usiawy e|p, tj. ,,W oOniejidniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji

zawodo*ych lu'b doSwiadczenia Vwkonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig.o udzielenie zam6wienia

mogq polegac na zdolnosciach tyci z \Arlkonawc6w, kt6zy wykonajE roboty budowlane lub

ustJg],'Oo 
-realizacji 

kt6rych te ldolno5ci'sq wymagane' - co winno mie6 odzwierciedlenie w

o5wiadczeniu skladanym zgodnie z aft. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

xilt. TNFoRMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEW-ANIA SIE ZAMAWAJACEGO z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWADCZEN LUB DOKUMENTOW

A. Komunikacja migdry Zamawiajqcym a Vllykonawcq.

,l, Komunikacla w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia, w tym sktadanie gofert, vymiana
informacji oraz przekazywanie dokument6w lub oswiadczen miQdzy zamawiajqcym a
\ rykonawcq odbywa sig przy u2yciu Srodk6w komunikacii elektronicznej, tj':

a)- Aplikacjl iniernetowa iOSEpHtrue (informacja o postepowaniu, szyfrowanie oferty,

formulaze do komunikacji, SKI'ADANIE OFERT)
b) poczty elektronicznej e-mail: pqm@oom-polkowice.com.Dl (korespondencja opr6cz Ofert)

jak r6wnie2 pzy u2yciu:
.; et"tforry e-Zam6wienia httos://ezamowienia.qov. pl/pl/ (Ogloszenie o zam6wieniu, informacje

o postgpowaniu)
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d) strony internetowej prowadzonego postgpowania httpsjibio.pqm-o9lKowice.9om. ol' (Ogloszenie o zani6wi6niu, dokumenty zam6wienia, w tym S\M i Informacje dla

Mfkonawc6w).
z. pz6z Srodki komunikacji elektronicznej rozumie sie Srodki komunikacji elektronicznej

zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r, o swiadczeniu uslug droge elektronicznq.

3. JOSEPHINE to aplikacja internetowa znaidujqca siQ na domenie

https://josephine.proebiz.com@[, kt6ra jest przeznaczona do elektronicznej komunik€cji mlQdzy

zahawia.lqiym a wykonawcq w rozumieniu Ustawy z dnia 1 1 wzeSnia 2019 r' Prawo

zam6wieri publicznych (Dz. U.2019.2019 t.i.):
4, ZamawiaiEcy bgdzie komunikowal siQ z wykonawcami za posrednictwem. modulu

komunikiiyjnego' systemu JOSEPHINE. Ztozenie oferty, zlo2enie wniosku o wyjagnienie

dofumentaili pLetargowej, uzupelnienie kwalifikacji, wyjasnienie ofert, zglaszanie spzeciwu,

nastqpi pomigdzy zainteresowanE stronq (zwana dalej "wykonawcq") 
i zamawiajEcym wylqcznie

Orogd dtektr6ni&nq w jezyku fotskim oraz w spos6b gwarantujecy kompletno56 danych

zaw-aitrTcn we wszystkich' dokumentach, w tym ochronQ danych poufnych i osobowych Ta

metoda komunikacji dotyczy wszelkiej komunikacji elektronicznej miQdzy zamawiajqcym'

5. Aby bezproblemowo korzystac z systemu JOSEPHINE, konieczne jest kozystanie z komputera

podqczonego do internetu i pzeglqdarki internetowej Szczegdlowe informacje dotyczqce

wymagan technicznych znajdujq sie pod adresem:
htips:/store.proebiz.com/docs/josephine/pl/VWmagania-techniczne-sw-JOSEPHINE Ldf

S. triSciq eleitronicznej komunikacji za posrednictwem oprogramowania JOSEPHINE bedzie

zfoZeni'e oferty i wymaganych dokument6w, wylaSnienie dokumentacji pzetargowei, dodanie

kwalifikacji, wyjasnlenie oferty, zlozenie sprzeciwu oraz wszelka komunikacja miedzy

zamawia)qcym"i wykonawcq w zam6wieniach publicznych. Komunikacja elektroniczna za

oosrednictdem JOSEPHINE nie ma zastosowania do komunikacji ze stronami trzecimi. Jezeli

iamawiajqcy zdecyduje o mo2liwosci zastosowania innej metody komunikacji ni2 za

pogrednii:tirvbm oprogramowania JOSEPHINE to wyraznie wska2e w dokumentacja

pzetargowej.
7. bostarczenii wiadomosci elektronicznych zawierajqcych dane, za po5rednictwem

oprogramowania JoSEPHINE w zakresie okreslonym w punkcie 6, oznacza. moment

oizyhania wiadomosci zawierajqcych dane na adres elektroniczny odbiorcy (odbiorc6w) w

oprogramowaniu JoSEPHINE. Oprogramowanie JoSEPHINE dokonuje zapisu pzebiegu

komunikacji elektronicznej.
8. Jesli nadawcq wiadomoSci zawiet{qce! dane jest zamawiajqcy, wykonawca zostanle

poinformowany, 2e otzymal wiadomosc z danymi do danego zam6wienia (na kontaKowy_adres

b-mail okre5lohy pzez wykonawcg w trakcie re.jestracji do oprogramowania JOSEPHINE). Po

zalogowaniu si{ do oprogiramowania JOSEPHINE, tresd wiadomo5ci zawierajqcej dane bqdzie

widoczna w module komunikacyjnym zam6wienia
9, Po dokonanej rejestracji izalogowaniu siq do oprogramowania JoSEPHINE, wykonawca mo2e

wysyla6 wiadbm-o5ci z danymi ze Srodowiska systemu. Mo2e r6wnieZ przeglqdad calq historig

swojej komunikacji z zamawiajecym.
10. Je5li wykonawca jest zainteresowany otzymywaniem powiadomien na wskazany adres e-mail

do konkretnego zam6wienia publicznego, zamawiaiEcy zaleca klikniScie przycisku

INTERESUJE MNIE TO (w prawym g6mym rogu ekranu).
11.2a date przekazania Oierty, oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 'l ustawy Pzp,

podmioiorvych Srodk6w ddwodowych, peedmiotowych Srodk6w dowodowych oraz .innych
informacli, bswiadczeri lub dokumentow, pzekazywanych w postepowaniu, pzyjmuje siQ date

ich pzekazania do aplikacji intemetowe.i JoSEPHINA, a w pzypadku komunikacji za pomocq

poczty e-mail, datQ wplywu na seMer poczty Zamawiaiqcego.
tZ. bpos6b spozqdzenia dokument6w elektronicznych, ogwiadczen tub elektronicznych kopii

dokument6w lub oswiadczei musi by6 zgodny z wymaganiami okreslonymi w tozpotzqdzentu

Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu spozEdzania i

przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokument6w elektronicznych oraz

Srodk6w komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego lub

konkursie.
13. W celu skr6cenia m.in. czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiajqcy zaleca, aby

korespondencja elektroniczna (inna nit Oferta Wykonawcy i zalqczniki do O-ferty)

odbyriala siQ r6wniei za pomoc:l poczty elektronicznej na adres e-mail: pgm@pgm-

polkowice.com.pl
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14. Jezeli Zamawiajqcy lub wykonawca przekazujq oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje za pomoc€l poczty elektronicznej, kazda ze stron na zEdanie drugiej strony
niezwlocznie potwierdza fakt ich otzymania.

15. We wszelkiej korespondencji zwiEzane) z niniejszym postepowaniem Zamawiajqcy i

VWkonawcy poslugujq sie numerem postepowania nadanym Wzez Zanawi4qcego.
16. Zamawi qcy informuje, 2e zgodnie z ar|. 284 ust. 6 ustawy Pzp tresd zapyl€'f wraz z

wyjasnieniami (bez ujawnienia 2t6dla zapytania) udostqpni na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania. Tym samym wszelkie informacje pzekazywane Vwkonawcom
stanowiq integralnq czesd specyfikacji warunk6w zam6wienia i dotyczq wszystkich
Vwkonawc6w biorEcych udzial w ww. postqpowaniu. Vwkonawca jest zobowiqzany zlozyC

oferte uwzglQdniajEcq wszelkie zmlany i wyjasnienia zawarte na stronie prowadzonego
poslepowanra.

'1,7, Zamawialqcy nie pzewiduje sposobu komunikowania sig z V{konawcami w inny spos6b niz
ptzy uzyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, wskazanych w S\M

B . Rejestracja

1. Osoba upowazniona rejestruje siQ w systemie JOSEPHINE, wypelniajqc formulaz
rejestracyjny na domenie https://josephine.proebiz.com, postepujqc w spos6b okreslony w
formufaeu. Zamawiajqcy podkresla, 2e rejestracja osoby upowa2nionej i jej p62niejsza

werytikacja jest czynnosciE jednorazowq i w interesie wykonawcy jest dokonanie tei rejestracji
w odpowiednim czasie pzed podjQciem jakichkolwiek dzialan w oprogramowaniu JOSEPHINE.
Vwkonawca pzyjmuje do wiadomosci, 2e weryfikacja osoby upowaznionej mo2e wymagac
czasu do tzech dni roboczych.

2. Jeaeli formulaz rejestracyjny jest wypetniany pzez osobQ, kt6ra jest czlonkiem reprezentacji
(KRS) lub jest zarejestrowana w CEIDG, osoba ta nie musi udokumentowaC tego faktu i po

pomyslnej weryfikacji moze wykonad dowolne czynnoSci w oprogramowaniu JOSEPHINE.
3. Je2eli formularz rejestracyjny jest wypelniany przez osobe upowazniona do dzialania w imieniu

wykonawcy (jest upowa2niona do skladania ofert) na podstawie pelnomocnictwa, osoba mo2e

zalEczyc dokument pelnomocnicwa w czasie dokonywania rejestracji bqd| zalqczyc En
dokirment wraz z oleftq iinnymi wymaganymi dokumentami. Po dokonanej rejestracji osoba
moze wykonywaC dowolne czynnoSci w oprogramowaniu JOSEPHINE.

4. Podczas rejestracji uzytkownik wybiera swoje dane dostQpowe i pzesyla formulaz
rejestracyjny. Po pzeslaniu formulaza rejestracyjnego osoba upowazniona zostaje
zarejestrowana w systemie i mo2e wykonywad czynnoSci w ramach zam6wieh publicznych w
oprogramowaniu JOSEPHI NE.

5. Po ialogowaniu siQ do systemu JOSEPHINE zarejestrowany uzytkownik mo2e wybrac
zam6wienie publiczne i moze zaczql w pelni kotzystad z oprogramowania JOSEPHINE.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENToW WYMAGANYCH PNZEZ
ZAMAWTAJACEGO W SWZ

1. Wykonawca sklada ofertQ drogE elektronicznE w rozumieniu prz episow Ustawy z dnia 1 1

wrzesnia 2019 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U.2019.2019 t.j.) i wprowadza jq do
oprogramowania JOSEPHINE, kt6re znajduje sie pod adresem internetowym
https://josephine.proebiz.com/pl/. Vwkonawca sklada dokumenty w wymaganym formacie i

zakresie oraz kolejnosci zgodnie z dokumentacjq przetargowq zamawiajqcego.
2. Zlozenie olefty oznacza zlozenie dokument6w formie formulazy ( wg wzoru w SVIZ) , pzy

jednoczesnym zlozeniu wymaganych dokument6w w formie zalqcznik6w podpisanych
podpisem elektronicznym lub tylko zlozenie odpowiednich dokumentow (ti. zalqcznik6w)
podpisanych podpisem elektronicznym. Zamawiajacy przekazuie informacje na temat sposobu
skladania ofert oraz informacje na temat zalqcznik6w, tj. wymaganego formatu poszczeg6lnych

dokument6w, ich zakresu i kolejnoSci w dokumentacji przetargowej

3. Zamawiajqcy wymaga zlozenia oferty za pomocq zalqczonych do SV\Z dokument6w, podpisanych
podpisem elektronicznym i informuje V1/ykonawc6w, i2 oprogramowanie nie generuje

systemowego formulaza ofertowego. Vwkonawca sklada oferte wraz z wymaganymi
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5.
o-

dokumentami w formie zalqcznik6w, uprzednio pzygotowanych i podpisanych podpisem

elektronicznym w Srodowisku komputera Wykonawcy.
Vwkonawca' sklada ofertg pzed uplynieciem terminu skladania ofert. Zlo2enie oferty w terminie

skiadania ofert oznacza dostiarczenie oferty na czas. Najmniejsza mozliwa jednostka czasu w

systemie do zlo2enia oferty to sekunda.
Za date peekazania oferty pzyjmuje sie date jei pzekazania na portal JOSEPHINA.
Zamawilqcy zaleca, aby \A[konawca zapewnil dla siebie wystarcza,qca rezeMQ czasowE na

elektroniCzne zto2enie oferty tj. wczesniejsze pzystqpienie do zlo2enia oferty, gdyz na czas
pzeslania oferty wplyw mogE mie6 czynniki, na kt6re Zamawialqcy i\ rykonawca mogE nie miec

wplywu tj. m.in. parametry techniczne spzqtu komputerowego z kt6rego bedzie pzesylana

oferta, predkosd polqczenia internetowego VWkonawcy lub inne problemy techniczne.
Oferta zlozona po uplynigciu terminu skladania ofert zostanie pzyj9ta pzez system i

oznaczona jako oferta zto2ona po terminie; oferta nie zostanie uwzgledniona wsr6d otwartych

ofert i nie z6stanie udostgpniona zamawiajqcemu. Powiadomienie o zlozeniu oferty po terminie

Jest wyslane na adres e-mail u2ytkownika wykonawcy.
Zamawiajqcy zwraca uwage, 2e wykonawca moze zlozye jednA oferte przed uplynieciem

terminu ifladania ofert. Vrykonawca mo2e wycofad swojq oferte w dowolnym momencie pzed
uplynieciem terminu skladania ofert. vwcofanie oferty jest mozliwe popnez klikniecie ikony

kbsza.'JeZeli VWkonawca jest zainteresowany zmianq zlozone.i ofefty w terminie skladania ofert,

nalezy najpieM wycofac poprzedniq ofertQ, a nastepnie wprowadzic nowE. zlozenielwycofanie
oferty zawsze oznacza p,acQ z calE ofertE; modyfikacje lub zmiany poszczeg6lnych

dokument6w nie mogq byc wykonywane w systemie.
ofertq nalezy sporzqdzid w jgzyku polskim. ZamawiajEcy nie wyraza zgody na skladanie ofert,

oswiadczei'i dokument6w w jQzyku innym niz polski W pzypadku, gdy pzedkladane

dokumenty lub oswiadczenia sporzqdzone sq w innym jqzyku' nalezy pzedlozyd je wtaz 2 ich
tlumaczeniem na jezyk polski. Zamawiajqcy wymaga od Vvykonawcy pzedstawienia

tlumaczenia na jezyk polski wskazanych przez Vwkonawce i pobranych Wzez Zamawi4acego
oSwiadczei lub dokument6w.

10. oferte w postepowaniu sklada siQ, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej
(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

11. Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty za pomocq ktorego
podpisywana bgdzie oferta lub oswiadczenia orcz za pomocq kt6rego bgdzie potwierdzana

zgodnos6 z orygjinalem kopii oswiadczen tub kopii dokument6w, powinien byC aktualny iwazny
w chwili podpisywania lub potwierdzania za zgodnoSC z oryginalem.

12. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postepowaniu, przekazywane ptzy uzyctu

srodk6w komunikacji elektronicznej, zawieralE informacje stanowiqce tajemnice
pzedsiebiorstwa, Vwkonawca, w celu utzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w
spos6b okreslony w Rozdziale Vl niniejszej SV\z.

13. Poswiadczenia dokument6w za zgodnosc z oryginalem dokonuje odpowiednio Vwkonawca,
podmiot, na kt6rego zdolnosciach lub sytuacji polega Vwkonawca' V$konawcy wsp6lnie

ubiegajqcy sie o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca' w zakresle

ooku-m'eniOw, kt6re ka2dego z nich dotycze, w szczeg6lnych pzypadkach okreSlonych w
Rozpozqdzeniu Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2O2Ot w sprawie sposobu

spozqdzinia i pzekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
eiektronicznych oraz Srodk6w komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego lub konkursie - r6wnie2 notariusz. Poswiadczenie za zgodnosc z
oryginalem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pzez osobQ/osoby

upowaznionq/upowa2nione. Szczeg6ly poswiadczen okreslone zostaty Rozponqdzeniem
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2Q2O r. w sprawie podmiotowych

Srodk6w dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze 24dae

Zamawiaiqcy od \ rykonawcy.
14. Oferta powinna byc podpisana pzez osobq upowaznionq do reprezentowania V[konawcy,

zgodnie z formq reprezentacji Mfkonawcy okreslonq w rejestze lub innym dokumencie'
wia5ciwym dla danej formy organizacyjnej \ rykonawcy albo przez upelnomocnionego
pzedstawiciela Vwkonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba dzialalqca w imieniu \Afkonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania, ZamawiajEcy aqda od \,ykonawcy odpisu lub

informac.ii z Krajowego Rejestru Sqdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno5ci
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Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestru zgodnie z Rozdzialem x Pkt. A. ppkt. 2 niniejszej

SWZ.
15. Petnomocnictwo do zlozenia oferty musi byd zlozone w formie elektronicznej (opatzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatzonej podpisem

zaufanym lu6 podpisem osobistym. Dopuszcza sie takze zlo2enie elektronicznej kopii (skanu)

pelnomocnictwa sporzqdzonego upzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
pogwiadczenia spotgdionego stosownie do art. 97 $2 ustawy z dnia l4lutego 1991r. Prawo o
'notariacie, 

kt6re io poSwiadc2enie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym'

bEdz te2 poptzez opatzenie skanu pelnomocnictwa spozedzonego uFz€dnio w formie

piiemnel i<watififowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

hocodari,cy. Elektroniczna kopia pelnomocnictwa nie mo2e by6 uwiezytelniona pzez

upelnomocnionego.
16. Zimawiajqcy nie ponosi odpowiedzialno5ci za zloienie oferty w spos6b niezgodny z

zapisami !VtZ, w szczeg6lnoSci za sytuacjg, gdy ZamawiajEcy zapozna. sie z treSciq oferty

pzed uplywem terminu s-kladania otert 1np. ztozenie oferty w zakladce ,,V\^/slij wiadomosd do

Zamawiilqcego"y. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawialqcego za ofertQ handlowq i nie

Oedzie nrini pod uwage w pzedmiotowym postepowaniu poniewa2 nie zostal spelniony

obowiqzek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

17. Rozszilrzenia plik6w wykorzystywanych przez Wykonawc6w powinny by6 zgodne z

Zalqcznikiem nr Z do 
- 
"Rozlrozqdzenia Rady Ministr6w w sprawie Krajowych Ram

Inteioperacyjno5ci, minimalnych wymagari dla rejestr6w publicznych iwymiany informacji w
postaci eleitronicznej oraz minimalnych wymagan dla system6w teleinformatycznych", zwanego

dalej Rozpozqdzeniem KRl.
ta. Zamiwiajqcy iekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf doc.docx xls xlsx jpg (jpeg) ze

szczeq6lnvm wskazaniem na .Ddf
19. W celu ewentualnej kompresii danych zamawiajqcy rekomenduje wykorzystanie rozszezenla

.zto.
20. Wir6d rczszetzeh powszechnych a niewystepujqcych w Rozporzqdzeniu KRI wystepujE:..rar

.gif .bmp .numbers .pages. D6kumenty zloione w plikach z takimi rozszerzeniami zostane

uinane za zlo2one 
'niiskutecznie, 

w sytuacil gdy Zamawiajqcy nie bgdzie m6gl dokonae

ich odczytu za pomocq dostepnych mu narzedzi i oprogramowania'
21. Zamawiijqcy zwraca uwagq' ni ograniczenia wielkoSci plik6w podpisywanych profilem

zaufanym,'kt6ry wynosi mifsymatnie 10 MB, oraz na ograniczenie wielko5ci plik6w

podpisywanych w aplikacji eDoApp sluzqcej do skladania podpisu osobistego' kt6ry wynos'

maksymalnie 5 MB.
22. W pzypadku uzycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego Tamawi4qcy zaleca uzyw.anie

podpisu wewnqtznego (pades - dolqczanego do dokumentu - po zlozeniu podpisu otzymujemy
jeddn plit<, w ktbrym inajdujq sie zar6wno dokument, jak i informacje o podpisie). Ze wzgledu na

iriskie ryzyto na;uszenia iiriegialnoSci pliku oraz latwiejszq weryfikacje podpisu Zamawiajqcy

zaleca, i miare mozliwosci p.zekonwertowanie plik6w skladajqcych sie na oferte na

rozszezenie .pdi. U2ycie podpisu zewnQttznego (Xades - osadzonego w osobnym. pliku - w
pliku podpisu znajdujq sig tytro informacje o podpisie -. nalezy go dofqczyc do dokumentu

i<torerjo obtyczy) riie Liotie frowadzilo do odzucenia Vwkonawcy, jednakze wystepuje. ryzyko
utratf integiatnoSci podpisu z danymi z powodu przypadkowej lub celowej €dycji podpisanych

danytn. pSdczas wdryfiiacji mo2e nie by6 mo2liwosci potwierdzenia zgodno5ci z danymi w pliku

podbisanym. Konieczire jesi wysylanie pary ptik6w: zr6dtowego i podpisanego. Mo2e siQ zdazyc

i:odfaza'nie pliku z d5nymi bbz pliku z podpisem, co jest r6wnozn aczne ze zlo2eniem

niepodpisanych dokumentow.
23. Zanawiajqcy zaleca aby w pzypadku podpisywania pliku pEez kilfia os6b, stosowa6

podpisy-tbio samego rodzaju- podpisywanie roznymi rodzajami podpis6w np. osobistym i

kwaiiRt6wanym moze doprowadzid do problem6w w weryfikacji plik6w

24. Zamawialqcy zaleca, aby vwkonawca z odpowiednim wypzedzeniem pzetestowal mo2liwo56

prawidlow6go wykorzystania wybranej metody podpisania plik6w oferty'
25. JeSli \gkoiawia pakule dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca sie wcze5nieisze

podpisanie kazdego ze skompresowanych plik6w.

26. Zamawi41cy zal;ca aby lig wprowadza6 jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich

podpisem ianralifikowanym. Mo2e to skutkowaC naruszeniem integralnosci plik6w co rownowazne

bQdzie z koniecznoSciq odrzucenia oferty.
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XV. SPOSOB OBLICZANIA CENY OFERTY

1. W kazdej podlegajqcej rozpatrywaniu ofercie vvykonawca w Formularzu ofertowym okresla

ceny jednostkow! 
'brutto 

w zlotych polskich, w tym cene jednostkowe netto oraz stawke
podatku VAT.

2. Pzedmiot zam6wienia objqty jest 23 % stawkq VAT. W pzypadku, gdy Vwkonawca

uprawniony jest do stosowania innej stawki podatku vAT, w Formulazu ofertowym nalezy
przekreSlii wpisanq przez Zamawiajqcego stawke, a w wykropkowane miejsce wpisac

odpowiednie stawkq i zalqczyC do oferty uzasadnienie jei zastosowania.
3. priwidlowe ustalenie podatku VAT nale2y do obowiqzk6w \ rykonawcy zgodnie z przepisama

ustawy o podatku od towar6w i uslug oraz podatku akcyzowym.
+. zgodnie z atl. 225 ustawy Pzp - Jezeli zostala zlozona oferta, kt6rej wyb6r prowadzilby-do

pSwstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgod1ie z ustawE z dnia 1 1 marca 2004

i. o podatku od towar6w i uslug, dla cel6w zastosowania kryterium ceny lub 
. 
kosztu

zamawial1cy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotQ podatku od towar6w i uslug,

kt6rq mialby obowiqzek rozliczyC. Vvykonawca, skladajEc oferte' ma obowiEzek:

- poiniormowania ZamawiajEcego, 2e wyb6r jego ofer$ bqdzie prowadzil do powstania u

zamawiajqcego obowiqzku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, kt6rych dostawa lub swiadczenie bedq prowadzily

do powstania obowiqzku podatkowego;

- wskazania wartosci towaru lub uslugi objetego obowiEzkiem podatkowym zamawiajecego, bez

kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarow i uslug, kt6ra zgodnie z wiedzq Vwkonawcy, bedzie

miala zastosowanie.
5, Wz6r Formulaza ofertowego zostal opracowany pzy zalozeniu, i2 wyb6r oferty nie bedzie

prowadzi6 do powstania u Z-mawiajqcego obowiqzku podatkowego w zakresie podatku VAT. W
pzypadku, gdy \Arykonawca zobowiqzany iest zlozyt oswiadczenie o powstaniu u

Zarirawiajqcego obowiEzku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowa6 tre56 formulaza.

6. Ceny mtisiq 
-by6 podane iwyliczone w zaokrqgleniu do dw6ch miejsc po pzecinku (zasada

zaoirqglenia --ponizej 5 naiezy konc6wkQ pominq6, powy2ej i r6wne 5 nale2y zaokrqgli6

w gorQ)
Z. ZgiOnie z aft, 224 ust. 3 pkt 4) ustawy Pzp (. .) koszty pracy, kt6rych wartosC pzyj?to. do

u;talenia ceny nie mogq by6 nizsze od minimalnego wynagrodzenia za WacQ albo minim,alnej

stawki godzinbwej, ustal6ntch na podstawie przepis6w ustawy z dnia 10 patdziernika 2002 t. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace lub pzepis6w odrgbnych wta5ciwych dla spraw, z kt6rymi

zwiqzane jest realizowane zam6wienie.
A. W ptypadfu wystEpienia oczywistej omylki rachunkowej w wyliczeniu cenyjedn. oferty.brutto i

netto, w sytuacji kiddy to nie bqdzie wynikalo z tresci oferty, Zamawiajqcy dokona pzeliczenia

zgodnie z zasadami matematycznymi.
9. Clna jedn . brutto Cb muli zawiera1 wszystkie koszty zwiqzane z prawidlowE rcalizaqE

zadania wynikajEce:
a) z zapis6w umowy na roboty budowlane,
b) z zapis6w SWZ i STWOR,
c) z Polskich Norm i Przepisow,
d) z Prawa budowlanego i akt6w wykonawczych do tej ustawy'
e) z zasad sztuki iwiedzy budowlanej,

fl z zalecer\ producent6w wbudowywanych materialow i wzqdzen,
g) z pzepis6w bhp,
h) z mozliwych zdarzerl losowych i budowlanych zwi4zanych z realizacje zam6wienia.

1O)W cenach jednostkowych nale2y uwzglQdnic wszystkie koszty zwiqzane z rcalizaqqzadania, iak
r6wniez koszty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, material6w,

robocizny, spzQtu, transportu, zagospodarowania odpad6w, dojazdu pracownikdw, prac

pzygotowawczyah, pozqdkowych, organizacji terenu rob6t wraz z ustawieniem koniecznych

zabezpieczeh (w tym ustawienie slupk6w, barier, oswietlenia ioznakowania zabezpiecz{qcego
teren rob6t na i4mowanym pasie drogowym) iinne wynikajqce wprost z opisu rob6t i

zalaczonego projektu umowy, itp.

1 1) Koszty oplat za zajQcie pasa drogowego ponosi zamawiajEcy.
12) Rozliczenie rob6t odbywa6 sie bQdzie kosztorysami powykonawczymi z zastosowaniem cen

jednostkowych brutto.
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13) Zam6wienie bgdzie realizowane do wysokosci maksymalnej nominalnej wartogci zam6wienia

okre6lonej w umowie.
14) W pzypaiku wyczerpania maksymalnej nominalnej wartogci zam6wienia umowa wygasa bez

roszczen odszkodowawczYch.

xvl. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Vwkonawca zobowiqzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:

2 500,00 zl (slownie: dwa tysiqce piQeset zlotych),

2. Wadium wnosi si? pzed uplywem terminu skladania ofert.

3. Wadium moze byb wnoszone wjednej lub kilku nastQpujqcych formach:

1) pieniqdzu;
2) gwaranc,iachbankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
li ioreczeniacn udzielanych priez podmioty' o kt6ryctr. mowa w art' 6b ust' 5 pkt 2 ustawy z' 

bnii g listopada 2000 r. o utwozeniu polskiej Agencji Rozwoju PzedsiQbiorczosci.

4. wadium wnoszone w formie pienie2nej nale2y wnosic pzelewem na konto zamawiajacego

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

5. skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu nastepuje z chwilE uznania 6rodk6r,v pienieznych na

ww rachunku bankowym Zamawiajqiego, pzed uplywem terminu skladania ofert (tj. peed

uplywem dnia igodziny wyznaczonejjako ostateczny. termin. skladania ofert)'

S. ViaOium *nosr6ne w formie porgct"6 lub gwaraniji musi byd zlo2one jako oryginal gw€rancji

lub poreczenia w postaci elektronicznej opatnony kwalifikowanym podplsem

elektronicznym i spelniad co najmniej ponizsze wymaganla:

i) musi obeimowac odpowieizialnosd za wszystkie przypadki powodujEce utratQ wadium

przez \At!konawcq okreslone w ustawie Pzp.

2l i juj tr"5"i powinno jednoznacznie wynikac zobowiqzanie gwaranta do zaplaty calej kwoty

wadium:
3) powinno byC nieodwolalne i bezwarunkowe oraz platne na pierwsze zqdanie;

ii leimin obowiqzywania poreczenia lub gwarancji nie mo2e byC kr6tszy ni2 termin zwiazania

ofertE (z zastzeZeniem iZ iienvszym dniem zwiqzania ofertq jest dziefi sktadania ofe4;

5) w treiii porgczenia lub gwarancji powinna znale26 sig nazwa oraz numer pzedmlotowego

postepowania;
6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z

o.o. 59-100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2

7. Oferta Vwkonawcy, kt6ry nie wnilsie wadium, wniesie wadium w spos6b nieprawidlowy lub nie

utzyma wadium niepz6nrtranie do uplywu terminu zwiazania ofertq lub zlo2y wniosek o zwrot

*"oir, * przyp"dku, o ktorym mowaw art. gg ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie odzucona.
8. Zasady zwiotu braz okolicznoSci zatzymania wadium okreSla art' 98 ustawy Pzp'

xvil. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. \ lykonawca bQdzie zwiqzany ofertq do dnia 11.08.2021.r.
Bi6g terminu zwiqzania 6tertq rozpdczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert

2. W izypadku gdi wyb6r najiozystniejszei oferty nie nastapi przed uplywem terminu zwiqzania

oteitq wstazaneilo w ust. i, zamawialEcy pzed uplywem terminu zwiqzania ofertq zwraca sie

jednoirotnie do folkonawc6w o wyra2enie zgody na pzedluzenie tego terminu o- wsKazywany

pzezniegookreqniedluzszyniz30dni.PzedluzenieterminuAiqzaniaofertqwymaga
z|o2enia-pzezV$konawcqpisemnegooswiadczeniaowyrazeniuzgodynapzed|u2enie
terminu zwiazania ofertE.

3. Odmowa wyraZenia zSiody na pzedlu2enie terminu zwiEzania ofertq nie powoduje utraty

wadium.
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XVIII. SPOSoB ITERMIN SKTADANIA OFERT

1. Ofertg wraz z wymaganymi zalAcznikami nalezy zlozy' w terminie do dnia:

13.07.2021 r., do godz. 09:30.
2. Vwkonawca skladi ofertg drogq elektronicznq w rozumieniu pzepis6w Ustawy z dnia 'l'l

wizeSnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U 2019.2019 t.j.) i wprowadza Jq do

oprogramowania JOSEPHINE, ktore znajduje siQ pod adresem internetowym

nitps-//josepnine.proebiz.com/pl/. \A&konawca sklada dokumenty w wymaganym formacie i

zakresie oraz kole.inosci zgodnie z dokumentacjq pnetargowq zamawiajEcego

3. Vwkonawca moze zlozyC tylko jednq oferte.
4. Zamawiaj cy odzuci ofertg zlo2onE po terminie skladania ofert.

XIX. OTWARCIE OFERT
1, Otwarcie ofert nastapi w dniu 13.07.2021 r., o godzinie 10:00.

2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiajqcy,- najp6iniej pzed otwarciem ofert, udostepnia na stronie 

-internetowej
prowadz6rie'go postepowania informacje o kwocie, iakqzamietza pzeznaczyb na sfinansowanie

zam6wienia.
4. Otwarcie ofert nastQpuje popeez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego dla

ZamawiajEcego w systemie JOSEPHINE.
5. Zamawiajqcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostQpnia na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o:' 
a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej

dzialalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania vwkonawc6w, ktorych oferty

zostaly otwarte;
b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

6. W pzypadku wystqpienia awarii sistemu teleinformatycznego, kt6ra spowoduje blak.mo2liwogci

owariii ofert w terminie okreslonym Wzez Zamawiajqcego, otwarcie ofert nastepi niezwlocznie

po usunigciu awarii.
L Zamawialqcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego

postQpowanla.
uwaga: Zgodnie z ustawa Pzp Zamawiai|cy nie ma obowi4zku pEeprowadzania sesji otwarcia

ofert w sposob jawny z udzialem Wykonawcow.

XX. OPIS KRYTERI6W OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIoW I

SPOSOBU OCENY OFERT

'1. Ptzy Wborze najkorzystnie.iszq ofetty Zamawiajqcy bQdzie sie kierowal nastQpujAcymi

kryteriami oceny ofert:

Kryterium nr 1: Ceny jednostkowe brutto: 600/o

L.p Kryterium oceny j.m. lloSc
Wartos
ew%

1
VlJykonanie powierzchni asfaltowej 1 cm grubosci powiezchni
z podbudowa (droga)

m2 1 't5

\Arykonanie powiezchni betonowej 1 cm grubosci powiezchni
z oodbudowa (droqa, chodnik)

m2 'l t0

3
VWkonanie powiezchni z kostki brukowej z podbudowq
(drooa-chodnik. Kostka brukowa 6 cm

m2 1 14

4
Vlrlkonanie powierzchni z kostki brukowej z podbudowe
(droqa-chodnik) .Kostka brukowa I cm 

-

m2 I 't4

J Vwkonanie powiezchni zielonei (poboczy - trawnika) m2 1 2

o
Wzmocnienie istniejqcej konstrukcji warstwy betonu C-16/20 1

cm qrubosci
m2 1 5
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K1= cena iednoslkowa brutto naitaftsza x.liczba okt daneoo krvterium
cena jednostkowa badana x 60%

Kryterium nr 2: Okres udzieloneJ gwarancji iako6ci:

Okres udzielonej przez Vwkonawce gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone

wzqdzenia musi spelniad wym69:
a) obejmowaC pelny rok kalendatzowy
b) nie moze by6 kr6tszy niz 2lata

nie moze byc dluzszy niz 5 lat.
UWAGA:
w pzypaot<u podania przez vwkonawce kr6tszego ni2 wymagany okresu gwarancji jakosci lub nie

podanie (nie wpisanie) tego okresu do Formularza Ofertowego, oferta VWkonawcy zostanie 
.

odzucona na podstawie -rt. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkamizam6wienia.
W przypadku podania pzez Vt!konawcQ dtuzszego ni2 wymagany okresu gwarancji jakosci'

Zahawiajqcy Oo wyticzenia punktacji w kryterium pzyjmie maksymalny okres gwarancji jako5ci

wymagaiy ri St,12. Dlu2szy okres gr1yarancjijakosci okre5lony pzez VvykonawcQ w ofercie zostanie

wpisany do umowy.

20%

KZ= x 202najdluzszy okres udzielonej gwarancjijakosci wskazany w

Kryterium K3: Czas reakili - 2O o/.

Lp. Czas reakcji - podjQcie dzialart zwiEzanych z odtworzeniem terenu,
liczonv od momentu zqloszenia ptzez zamawi4acego 

-

ILOSC PUNKTOW

Czas reakcii do 15 minut. 20
a Czas reakcii do 20 minut 10

Wb6r oferty najkoeystniejszej nastqpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zam6wiei publicznych.

Ocena oferty = Kl + K2 + K3

Punktacja ptzyznawana ofertom w poszczeg6lnych kryteriach bqdzie liczona z dokladnosciq do

dw6ch miejsc po przecinku. Najwy2sza liczba punkt6w wyznaczy najkorzystniejszq ofertg

Zamawiajqcy udzieli zamowienia Vwkonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymogom

okreslonym w ustawie iw SIWZ oraz uzyska najwigkszq liczbq punktow

XXI. INFORMACJE O FORMALNOSCINCT, JAKIE POWINNY BYC DOPETNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1, Umowq w sprawie zam6wienia publicznego zawiera sie w terminie nie krdtszym ni2 5 dni od

dnia pzeslania zawiadomienia o wyborze najkozystniejszej oferty
2, UmowQ w sprawie zamowienia publicznego mozna zalt'trze| pzed uplywem terminu, o ktorym

mowa w pkt. 1, jezeli w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia prowadzonym w trybie
podstawowym zlo2ono tylko jednq ofertg.

3. Vwkonawca bqdzie zobowiqzany do podpisania umowy terminie wskazanym przez

Zamawiajqcego.
4. Prz.ed podpisaniem umowy nalezy ptzekaza' Zamaw iajEcemu:

a) w ptyfadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej niz pieniqdz

formid - nalezy Wzedlozy' dokument stanowiEcy zabezpieczenie; Vwmaga siQ, aby przed

wystawieniem dokumentu stanowiqcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
pizekaza1 Zamawiajqcemu projekt zabezpieczenia celem sprawdzenia zgodno6ci tre5ci
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zabezpieczenia z ustawq Pzp otaz w celu uzgodnienia termin6w obowiqzywania
zabezpieczenia z uwzglednieniem zapis6w projektu umowy;

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracq os6b wykonuiqcych czynnosci przY rcalizacili zam6wienia wskazane pzez
Zamawiajqcego w opisie pzedmiotu zam6wienia, Oswiadczenie to zawiera w szczeg6lnosci:
dokladne okreslenie podmiotu skladajEcego oSwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, 2e wskazane czynnosci wykonajq osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o
prace (np. umowa na czas okreslony, nieokreslony, itp.) oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia oswiadczenia w imieniu VWkonawcy lub Podwykonawcy.

c) kopie oplaconej potisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajqcego, 2e

Vwkonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, zar6wno deliktowej, jak i

kontraktowej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzand! z pzedmiotem zam6wienia, na

kwote minimum 200.000,00 zl, wtaz z dowodem uiszczenia naleznych skladek.
Ubezpieczenie powinno byd wazne ptzez caly okres realizacji umowy. W pzypadku, kiedy
ubezpieczenie bedzie wygasad w trakcie realizacji umowy \ rykonawca doleczy
oswiadczenle, mocq ktorego zobowiq2e sie do pzedluzenia ubezpieczenia po jego

wygaSnieciu,
d) w przypadku podpisywania umowy pzez pelnomocnika - pelnomocnictwo, w oryginale lub

kopii poswiadczonej notarialnie, wystawione dla osoby podpisujEcej umowe, podpisane pzez
osobq upowa2nionq do reprezentowania Vwkonawcy,

e) umowq regutujecq wsp6lprac9 Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaiqcych sig o udzielenie
zam6wienia, w przypadku skladania ofefty Wzez podmioty wystepujqce wsp6lnie.

Nie pzedlozenie wymaganych dokument6w pzed terminem podpisania umowy wyznaczonym ptzez

ZamawiajEcego, zostanie potraktowane jako uchylanie siQ od zawarcia umowy zgodnie z art. 263
ustawy Pzp.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

ZamawiajEcy nie wymaga od Vlkonawcy wniesienia zabezpieczenia nale2ytego wykonania
umowy .

XXIII. INFORMACJE O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOzL|WOSCI JEJ ZMTANY

1. \ rybrany Vwkonawca jest zobowiqzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

na warunkach okreslonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy zawartych we \ Eoze
Umowy, stanowiecym Zalqcznik nr I do StiZ.

2. Zakes Swiadczenia Vwkonawcy wynikajEcy z umowy jest tozsamy z jego zobowiqzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zmiana umowy wymaga dla swej wa2nosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej.

4. Zamawi4acy przewiduje mozliwosc wprowadzenia zmian do umowy. Warunki i zasady
wprowadzenia zmian do umowy okreslone zostaly w S 12 Vv2oru Umowy.

xxtv. PouczENlE o SRoDKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym rczdziale przyslugujq V[konawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, je2eli ma lub mial interes w uzyskaniu zam6wienia lub

nagrody w konkursie oraz poni6sl lub moze ponie$d szkodq w wyniku naruszenia pzez
Zamawiajqcego pzepis6w ustawy Pzp.
Odwotanie pzysluguje na:

1) niezgodne z pzepisami ustawy czynnosc Zamawiajqcego, podjeta w postepowaniu o
udzielenie zam6wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
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2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zam6wienia, do kt6rej zamawi4qcy
byt obowiqzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie pzeprowadzenia postepowanla o udzielenie zam6wienia
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo 2e Zamawi4qcy byl do
obowiqzany.

l, Odwolanie wnosi sig do Prezesa lzby. Odwolujqcy pzekazuie ZamawiajEcemu odwolanie
wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopiQ tego odwo'lania' jezeli

zostalo ono wniesione w formie pisemnej, pzed u8wem terminu do wniesienia odwolania w taki
spos6b, aby m6gt on zapoznac sie z iego tresciE przed udwem tego terminu.

l. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajEcego postepowanie o udzielenie zamowienia lub

wobec tresci dokumentow zamowienia wnosi siq w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogloszenia w Biuletynie Zam6wierl Publicznych lub dokument6w zam6wienia na stronie
internetowej, w pzypadku zam6wien, kt6rych wartosc jest mniejsza niz progi unijne.

i, Odwolanie, w pzypadku zamowien, kt6rych wartosd jest mniejsza niz progi unijne, wnosi siQ w
terminie:
1) 5 dni od dnia pEekazania informacji o czynnosci Zamawiajqcego stanowiqcej podstawe jego

wniesienia, jezeli informacja zoslala peekazana przy u2yciu srodk6w komunikacji
elektronicznej,

2') 10 dni od dnia pzekazania informacji o czynnosci Zamawiajqcego stanowiqcej podstawe jego

wniesienia, je2eli informacja zostala przekazana w spos6b inny niz okreslony w pkt 1).

i. Odwolanie w pzypadkach innych niz okreslone w pkt 4 iSwnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w
ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mo2na bylo powziEC wiadomosC o
okolicznosciach stanowiqcych podstawe jego wniesienia, w pzypadku zam6wief, kt6rych
wartosc jest mniejsza niz progi untlne

7. Na oeeczenie lzby oraz postanowienie Prezesa lzby, o kt6rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
Pzp, stronom oraz uczestnikom postQpowania odwolawczego pzysluguje skarga do sqdu.

8. W postepowaniu toczqcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje siq odpowiednio pzepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli pzepisy
ustawy Pzp nie stanowiq inaczej.

9, Skarge wnosi sig do SEdu Okregowego w Warszawie - sEdu zam6wien publicznych, zwanego
dalej "sEdem zam6wiei publicznych".

10. Skaigg wnosi sig za posrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa lzby, o kt6rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
pzesylajqc jednoczesnie jej odpis pzeciwnikowi skargi. Zto2enie skargi w placowce pocztowej

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - P'awo pocztowe jest

r6wnoznaczne z jej wniesieniem.
11. Prezes lzby Wzekazule skarge wraz z aktami postQpowania odwolawczego do sqdu zam6wieri

publicznych w terminie 7 dni od dnia jei otrzymania.
12. Pozostale grodki ochrony prawnej okreslone zostaly w ustawie Pzp - Dziat lX Srodki ochrony

prawnej.

lub
tego
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F'RMULARZ oFERTowy 
zalqcznik nr 1 do swz

dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn.:

dla
PrzedsiQblorstwa Gospodarki Miejsklej Sp. z o'o.

59-100 Polkowice , ul. Dqbrowskiego 2

1. \ rykonawca

i;;i;;;;i;;;;; vili;;;;;i); ;;,;ip;;;;i; w;;"iiiiiii iiiiiiit" ubiesaiqcvch siQ o udzietenie
iam6wienia dan6 w pkt 1-10 nale2y wypelni' dla kazdego z Wkonawc6w odrQbnie)

2. Zarejestrowany adres V\rykonawcy:... ............. ... ..

3 Kraj ..

4. REGON
5. NIP: ,.,..........
6. TEL..............
7. Adres skzynki e-PUAP ......,.....
8. Adres e-mail:

(na K6re Zamawiajqcy ma przesyla0 korespondenciQ)
9. W pzypadku Vwkonawcy majqcego siedzibQ lub miejsce zamieszkania poza granicami RP adres

strony internetowej w celu uzyskania dokument6w potwierdzajacych reprezentacje VWkonawcy

'l0.Wkonawca jest:

n mikropzedsigbiorstwem',

! malm pzedsiQbiorstwem*,

n Srednim pe edsiebiorstwemt,

n jednoosobowa dzialalnosciE gospodarczq*,

! osobq fizycznq nieprowadzecE dzialalnosci gospodarczej',

! inny rodzaj*.
' z az n aczyc odpowied n io
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Ubieqaiac sie o udzielenie ninieiszeqo zam6wienia Dubliczneoo o n :

,,Odtwozenie terenu po usunieciu awarii sieci wodociqgowych i kanalizacyjnych na terenie
gminy Polkowice"

1 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zam6wienia za:

KRYTERIUM n, 1: brutto:

Lp. Nazwa
lloSC Jedn.

miary

Cena
jednostkowa

neIIo
(zt)

Podatek

l"t"'l

Cena
jednostkowa

brutto
( zl)

1

Ywkonanie powiezchni asfaltowej 1 cm
grubo6ci powierzchni z podbudowq
(droga)

1 m2 25

Uwkonanie powierzchni betonowei 1 cm
grubosci powrezchni z podbudowq
(droga, chodnik)

1 m2 ZJ

3

V!!konanie powierzchni z kostki
brukowej z podbudowq (droga-chodnik.
Kostka brukowa 6 cm

I m2 ZJ

r'Wkonanie powierzchni z kostki
crukowej z podbudowq (droga-chodnik)
Kostka brukowa 8 cm

1 m2 23

5
y'Wkonanie powiezchni zielonej
(poboczy - trawnika)

1 m2 23

o
Wzmocnienie istniejqcej konstrukcji
warstwy betonu C-16120 1 cm grubosci 1 m2

"Przedmiot zam'wienia obiety iest 23% stawkq VAT. W przypadku, gdy Wkonawca uprawnionv
jest do stosowania innej stawki podatku VAT, w Formulanu ofertowym nalezy przekresli' wpisanq
pnez Zamawiajqcego stawkQ, a w wykropkowane mieisce wpisa' odpowiedniA stawkQ i zalqczyd

do ofefty uzasadnienie jej zastosowania.

W pzypadku, gdy wyb6r oferty bqdzie prowadz't do powstania u ZamawiajEcego obowiEzkL
podatkbwego Wykonawca zobowiEzany jest dostosowac Formulaz ofertowy i podaC w nim

informacjg zgodnie z rczdz. XV. pkt. 4 SWZ.

KRYTERIUM nl 2:
Okres udzielonej gwarancji jako6ci -,,...,.............."..... lata/lat
(Okres gwarancji jakosci musi obeimowa' pelny rok kalendarzowy; nie moze by' kr6tszy ni2 2
lata; nie mo2e by' dluzszy nit 5 lat)
UWAGA:
W pnypadku podania pnez Wykonawce krotszego niz vtymagany okresu gwarancii iakosci lub nie
podanie (nie wpisanie) tego okresu do Formularza Ofertowego, ofefta Wykonawcy zostanie
odrzucona na podstawia aft. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp, iako niezgodna z warunkami
zam6wienia.
W pnypadku podania przez WykonawcQ dluzszego niz wymagany okresu gwarancii iako5ci,
Zamawiajqcy do wyliczenia punktacji w kryterium przyimie maksymalny okres gwarancii iakosci
Wmagany w SWZ. Dtuzszy okres gwarancii iakoici okreslony przez WykonawcA w ofercie
zostanie wpisany do umowy kr6tszy niz 2 lata; nie moze by' dluzszy niz 5 lat)
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Kryterium K3: Czas reakcji- ......... '.......opcia
W?amactr kryterium naleiy wybra6 Jednq spo6r6d trzech zaproponowanych poni2ei opcji: I
lub 2

12. OSWIADCZA Mry, Ze zapoznalismy sie ze Specyfikacjq Warunk6w Zam6wienia i akceptujemy

wszystkie warunki w niej zawarte.
f a. OSiIfIOCZAM/y, Zd uzyskalismy wszelkie informacie niezbedne do prawidlowego

Dzvqotowania i zlo2enia niniejszej oferty.
rl. 55iiir,loczlrtvy, ie j""tesniy .*iq="ni nini"lstq ofertq od dnia uplywu terminu sktadania ofert

do dnia wskazanego w rozdz XVll. pkt SWZ.
15. O-SWilDCTAM/i,"ie zapoznatiSmy sie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, okre5lonymi- 

*2iiq&r,iku do'specyiracji Warunk'Ow Zah6wienia i ZOBOWIAZUJEMY Sl(, w pzypadku

wyboru naszej oferty, do ziwarcia umowy zgodnej z ninie.jszq ofertq, na warunkach w nich

okreslonych.
fO. ioOo*ii.ulemy sie do udzielenia rekojmi na okres zgodny z okresem gwarancji jakoSci na

wykonane roboty budowlane
tZ. O'SwiaOczamly, le wypelnili5my obowiqzki informacyine pz-ewidziane w art. '13 lub art. 14 RODO

(rozpozqdzenie parijmentu europelsiiego i Rady (UE) 2016t679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

ipriwie icnrony os6b fizycznych w zwiqzku z pJzetwazaniem danych osobort,y-ch. r w gpra]vte

swobodnego przeplywu laiich danych oraz uchylenia dyEkg-q 95/46/WE. (og6lne

iozJozqoienie o 6chronie danych) (tiz. utz. uE L 1'19.2 04.05.2016, str. 1) wobec os6b

firycznyin, od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub po6rednio pozyskalismy w celu

uOiegania siQ o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postepowanlu 
.

18. Podwykonawcom zamierzamy powierzyd wykonanie nastepuiqcej czgSci zam6wienia:

b)
(czQsc zadania, nazwa podwykonawcy - ie2eli iest to wiadome)

I nform acia dla Wvkon awcv:
ft;mi;;; M opatrzony przez osobe tub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

kialifikowanyi podpisem elektronic2nym, podpisem zaufanym.tub podpisem osobbtym..i p-rzekazany

iamawiapc6mi wraz z dokumentem' (ami )potwierdzaiqcymi prawo do reprezentacii Wykonawcy

pnez osobe podpisuiqcq ofeftQ.

Lp. @ch z odtwozeniem terenu,
ficzonv od momentu zotoszenia otzez zamawiaiqcego 

-

ILOSC PUNKTOW

Czas reakcii do 15 minut.
Czas reakcii do 20 minut 10
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Wykonawca:

a)

Zalacznik nr 2 do S\AZ
(skladane wnz z ofedq)

(pelna nazwa/frma)

OSwiadczenie VWkonawcv

skladane na podstawie art, 125 ust, 'l ustawy z dnia 1'l wzesnia 2019 r. Prawo zam6wief
pubticznych (d;lsj jako Pzp) wstqpnie potwierdzajqce, te wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu

Na potzeby postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.

,,dOtrnorienie ierenu po usunlgciu awaril sieci wodociqgowych i kanalizacyjnych na tetenie
gminy Polkowice"

prowadzonego pzez Zamawiajqcego: Pzedsiebiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp' z o'o'' 
59'100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2

oswiadczam, co nastQpuje:
1. OSWNDCZENIE O WYKLUCZENIU:

oSwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy

Pzp.

oSwnDCzENIE O WYKLUCZENIU:
oswiadczam, 2e zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z posteporr/ania. na

podstawie art. ......... ,... us6wy Pzp (podad majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia spogr6d

wymienionych w art. 108 ust, 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze

w zwiqzku-z ww. okolicznosciq, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjqlem nastQpujace

srodki naDrawcze:

;i ;;;;;;;r*, w;;;;; ;; ;;" _,*;; ;;:, ;";;, ;;;;;; ;;;' otowczv

oswnDczENtE o SPELNIENIU WARUNKoww PoSTQPowANIU:
oswiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postqpowaniu okreslone paez zamawiajqcego
w Specyfi kacji Warunk6w Zam6wienia.

INFORMACJA W ZWIAZKUZPOLEGANIEM NA ZASOBACH TNNYCH PODMIOT6W:
Oswiadczam, 2e w celri wykazania spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu, okreslonych
ptzez Zamaui4Ecego w Specyfikacji Warunkow Zam6wienia polegam na zasobach

nastQpujEcego/ych podmiotu/6w:

b),.........,.........
w nastQpujqcym zakresie: ...... .......

(nalezy wskazac podmiot i okresliC odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

a) W pnypadku kiedy Wykonawca bgdzie polegal na zasobach innych podmiotow w c6lu

wykazinia spelnienia warunku udzialu w postQpowaniu wraz z ofertq nalezy zlozyc:

zo
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- ZOBOWTAZANTE podmiotu udost?pniaiqcego zasoby ' zgodnie z zalEcznikiem nr 4 do

swz,
- OSWADCZENIE podniotu udostQpniaiqcego zasoby, potwierdzaiAce brak poclstaw

wkluczenia oraz spetnianie warunk'w udzialu w postqpowaniu - zgodnie 2 zalqczniniem nr
5 do SWz

b) W ptzypadku kiedy Wkonawca nie bqdzie polegal na zasobach innych podmiotow w celu
wyiazania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu nalezy wpisa' NIE DOTYCZY.

4. OSWTADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
oswiadczam, 2e wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq aktualne

i zgodne z prawdq orai zostaly pzedstawione z pelnq SwiadomogciE konsekwencji wprowadzenia

zamawiajEcego w btqd pzy przedstawianiu informacji.

Upelnomocniony pzedstawiciel VWkonawcy

(podpis, pieczed)

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

UWAGA:
w pzfpaO*u Wwonawcdw wspdnie ubiegajqcych sE o zam^wienie oswiadczenie sklada kazcly z Wlanav'rcdw-
Olwi6beenia ie potwierdzajq b.?|k podslaw wykluczenia omz spelnianie warunkOw udzialu w zakesie, w iakim
kazdy z llrykonawc^w wykazuie spetnianb warunk6w udzialu w postflpowaniu.
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Wykonawcy wsp6lnie
ubiegajqcy 3iQ o udzielenie zam6wienia:

(pelna nazwa/tirma)

Zalacznik nr 3 do S\l1Z
(sktadane waz z ofeftq, ie'Ii dotpzy)

dotvczace DOSTAW. IJSL|G LUB ROBOT B|JDOWLANYC|r, kt6re wvkonaia ooszczeo.6lni
wvkonawcv

Na potneby postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn':

,,batwotidnie iirenu po usunigciu awarii sieci wodociqgowych i kanalizacyjnych na terenie
gminy Polkowice"

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

'nieDolnebne skresli'
- pow'tdny' tyle razy , il€ iest to konieczne

prowadzonego przez Zamawiajqcego: PrzedsiebioFtwa.Gospodarki Mieiskiej Sp' z o'o'
59-100 Polkowice , ut. Dqbrowskiego 2

oswiadczam, ze:

.Vwkonawca**. .. . . i;;"; ; ;d;; tiii;;;;i
zteatizuie nastQpujace dosta* 

::l::]':: 
*:1 

::::::T_ .

.\Afukonawca**... ..

zreatizuienastgpujece dostawy, urr, gi rff '.[iffi Y"!;i:#'!

Upelnomocniony przedstawiciel VWkonawcy

(podpis, pieczed)

-ffiG-ne na podsuwie art' 117 ust.4 ustawy z dnia 1l wrzesnia
Prawo zam6wief publicznych
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Zalacznik nr 4 do S\ Z
(skladane wraz z ofedq, je6li dotyczy)

'ry"::::::..'....'.'.'..'....'..'''..

@"t;;;;;;;i;^;
zoBowtAzANtE

podmiotu udostqpniajqcego zasoby
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbQdnych zasob6w na potzeby realizacji

zam6wienia

Dotyczy postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.:

,,Odtwozenie terenu po usunigciu awarii sieci wodociqgowych i kanalizacyjnych na terenie
gminy Polkowice"

prowadzonego ptzez ZamawiaiEcego: Przedsiebiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
59-100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2

Nazwa Podmiotu udostgpniajqcego

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

Niniejszym oswiadczam, i2 oddaiQ do dyspozycji Vwkonawcy zam6wienia niezbedne zasoby na
okres kozystania z nich przy wykonywaniu W/w zam6wienia.

' ::11""o":'u::I"lYn:l'::|'"
(infomacje, jakie konkrctnie zasaby zostanq udostQpnbne)

2. sposob iokres udostepnienia iwykozystania zasob6w pzez VwkonawcQ pzy wykonywaniu
zamOwienia
sposob udost?pnienia - ... ... ... ... ..

okres udostgpnienia i wykozystania

(infomacie, jak zasoby te bedA wykoayslywan" *, "lm;Hf*Onia oraz okrcs udzialu p&niotu w czasie rcalDaqr

w jakim zakresie podmiot udostepniajqcy zasoby, na zdolnosciach ktorego VWkonawca polega w
odniesieniu do warunk6w udzialu w postqpowaniu dotyczecych wyksztalcenia, kwalifikacji

:"*:T*I:f l',: 
o":-"::::l:::1::::::l::"-:i:":'-: 

i:":i:::::::"'1:ll":" o:v::u

Oswiadczam, 2e wszystkie informac.ie podane w niniejszym zobowiEzaniu sq aktualne i zgodne z
prawdq oraz zostaly przedstawione z pelnq Swiadomosciq konsekwenc.ji wprowadzenia
Zamawiajqcego w blqd Wzy przedstawianiu informacji.

4.
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Zalqcznik nr 5 do S\/uz
(skladane wraz z ofeiq, ieSlidotyczy)

*ry'|l::**'

(pelna ndzwanrma)

Oswiadczenie oodmiotu udosteoniaiaceqo zasobv
potwierdzajqce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie

warunk6w udzialu w PostgPowaniu.

Na potzeby postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn :

,,Odtwozenie terenu po usunigciu awarii sieci wodociqgowych i kanalizacyjnych na terenie
gminy Polkowice"

prowadzonego przez Zamawiaiqcego: Pzedsiebiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o'o.
59-100 Polkowlce , ul' Dabrowskiego 2

oswiadczam, co nastepuje:

i. oSwADczENtE o vvYKLUczENlu:
oswiadczam, 2e nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy

Pzo.

oSwIIoCzCruIE O WYKLUCZENIU:
OSwiadczam, 2e zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawre art. ... ... .... ustdwy Pzp (podaC majqcq zastosowanie podstawq wykluczenia sposrod

wymienionych w art. 108 ust. 1 pk|1,2,5lub 6 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam,2e
w'zwiqzku z ww. okolicznosciE, na podstawie art. 110 ust.2 ustawy Pzp podjqlem nastepujqce

Srodki naorawcze:

:,vi;;;;;;;i;i;;dy';l,tiliiii;iiail;;;,h pd;s",;;h'-;;i;:;i;;;it;;;ii;;o;A;';."' '

2.OSWnDCZENIE O SPELNIENIU WARUNK6W W POSTQPOWANIU:
Oswiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postQpowaniu okreslone ptzez Zamawi4qcego
w Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia w zakresie, w jakim \ rykonawca powoluje sie na mo.le

zasoby.

2n
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ZalEeznik nr 6 do S\/Vz
(skladane na wszwanie)

Wykonawca:

OSwiadczenie VWkonawcv
o aktualnosci informacji zawargch w oswiadczeniu, o kt6rym mowa w art. 125 ust. I ustawy

Pzp w zakresie podstaw wykluczonia z postQpowania wakazanych pzez Zamawiajqcego.

1. Niniejszym potwierdzam aktualnosd informacji zawartych w oswiadczeniu wstepnym zlozonym w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego p.n.

,,Odtwozenie terenu po usunlqciu awarii sieci wodociqgowych i kanalizacyinych na
terenie gminy Polkowice"

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postepowania.na
podstawie art. 108 ust. 1;w tym takze oswiadczenie o braku pzynaleznosci do grupy kapitalowej
ustawy pzp.

2.*Oswiadczam/y, 2e wykonawca, kt6rego reprezentu,e/my nale2v do tej samej grupy kapitalowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 t. o ochronie konkurencji i konsumentow z niaei
wymienionymi Vwkonawcami, kt6zy zlozyli odrebne oferty w pzedmiotowym postQpowaniu:

Jednoczesnie zalqczamly dOkumenty/informacje @ymieni' ponizei i ptzekdzau przesla€ Zamawiaiqcomu):

a)
b, ..................

potwierdzajece, ze oferty zostal pzygotowane niezale2nie od siebie.

UWAGA:
W pzypadku Wkonawc6w wsp'lnie ubiegaiqcych si? o zam,wienie o'wiadczenie skhda ka2dy z

Wkonawciw. Oswiadczenia te potwiedzajq b';,k podstaw Wkluczenia onz spelnianie warunk6w udzialu w
zakresie, w jakim ka2dy z Wkonawcdw wykazuie spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu.

*t62eli takd sytuacia bedzia dotyczyla Wkonawcy
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Zalqcznik nr 7 do SWZ

VWkonawca:

(,f/lna,razwattuna)

InfomacJa o aktualno6cl I prawldlowo5cl
podmlotowych 6rodk6w dowodowych, kt6re Zamawlaiqcy poslada.

Inbrmuje, 2e wskazane poni2ej podmiobwe Srcdki dowodowe:
1. ...............,....
2. ....................
3. ....................

k6re znajduje sie w posiadaniu Zamawiajqcego w:

sq prawidlowe I aKualne.
W pzypadku zmiany w zakresie prawidbwosci i aktualnogci wskazanych podmiotoMych Srodldvv
dor/vodo,vych w trakcie prowadz€nia posteporvania zobowiq3ujq sig do niezw{ocznego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajqcego.
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Zalecznik nr 8 do S\/vz
(skhdane na wezwanie)

Wykonawca:

(pelna nazwa/tina)

,,VOffAZ ROB6T BUDOWLANYCH POTWIEROZAJACYCH SPET.NIENIE WARUNKU UDZIATU
w PoSTEPOWAN|U"

Uwada:
Szczeg(towe intormacje dotyczqce warunk6w udzialu w patgpowaniu oraz skladanych dokument6w
znajdujq siq w SlltuZ w rozdz. Vlll i X.

Pzedmiot
E wvszczooalnienien usluo

wvmaoanvch do wvkonanid w
amach badandoo do'wiadeenia\

Wartos6
wyKonanra

Podmiol, na
zecz ktorego

uslugite
zo$4ry

wykonane
naleivcie

Podmiot realizujqcy zadanie
(zadanie rcalizowane
samodzielnie paez

Wy konawcQ/in ny podniot, na
ktdrcgo whdzy i dogwideeniu

Doleoa Wv<onawcd\
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Zalqcznik nr I do S\AZ

UMOWA nr ................
zawarta w dniu

pomigdzy Pzedsiebiorstwem Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o'o.
59-100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2;
Kapital Zakladowy 137.889.300 PLN;
Sqd Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej lX Wydziaf Gospodarczy
KRS Numer KRS:0000074347; NIP 692-000-12-19; Regon: 390558659

reprezentowanym ptzez :

1. Jacek Kaszuba - Prezes Sp6lki
2. Gnzyna G6rak -Prokurent, Dyrektor Finansowy, Gl6wny Ksiegowy
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,

a,

Reprezentowanq/ym przez. ...........
zwanym w dalszej czq6ci WYKONAWCA

s1.
1.Na podstawie peeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji /nr sprawy
............./ o udzielenie zam6wienia publicznego VWkonawcy powieza sie do wykonania zadanie pn

,, Odtworzenie terenu po usunieciu awaril sieci wodoclqgowych i kanalizacyJnych na terenie
gminy Polkowice."

2.Zadanie obejmuje odtwozenie terenu po usuniQciu awarii sieci wodociqgowych i kanalizacyjnych ,

En. zabezpieczenie terenu, podjqcie i wykonanie dzialan naprawczych.

1) \rlkonanie powiezchni asfaltowej grubosci powiezchni z podbudowq (droga)
- wyciecie asfaltu
- wykucie, zaladowanie na auto i wywiezienie na skladowisko
- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko
- zasypanie wykopu piaskiem z zagQszczeniem warstwami co 20 cm
- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 20 cm

- odtworzenie nawiezchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o lacznej gr. do 10 cm (grubosc
dostosowana do istniejAcej nawiezchni)
- wszystkie materialy do wbudowania zakupuje wykonawca (piasek, tluczen, beton, asfalt)

2) \ rykonanie powiezchni betonowej grubosci powiezchni z podbudowq (droga, chodnik)
- wyciecie betonu
- wykucie, zaladowanie na auto i wywiezienie na skladowisko
- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko
- zasypanie wykopu piaskiem z zageszczeniem warstwami co 20 cm
- wykonanie podbudowy z llucznia kamiennego gr. 20 cm
- wykonanie nawiezchni betonowej o gr. do 20 cm (grubosd dostosowana do istniejqcej
nawierzchni)
- wszystkie materialy do wbudowania zakupuje wykonawca (piasek, tluczen, beton)

3) VWkonanie powieechni z kostki brukowej z podbudowq (droga-chodnik)
a) Kostka brukowa 6 cm

- rozbi6rka nawieechni z kostki betonowej
- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko
- zasypanie wykopu piaskiem z zaggszczeniem warstwami co 20 cm
- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 20 cm
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm (czesciowo nowej)
- wszystkie materialy do wbudowania zakupuie wykonawca (piasek, ttuczen, beton, kostka
betonowa 6cm)

b) Kostka brukowa I cm
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- rozbi6rka nawierzchni z kostki betonowej
- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko
- zasypanie wykopu piaskiem z zageszczeniem warstwami co 20 cm
- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 20 cm
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (czQsciowo nowei)
- wszystkie materialy do wbudowania zakupuje wykonawca (piasek, tluczen, beton, kostka
betonowa 8cm)

4) \ tkonanie powiezchni zielonej (poboczy - trawnika)
- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko
- zasypanie wykopu piaskiem z zagQszczeniem warstwami co 20 cm
- odtwozenie warstwy humusu 30 cm
- odtwozenie trawnika lEcznie z pieMszym koszeniem
- wszystkie materialy do wbudowania zakupuje wykonawca (piasek, humus, trawa)

5) Wzmocnienie istniejEcej konstrukcji warshwy betonuc-16/20 1 cm grubosci

3.Wszystkie roboty bedqce przedmiotem niniejszei umowy muszq byC wykonane zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszE umowq warunkach.

s2.
l. Strony ustalajq nastQpujqce terminy wykonania rob6t:
2. Odtwozenie terenu En. zabezpieczenie terenu i podjqcie dzialai naprawczych pzez

Vwkonawc9, nastqpi natychmiast po usunieciu awarii- max.........,......... liczEc od
telefonicznego zgloszenia ptzez zamawiajqcego.

3. Swiadczenie ustugi bgdqcej pzedmiotem zam6wienia odbywad sig bgdzie na podstawie wezwan
telefonicznych oraz zlecefi okreslajqcych miejsce odtwozenia terenu oraz termin wykonania
roboty.

$3.
1. Pzedstawicielem Zamawia,qcego do kontaktu ikoordynowania rob6t bedzie:

e-mail ......................
2. Pzedstawicielem Vwkonawcy uprawnionym do kontakt6w / Kierownikiem rob6t / bedzie:

. . . . . 
: : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. tel.: faks......................................e-

Strony w trakcie realizaqi umowy porozumiewad sie beda pisemnie pzesyla.iAc informacje pocztq

tradycyjne lub pocztE elektronicznq na numery lub adresy okreslone w ust. 1-2.

Osoba okreslona w ust. 1 dziala w granicach umocowania nadanego jej niniejszE umowq pzez
Zamawiajqcego.

1.
s4.

Zamawiajqcy zobowiqzany jest do:
a) odbioru pzedmiotu umowy w tym elementow rob6t ulegajEcych zakryciu,
b) zaplaty wynagrodzenia zgodnie z umowE,
c) poniesienia koszt6w zwiqzanych z zajgciem pasa drogowego.

VWkonawca ma obowiqzek:
a) powiadomi6 Zamawiajqcego o stwierdzonych nieScisloSciach
b) oznakowad teren rob6t zgodnie z obowiEzujqcymi pzepisami oraz zapewniC jego pelnq

ochrone
i zabezoieczenie.

c) opracowaC i uzgadniao projekty tymczasowei organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t
oraz do poniesienia koszt6w z tym zwiqzanych,

d) jako wytw6rca odpadow posiadad karty odpad6w na wywo2one materialy na skladowisko.
e) wykonac caly pE edmiot umowy oraz usunqC wszelkie wady i usterki z nalezytE starannosciE i

pilnoSciq,

0 realizowad roboty w kolejnosci i terminach uzgodnionych z Zamawiajqcym,

- tel ....

4.
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g) realizowad zam6wienie zgodnie z umowq, pJzepisami BHP, Polskimi Normami i zasadami
sztuki budowlanej oraz specyfikacjE technicznE wykonania i odbiory rob6t budowlanych,

h) zapewn id specjalistyczny nadz6r nad rcalizacjq zadania,
i) zapewnid wykwalifikowanych pracownik6w, jacy sq niezbgdni do odpowiedzialnego i

terminowego wykonania rob6t,
j) zawiadamiac pzedstawiciela zamawiajqcego o wykonaniu rob6t zanikowych bqdz

ulegajEcych zakryciu; celem odbioru przed ich zakryciem; jezeli Vwkonawca nie poinformowal
o tym fakcie pzedstawicrela Zamawiajqcego VWkonawca zobowiqzany jest odkryc roboty lub
wykonaC otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywr6cic roboty do stanu
popzedniego na wlasny koszt,

k) ponieSd wszelkie koszty z tytulu wyrzEdzonych szk6d powstalych w trakcie wykonywania
rob6t bedqcych konsekwencja zaniedban ze strony VWkonawcy,

l) pzygotowaC pzedmiot umowy do odbioru po upzednim sprawdzeniu poprawnosci jego

wykonania,
m) po zakonczeniu rob6t pozostawio caly teren budowy czysty i nadajqcy sie do u2ytkowania,
n) pzygotowao przedmiot umowy do odbioru po upzednim sprawdzeniu poprawnosci iego

wvkonania.

s5.
W czasie realizacii rob6t Vwkonawca bedzie ut.zymywal teren rob6t w stanie wolnym od
pzeszk6d komunikacyjnych oraz bqdzie usuwal i skladowal wszelkie uzqdzenia pomocnicze i
zbQdne materialy, odpady oraz niepotrzebne uzqdzenia prowizoryczne na skladowisku
odDad6w.
Vvykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia rob6t w spos6b nie powodujqcy utrudnien w
komunikacji i nie stwazajqcy zagrozen wypadkowych.
\tvytw6rcq odpad6w powstaiEcych w wyniku realizacji rob6t budowlanych jest wykonawca.
Vwkonawca zobowiqzuje sie do zachowania wymog6w Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 t. o
odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z p62n. zmianami) w zakresie transportu odpad6w oraz do
przekazywania odpad6w podmiotowi, kt6ry posiada zezwolenie na prowadzenia dzialalnosci w
zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpad6w. Vwkonawca nie posiadajEcy
zezwolenia do prowadzenia dzialalnosci w zakresie transportu odpad6w zgodnie z ustawq z dnia
jw. o odpadach, powiezy realizacjQ zadah w wyzej wymienionym zakresie podmiotowi
posiadajqcemu powyzsze zezwolenie.
Podczas wytwazania, transportu, odbioru i zagospodarowania odpadOw wykonawca musi
pzestzegac obowiEzujEcych pzepis6w w zakresie ewidencji i transportu odpad6w z
uwzglednieniem elektronicznego systemu BDO,

s6.
\ /ykonawca zobowiezuje siQ do ubezpieczenia rob6t z tytulu szk6d, kt6re mogq zaistniec
w r iqzku ze zdazeniami losowymi oraz od odpowiedzialno6ci cywilnej.
Ubezpieczeniu podlegajE w szczeg6lnosci:
a) roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome zwiqzzne bezpotrednio z wykonywaniem

rob6t - od ognia, huraganu i innych zdarzei losowych,
b) odpowiedzialnoSd cywilna za szkody oraz nastqpstwa nieszczgSliwych wypadk6w dotycz4cych

pracownik6w i os6b trzecich, a powstalych w zwiqzku z prowadzonymi robotami, a takze z ruchem
pojazdow mechan icznych.

s7.
Vwkonawca zobowiEzuje sie wykonac pzedmiot umowy z material6w i urzqdzen dasnych
okreslonych w specyfikacii technicznei wykonania iodbioru rob6t budowlanych.
Materialy podlegajEce wbudowaniu muszE posiadac wymagane oznakowanie CE oraz powinny
odpowiadaC, co do jakosci i bezpieczenstwa, wymogom wyrob6w dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane, vvymaganiom, o
kt6rychmowaw$1.
Pzed wbudowaniem materialu na kazde 2adanie zamawiajqcego Vwkonawca zobowiqzany jest
okazal w stosunku do wskazanych materialow odpowiedni dokument wymieniony w ust. 2.

L

2.

3.
4.

5.

L

2.

t.

2.
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5.

6.

l.

Wykonawca zapewni potzebne opzyzEdowanie, potencjal ludzki oraz materialy niezbedne do
wykonania pzewidzianych normami badan oraz potwierdzenia jakosci rob6t wykonanych z
material6w \ rykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciQ2aru i ilosci zuzytych
material6w.
Badania, o kt6rych mowa w pkt 4, bgdE realizowane ptzez Vwkonawce na wlasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materialy, bqdz
wykonanie rob6t jest niezgodne z umowE, to koszty badan dodatkowych i ponadnormatywnych w
stosunku do badai okreslonych w ust. 4 obciqzajq VWkonawce.

s8.
Vwkonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiai1cego, cedowad swoich praw i obowiqzk6w
wynikajqcych z niniejszej umowy na zecz innych podmiot6w, w tym r6wniez dokonywac
pzelewu wienytelnosci nale2nych z tytulu realizacji ninieiszej umowy od Zamawiajecego.
W razie naruszenia lub niedotzymania postanowief ust. 1 Zamawialqcy moze od umowy
odstqpid ze skutkiem natychmiastowym, wykluczajqc roszczenia odszkodowawcze.

ss.
1. \tvykonawcy pzysluguje wynagrodzenie brutto za ceny jednostkowe jak ni2ej:

a) 'l m2 powieechni asfaltowej za 1 cm grubosci powiezchni z podbudowq (droga)
zl zpod.VAT(slownie:.......................... .... . ),

b) 1 m2 powienchni betonowej za 1 cm grubosci powiezchni z podbudowE (droga, chodnik)
...........21 z pod. VAT( slownie: ...........

c) 1 m2 powierzchni z kostki brukowej z podbudowE (droga, chodnik):
- kostka brukowa grubo5ci 6cm zl z pod. VAT( slownie:

.'......''..........'..'.'.'.....,
- kostka brukowa grubosci 8 cm ...,,.,............ "zl z pod VAT (slownie :

... ... ...... ... ... ... ... ...... ..)
d) 1 m2 powiezchni,,zielonej (poboczy, trawnika)- ..........21 z pod. VAT ( slownie:

e) 1 m2 wzmocnienia istniejqcej konstrukcji warstwy betonu C-16/20 za 1 cm grubosci
...........21 z pod. VAT( slownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

2. Powyzsze ceny pozostanq niezmienione pzez caly okres tMania umowy oraz zawierajq wszelkie
koszty zwiqzane z realizacjq zam6wienia.

3. Maksymalna wartosc nominalna zobowiqzania Zamawiajqcego wynikajqcego z umowy wynosi
brutto .......... zl ( slownie: ............ ....'........................... ).

4. Rozliczenie finansowe rob6t wykonanych w ramach niniejszej umowy odbqdzie sie na podstawie

faktur wystawionych po zrealizowaniu zakresu prac na podstawie czesciowego protokolu
wykonanych rob6t i kosztorysu powykonawczego z uwzglQdnieniem cen jednostkowych

okresfonych w ust.1, zatwierdzonymi przez pzedstawiciela zamawiajqcego i odbioze zakresu
wykonanych robot bez wad i usterek

5. Vwnagrodzenie okreslone w ust. 1, jak r6wniez ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym
rekompensujq Wykonawcy takie koszty jak: transportu zewngtznego i wewnqtznego
pracownik6w, materiat6w i odpad6w, deponowania na skladowisku, wszelkich rob6t
pzygotowawczych, pomiarowych, pozqdkowych, koszty zwiqzane z odbiorami wykonanych
rob6t, badaniami poprawnoSci ich wykonania, a tak2e koszty zwiqzane z obowiqzkiem
wykonawcy, o kt6rych mowaw$ 4 ust.2 niniejszej umowy.
Roboty towazyszqce, kt6rych zdaniem Vwkonawcy wystepuje koniecznosd wykonania, nie

wymienione w specyfikacii nalezy uwzglQdnic w zakresie robot podstawowych. lch koszt
VWkonawca uwzglednil w cenach jednostkowych oferty.
Vwkonawca oswiadcza, i2 nie bgdzie zgtaszal 2adnych roszczen z tytulu niedoszacowania
naleznosci za wykonanie rob6t bQdqcych pzedmiotem umowy czy innych blQdow \ rykonawcy.
Nie pzewiduje siQ mozliwoSci wzrostu cen jednostkowych podanych w ofercie.
PlatnosC na rzecz Vwkonawcy dokonana bQdzie przelewem w terminie 30 dni od daty wplywu
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi do siedziby zamawiajqcego, ptzy czym faktura nie

moze byC wystawiona wczeSniej niz po podpisaniu odpowiednio protokolu potwierdzajqcego
wvkonanie rob6t.

7.

8.
9.
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Termin ptatnosci ustala sie na dzieri obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy nie bQdzie udzielal zaliczek dla Vwkonawcy w zwiqzku z rcalizaq1 pzedmiotu
umowy.
VWkonawca nie moze uzale2niaC wykonania rob6t od udzielenia zaliczki.
Zamawiajqcy moze na pisemny wniosek Vllkonawcy dokonaC wczesniejszej zaplaty
wynagrodzenia pod warunkiem jednak pomntejszenia go o kwote stanowiEcq iloczyn aktualnych
odsetek ustawowych i liczby dni o kt6re zostala pzyspieszona platnosc.
Platnosci w sytuacji powiezenia peez Vwkonawce czesci zam6wienia do realizacji
podwykonawcy realizowane bQdq zgodnie z S 17 niniejszej umowy.
Vvykonanie ewentualnych rob6t dodatkowych, wykraczajecych poza zakres okreslony w
pzetargu, moze nastqpic wylqcznie na podstawie protokolu koniecznogci zatwierdzonego
pzez Zamawiajqcego - na zasadach okreslonych w aft. 144 ustawy Prawo zam6wien
publicznych.
W pzypadku wystqpienia rob6t dodatkowych obowiqzujq czynniki cenotworcze do
kosztorysowania zgodnie z cennikami cenotw6rczymi, okreslonymi w zlozonej ofercie.
Prace nie ujete w specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia bedq rozliczane kosztorysem
powykonawczym na podstawie Srednich notowan cen Sekocenbud lub oddzielnym zleceniem.
Na wykonane roboty dodatkowe zostanie udzielona gwarancja i rqkojmia, iak na roboty
zasadnicze.
\ rykonanie pzez \ rykonawcA rob6t dodatkowych bez zachowania procedury opisanej w ust. 15

lub samowolne wprowadzenie zmian w robotach objQtych przedmiotem umowy, pozbawia

WykonawcA skutecznego roszczenia o zaplatQ wynagrodzenia za ten zakres wykonanych prac.

W peypadku wykonania prac niezgodnych z protokolem koniecznosci rob6t bqdz bez
zachowania procedury, o kt6rej mowa w ust. 15, Vwkonawca na zedanie ZamawiajEcego jest
zobowiqzany do pzywr6cenia stanu spzed wykonania ww, samowolnych rob6t, bqdz pzywr6cic
na koszt i ryzyko Vwkonawcy stan sprzed wykonania tych samowolnych rob6t bez zachowania
prawa do wynagrodzenia w tym zakresie.

s 10.
Zamawiajqcy zastzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego rob6t bedEcych przedmiotem

umowy. V!!konawca z tego tytulu nie bQdzie dochodzil zadnego odszkodowania.

s 11.
Pzed rozpoczeciem lub w toku realizacji rob6t na 2qdanie Zamawiajqcego, V\4/konawca, ma

obowiqzek przedstawienia mu zaswiadczenia z banku dotyczqcego jego stanu finansowego.

4.

s 12.
Na podstawie art. 95 w 

^Ni4zku 
z art. 281 ust. 2 pkt 7) ustawy Pzp ZamawiajEcy wymaga

zatrudnienia na podstawie umowy o VacQ przez Vwkonawce lub PodwykonawcA os6b
wykonujqcych ni2ej wymienione czynnosci w trakcie realizacii peedmiotowego zam6wienia w
zakresie:co najmniej 2 osoby wykonuiqce czynno6ci w trakcie realizacji przedmiotowego
zam6wienia: zwi4zane z robotami budowlano-odtwozeniowymi

Vwkonawca pzed podpisaniem umowy p2edlo2yl ZamawiajEcemu oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujqcych czynnosci
wskazane w ust. 1. Oswiadczenie to zawiera w szczeg6lnosci: dokladne okre6lenie podmiotu
skladajqcego oswiadczenie, date zlo2enia oswiadczenia, wskazanie, 2e wymagane czynnosci
wykonaje osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
tych os6b, rodzaj umowy o prace (np. umowa na czas okreslony, nieokreslony, itp.) oraz podpis

osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu VWkonawcy lub Podwykonawcy.
VWkonawca zobowiqzuje sie do zatrudnienia pracownik6w Swiadczqcych wskazane czynnosci w
okresie realizacji umowy na podstawie umowy o pracQ w rozumieniu pzepis6w ustawy z dnia 26
czeMca 1974 r. - Kodeks pracy.
W trakcie realizacji zam6wienia Zamawiajqcy uprawniony iest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec \rlVkonawcy odnosnie spelniania pzez \ rykonawcq lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujqcych wskazane w ust. 1

czynnoSci. Zamawiaiqcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

16.

17.

18.

19.

2Q.

1.
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a) zqdania dokument6w w zakresie potwierdzenia spelniania ww wymog6w i dokonywania
ich oceny, w tym w szczeg6lnosci oswiadczen zatrudnionych pracownik6w lub
po6wiadcionych za zgodnogd z oryginalem kopii um6w o prace zatrudnionego
pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku wqtpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymog6w,
c) pzeprowadzania kontroli na mieiscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizac.ji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajqcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, nie kr6tszym niz 3 dni robocze, Vwkonawca pzedlozy Zamawiajqcemu do
wglqdu poswiad czone za zgodnosc z oryginalem odpowiednio pzez VwkonawcA lub

Podwykonawca kopie um6w o pracQ os6b wykonujqcych w trakcie realizacji zam6wienia

czynnosci okreslone w ust. 1 wraz z dokumentem regulujEcym zakres obowiEzk6w, je2eli zostal
spbzqdzony. Kopie um6w powinny zosta6 zanonimizowane w spos6b zapewniajqcy ochrone

aanycn os6oowych pracownik6w, zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami odnosnie .danych
osobowych (tj. urszczeg6lnosci bez adres6w, nr PESEL pracownik6w). Informacie takie jak: imiei
nazwisko zatiudnionego pracownika, data zawarcia umowy i rodzaj umowy o prace powinny by0

mozliwe do zidentyfikowania.
Z tytulu niespetnidnia Wzez \ rykonawce lub Podwykonawca wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujqcych wskazane w ust l czynnoSci ZamawiajEcy pzewiduje
sankcjQ w postaci obowiqzku zaplaty przez V[konawc9 kary umownej w wysokosci okreslonej w

S 15 u;t. 2 lit. 0 umowy. Niezlozenie przez V[konawce w wyznaczonym ptzez Zamaw.iaiEcego

terminie 2qdanych peez zamawiajqcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia pzez
Mfkonawci lub PodwykonawcQ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane

bq'dzie jak6 niespelnienie przez Vwkonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujqcych wskazane w ust. 1 czynnosci .. .

W pzypadku wiecej niz trzykrotnego niedopelnienia wymogu zatrudniania pracownik6w

Swiadciqcych okreslone czynnosci na podstawie umowy o prace w rozumieniu pz-epis6Y

Kodeksu'Pracy Zamawiajqcy uprawniony bqdzie do odstqpienia od umowy zgodnie z S 16 ust. 1

lit. h) umowy.
W pzypadliu uzasadnionych wqtpliwosci co do pzestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

PodwykonawcQ, Zamawi1qcy moze zwr6ci6 sie o pzeprowadzenie kontroli przez Panstwowq
Inspekcje Pracy.

sr3
Zmiana postanowiei zawartej umowy mo2e nastqpic za zgodq obu stron wyrazonq na pismie

pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Warunki i zasady wprowadzania zmian do zawartej umowy:
a) dopuszcza sie zmiane pzedstawicieli stron, zmiana wymaga wylEcznie pisemnego

powiadomienia drugiej strony umowy,
b) dopuszcza sie zmiane zapis6w umownych stanowiqcych oczywistq omylke,

Dopuszcza sie zmiane terminu zakonczenia rob6t budowlanych w pzypadku:
a) wystqpienia okresow niekozystnych warunk6w lub dzialania sily wy2szej

uniemozliwiajqcych wykonanie rob6t zgodnie z ich technologiq.
Termin realizacji zam6wienia zostanie wydluzony o ilo56 dni (roboczych i nieroboczych)
wystepowania ivw. niekozystnych warunk6w lub dzialania sily wy2szej (na pzyklad
pandemie, klQski zywiolowe, katastrory i kataklizmy), majqcej bezposredni wplyw na

lerminowosc wykonywania rob6t,
b) zaistnienia kolizji i innych zdazen, kt6re wplywaly na terminowosd wykonywania rob6t,

c) podpisania umowy na roboty dodatkowe, o kt6rych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, o ile
wykonywanie tych robdt wplywa na termin wykonania niniejszej umowy'

O) pizest6jOw i op62niei spowodowanych wystqpieniem COVID-19' zwiqzanych w

szczeg6lnosci z:

- nieobecnosciE pracownik6w lub os6b SwiadczEcych pracQ za wynagrodzenlem na

innej podstawie niz stosunek pracy, kt6re uczestniczq lub moglyby uczestniczyo w
realizacji pzedmiotu umowy,

- decyzjq wydanq przez Gl6wnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajEcego z jego

upowaznienia Panstwowego Wojew6dzkiego/Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- w zwiqzku z peeciwdzialaniem COVID-19 nakladajqcym na VlfikonawcA obowiqzek
podjqcia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

o.

7.

1.
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- poleceniem wydanych pzez wojewodg lub decyzii wydanych pzez Prezesa Rady

Ministr6w zwiqzanych z przeciwdzialaniem COVID-1 9.

e) udzielenia V[konawcy zam6wierl na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp w trybie' 
zam6wienia z wolnej reki, a wykonanie zam6wienia podstawowego uzale2nione bedzie od

wykonania tego zam6wienia,
g zmiany zakresu zeczowego rob6t dokonanego ptzez zamawiajEcego, w trakcie realizacji

prac na skutek wprowadzenia rob6t zamiennych lub z przyczyn niezale2nych od

V[konawcy (sily wyzszej'),
S) wprowadzenia zmian do umowy na podstawie art, 455 ustawy Prawo zamowien

publicznych.
ZamawialAcy dopuszcza mozliwosc zmiany zakresu rzeczowego rob6t dokonanego przez

ZamawiajqcLgo, w trakcie realizacji prac lub z ptzyczyn niezaleznych od \Arykonawcy (sily

wy2szej),
Roboty dodatkowe iuzupelniajqce En. roboty nie wynikajqce z tresci dokument6w zadania, a
kt6rycir wykonanie jest konieczne dla zrealizowania zadania wprowadzone bgdq do realizacji
poptzez:
a) spisanie protokolu koniecznosci peez Kierownika rob6t, Pzedstawiciela Zamawiajqcego'
bi udzielenib Vwkonawcy zam6wienia z wotnej reki zgodnie z at1. 214 lub 455 ustawy Prawo

zam6wierl publicznych wraz z podpisaniem stosownej umowy lub aneksu.
Podpisanie aneksu do umowy bgdzie pzeprowadzone zgodnie z art. 455 ustawy Prawo

zam6wierl publicznych, w oparciu o wycene rob6t pzygotowanq przez \ rykonawce i

zaakceptowanych ptzez ZamawiEqcego.

s 14.
PzystEpienie pnez zamawi'qcego do czynnoSci odbioru pzedmiotu umowy nastqpi po

zakonczeniu przez Wykonawce realizacji rob6t objQtych odrebnym zleceniem
Po zakonczeniu rob6i \tWkonawca sklada w siedzibie Zamawiajqcemu zgloszenie o zakonczeniu

rob6t.
W czynnosciach odbioru uczestniczyd bedq przedstawiciele Zamawiajqcego i VWkonawcy.

Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostanE stwierdzone wady, to Zamawiajqcemu pzyslugujq
nastepujqce uprawnienia:
- jezeli wady nadajq siQ do usuniScia, moze odm6wid odbioru do czasu usuniScia wad;
- jeZeti waOy nie nadajq sie do usuniecia i je2eli nie uniemo2liwiajq one u2ytkowania p;2edmiotu

odbioru zgodnie z ptzeznac.zeniem, zamawiaiqcy mo2e obni2yc odpowiednio wynagrodzenie

\ rykonawcy;
- lezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie zgodnie z peeznaczeniem, zamawiaiqcy mo2e

odstEpiC od umowy lub zqdac wykonania pzedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawi+q, Ze z czynnosci odbioru bqdzie spisany protok6l zawierclAcy .wszystkie
ustalenia dokonand w toku odbioru, jak tez termin na usunigcie przez Vwkonawce stwierdzonych
ptzy odbiorze wad i usterek.
Vvykonawca zobowiqzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajqcego o usunieciu wad

or2z do 2qdania wyzndc2enia terminu na odbi6r zakwestionowanych uprzednio rob6t jako

wadliwych.
ZamawialEcy moze podjqc decyz,e o pzeManiu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych

czynnosci ujawniono istnienie takich wad, kt6re uniemozliwiajE uzytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem - a2 do czasu usuniQcia tych wad.

s15.
strony zastzegaje sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienale2yte
wykonanie pzedmiotu umowy.
Vvykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kare umowna:

za zwloke w podieciu dzialari odtwozeniowych , w wysokosci 0,1 o/o wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w $ 9 ust. 3), za kazdE kolejnq godzine zwloki w wykonaniu roboty
odtworzeniowej.
za zwloke, w uiunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokosci 0,50lo wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w S 9 ust. 31, za kazdy dziei zwloki, liczqc od dnia wyznaczonego
pzez Zamawidacego, na usuniQcie wad,

5.

t.

2.

3.

7.

1.
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b)
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e)

za op62nienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie obowiEzywania gwarancji w wysokosci

0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w S 9 ust 3 ), za ka2dy dzien op62nienia'
liczqc od dnia wyz naczonego pzez zamawiajqcego na usuniecie wad,
za naruszenie lub zwlokg w realizacji pzez VWkonawcq zobowiqzaf okreslonych w umowie 

.

w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w S 10 ust. 1, za kazdy dziefi
naruszenia lub op62nienia w realizacji zobowiqzan \ rykonawcy wynikajEcych z umowy,
za odstqpienie od umowy, peez ZamawiaiEcego, wskutek okoliczno6ci, za kt6re odpowiada

\Arlkonaivca, w wysokosci 1O% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w S I ust. 3, od

kt6rego wykonania Zamawiajqcy odstqpil,
w pzypaoxu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiezku zatrudnienia pracownik6w na

podsiawie umowy o pracQ, o kt6rej mowa w $ 12 Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajacego

karq umownq w wysoko6ci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w S 9 ust. 3. Kara umowna, o kt6rej

mowa w zdaniu popzedzajqcym naliczana bQdzie oddzielnie za kazdy przypadek niewykonania

ww. obowiqzku oraz za kazdy miesiEc realizacji umowy.
Zamawiajqiy zap.laci karQ umownq hfkonawcy za odstqpienie od umowy wskutek okolicznogci,

za kt6re odpowiada zamawiaiqcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym

mowawSgust.3.
Lqczna maksymalna wysokos6 kar umownych, ktorych mogq dochodzic Strony, w ramach

niniejvej umowy nie moie pzekroczyd 40 % wynagrodzenia \l$konawcy okre6lonego w S 9 ust'

iezeli kara umowna, nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogE dochodzic odszkodowania

uzupelniajqcego na zasadach og6lnych.
Zaiawiaiacy ma prawo do potiqcania naleznych mu kar umownych z faKur pzedlczonych do

rozliczenia.
zamawi acy ma prawo do wstzymania zaplaty wynagrodzenia, lezeli w terminie ptatnosci

wniesie ijsizeZenia do przedmioiu umowy. Za okres wstrzymania ptatno5ci nie pnysluguje

Vvykonawcy odsetki ustawowe z tytulu op62nienia platnosci.

\ rysokosd kar umownych liczona jest od wartosci brutto pzedmiotu zam6wienia, a ich potrqcanie

nastQpuje od wartosci netto przedmiotu zam6wienia.

4.

3.

5.

6.

7.

sl6.
Stronom peysluguje prawo odstqpienia od umowy w nastQpujEcych sytuacjach:
l. zamawiajqcemu pzysluguje prawo do odstEpienia od umowy:

a) zostanie ogloszona upadlos6 lub rozwiqzanie firmy Vwkonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majqtku \4rykonawcy,

cj wystqpila ioniei:zno66 wielokrotnego (nie mnie! niz tzykrotnego) dokonywania.bezpoSredniej
ziplaiy podwykonawcy lub koniecznosd dokonania bezpoSrednich zaplat..na eecz
podlvykonawcy pzekroczyla sume 5% wartosci umowy w sprawie zam6wienia publicznego'

d) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno5ci powodujqcej, 2e wykonanie umowy nie le2y

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy;

odstqpienie oO umowy w tym wypadku moze nastqpid w terminie miesieca od powziQcia

wiadomosci o powy2szych okolicznosciach,
e) op62nienie w zakonczeniu wykonania pzedmiotu umowy trwa dluzei ni2 4 lczteryl tygodnie,

fl \ rykonawca nie rozpoczql rob6t w ciegu 3 tygodni od daty pzekazania terenu rob6t bez

uz'asadnionych ptzyczYn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajqcego
zlozonego na pismie,

g) \ rykonawca przeMal realizacje rob6t i pzerwa ta trwa dtuzej niz 4 tygodnie
h) w ptzypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiqzku zatrudnienia

pracownikOw na podstawie umowy o prace, o ktorej mowa w S 12 Zamawiaiqcy uprawniony
bgdzie do odstepienia od umowy. W pzypadku takim Vwkonawcy nie bedE sluzy6 wzglqdem

zamawiEqcego zadne roszczenia, w tym o naprawienie szkody.
2. Wykonawcy pzysluguje prawo odstEpienia od umowy w szczegolnosci, jez€li:

a)- Zama;iajaay odmawia bez uzasadnionej ptzyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokolu

odbioru,
b) zamawiajqcy zawiadomi \ rykonawcQ, i2 wobec zaistnienia upzednio niepzewidzianych

okolicznosci nie bedzie m6gl spelnid swoich zobowiqzarl umownych wobec Vwkonawcy'
c) zamawiajacy nie reguluje naleznosci wykonawcy pzez okres dluzszy niz 2 miesiqce, liczqc

od daty wymagalnoSci faktury.
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Odstqpienie od umowy powinno nastqpid w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
ustanowienie ptzyezyn umo2liwiajqcej odstapienia. Odstqpienie powinno by6 w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.
W wypadku odstqpienia od umowy \Afkonawcq oraz Zamawiajqcego obciqzajq nastgpujqce
obowiqzki szczegotowe:
a) w terminie 21 dni od daty odstqpienia od umowy Vwkonawca przy udziale Zamawiajqcego

spozedzi szczegolowy protok6l inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstApienia,
b) Wykonawca zabezpieczy pzerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, kt6ra odstqpila od umowy stosujqc do wyceny rob6t w kolejnosci:

- zasady rozliczenia jak dla rob6t ograniczonych

- zasady rczliczenia jak dla rob6t zamiennych .

c) \.vykonawca spozEdzi wykaz tych material6w, konstrukcji lub uzEdzen, kt6re nie mogq byC

wykozystane peez Vwkonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszq umowa,
jezeli odstqpienie od umowy nastqpilo z ptzyczyn niezaleznych od niego,

d) \ rykonawca zglosi do dokonania pnez Zamawiajqcego odbioru rob6t przeManych oraz rob6t
zabezpieczajacych, je2eli odstEpienie od umowy nastqpilo z ptzyczyn, za kt6re nie
odpowiada VWkonawca.

Zamawi4qcy w razie odstEpienia od umowy z przyczyn, za kt6re \,ykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:
a) dokonania odbioru rob6t pzeManych i rob6t zabezpieczajqcych otaz do zaplaty

wynagrodzenia za roboty, kt6re zostaly wykonane do dnia odstqpienia,
b) odkupienia material6w, konstrukcji lub uzqdzen okreslonych w ust. 4 pkt c),
cl pzejecia od \ rykonawcy pod swoj doz6r teren rob6t.

$17.
Postanowienia dotyczEce podwykonawstwa:
1. Podwykonawca moze rczpoczq1 prace nie wcze6niej niz przed dniem podpisania umowy z

Wykonawcq.
2. \A&konawca nie p62niej niz na 7 dni pzed planowanym terminem wprowadzenia Podwykonawcy

na plac budowy ma obowiqzek przedlozenia ZamawiajEcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej pzedmiotem sq roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

3. ZamawiajEcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
pzedmiotem sq roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do pzedlozonego projektu, i do projeKu
zmiany umowy, Zasltzezenia dotyczyC mogq jedynie niezgodnosci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 6.

4. Vwkonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcq pzedklada
ZamawiajAcemu poswiadczonq za zgodnosd z oryginalem kopiq zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, i jej zmiany.

5. Zamawiajacy w terminie do 7 dni wnosi spzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
peedmiotem se roboty budowlane, i do jej zmian. Spzeciw dotyczyo moze jedynie niezgodnosci
zawartej umowy z wymogami okreglonymi w ust. 6.

6. \ rymagania dotyczqce umowy o podwykonawstwo, kt6rych niespelnienie spowoduje zgloszenie
przez ZamawiajEcego zastze2en lub speeciwu:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byd

dluzszy niz 21 dni od dnia dorQczenia wykonawcy faktury lub rachunku;
b) termin realizacji zakresu pzekazanego do realizacji Podwykonawcy nie moze byc dlu2szy od

terminu realizacji przedmiotowego zam6wienia publicznego;
c) zakres rob6t i spos6b ich wykonania oraz warunki gwarancji winny byc to2same z umowa na

realizacjg zam6wienia publicznego;
kary umowne z tytulu zwloki w realizacji umowy;
obowiqzek posiadania przez Podwykonawce ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w
zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzanej z wykonywanqprzez niego czesciq zam6wienia;
prawo odstapienia od umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie;
wartosc wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za wykonanie czQsci
zamowienia nie moze by'wy2sza niz wartosd wynikajEca z oleiy Vvykonawcy;
obowiezek czesciowych platnosci na tzee. Podwykonawcy zgodnie z czesciowymi
platnosciami okreslonymi w umowie na realizacjg pzedmiotowego zam6wienia publicznego;
umowa o podwykonawstwo nie moze zawieta' postanowiei ksztaltujEcych prawa iobowiqzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczecych warunk6w wyplaty

3.

4.

5.

d)
e)

f)

s)

h)

D
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wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej kozystny niz prawa i obowiqzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajqcym a wykonawce.

7. W przypadku podwykonawstwa, ktdrego przedmiotem sq dostawy lub uslugi w ramach danego
zam6wienia na roboty budowlane Vwkonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
Podwykonawcq ma obowiezek pzedtozenia ZamawiajEcemu poswiadczonej za zgodnoso z
oryginalem kopii zawartych um6w o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiqzek powyzszy nie

dotyczy um6w o podwykonawstwo, ktorych pzedmiotem sq ustugi i dostawy w ramach danego
zam6wienia na roboty budowlane, kt6rych wartosd jest mniejsza ni2 0,5 o/o wartosci umowy w
sprawie zam6wienia publicznego i nie wieksza jednak niz 50.000 zl.

8. Zasady zawierania um6w o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcaml sq zgodne z zasadami
okreslonymi dla um6w zawieranych pomiQdzy \ rykonawcq a Podwykonawcq.

9. Platnosci w sytuacji powiezenia pzez Vwkonawce czQsci zam6wienia do realizacji
Podwykonawcy:
a) warunkiem zaplaty drugiej i nastQpnych czesci nale2nego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest pzedlozenie pnez VwkonawcQ w dniu zlozenia faktury dowod6w (tj.

potwierdzonych za zgodnosd z oryginalem: protokolu odbioru czesci prac wykonanych przez

Podwykonawce, faktury oraz dowodu pftelewu nale2nej Podwykonawcy kwoty),
potwierdzajEcych zaplatg wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawc6w oraz dalszych
Podwykonawc6w, uczestniczqcych w odebranych robotach. W pzypadku braku wymagalnego
wynagrodzenia Vvykonawca zobowiEzany jest do pzedlozenia oswiadczenia o braku
wymagalnych zobowiqzari wobec Podwykonawc6w i pzedstawienia wykazu niezaplaconych
faktur lub, w przypadku braku faktury, potwierdzonq za zgodnosd z oryginalem kopig protokolu

odbioru rob6t. W przypadku platnosci koncowej Vwkonawca opr6cz potwierdzenia zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia na Eecz Podwykonawc6w, dodatkowo zobowiezany jest do
dostarczenia, w terminie 7 dni pzed terminem zaplaty wynagrodzenia na rzecz Vwkonawcy,
oswiadczenia Podwykonawc6w potwierdzajEce, i2 nalezne im wynagrodzenie zostialo

zaplacone, oraz 2e na dzien zlo2enia oswiadczenia nie majq zadnych wieeytelnosci
wynikajqcych z faktur za zrealizowane roboty objete przedmiotem umowy z VwkonawcA.

b) w pzypadku nie wykazania dokonania ptatnosci nale2nej Podwykonawcy Zamawiajqcy
uprawniony bedzie do wstzymania wyplaty nale2nego wynagrodzenia w czesci r6wnej sumie
niedokonanych wyplat wynagrodzenia na zecz Podwykonawcy,

c) Zamawiajecy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia pzyslugujqcego
Podwykonawcy, kt6ry zawarl zaakceptowane przez ZamawiajEcego umowe o
podwykonawstwo, w pzypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty ptzez \ rykonawcQ, z
zastzezeniem lit. d). Bezposrednia ptatnosd na tzez Podwykonawcy zostanie dokonana
peelewem w terminie nie dluzszym ni2 30 dni od dnia wykazania zasadnosci takiej platnosci,

d) w przypadku zgloszenia pzez Wykonawce uzasadnionych pisemnych uwag zamawiajEcy
uprawniony bedzie do odmowy dokonania bezpogredniej zaplaty na zecz podwykonawcy
wzglQdnie do zlozenia do depozytu sqdowego kwoty potnebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w pzypadku istnienia zasadniczej wqtpliwosci
Zamawiajqcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, kt6remu platnosd si9 nalezy,

e) w pzypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Zamawiajqcy potrqca kwotQ

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale2nego Vwkonawcy. Szczeg6lowy tryb
regulujqcy bezposredniE platnosc na zecz Podwykonawcy okresla art. 465 ust od 1 do 6
ustawy Prawo zam6wien publicznych.

10. WsokoSC kar umownych, z tytufu:
a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

wynosi kazdorazowo 5 % wartosci umowy,
b) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom wynosi 0,1 % wartosci kazdorazowej nieterminowej zaplaly za kazdy jej
dzien,

c) niepzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej peedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,1 % wartoscl umowy za kazdy dziefi
zwloki w realizacji obowiqzku Wzedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, liczqc od

dnia powziQcia Wzez Zamawiajqcego informacji o wykonywaniu Vac ptzez Podwykonawcq;
d) niepzedlozenia poswiadczonej za zgodnoSd z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany, wynosi 0,1 % wartosci umowy za kazdy dziefi zwloki,
e) wykonywania Wac ptzez podwykonawce bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi 0,2

% wartosci umowy za ka2dy dziei, liczqc od dnia powzigcia Wzez Zamawi4Ecego informacji
o wykonywaniu prac ptzez podwykonawce;
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f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, wynosi 0,05% wartosci
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien zwloki, liczec od uplywu terminu okreSlonego
przez Zamawiajqcego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,

S) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okre6lony w pkt f) w
wysokogci 0,1 % wartosci umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien zwloki, liczec od uplywu
terminu okreslonego ptzez ZamawiaiEcego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany.

11. ZamawiajEcemu pzysluguie prawo odstEpienia od umowy w sytuacji, gdy wystqpila koniecznosc
wielokrotnego (nie mniej niz tzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy
lub koniecznosd dokonania bezposrednich zaplat na zecz Podwykonawcy pzekroczyla sumQ

5% wartosci umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
12. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Vwkonawca powolywal siQ, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu, Vwkonawca jest obowiezany wykazaC

zamawiajqcemu, 2e proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na kt6rego zasoby wykonawca powolywal si9 w
trakcie postepowania o udzielenie zam6wienia.

13. Je2eli powiezenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub

uslugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Vwkonawca na 2Edanie Zamawiajqcego pzedstawia
oswiadczenle tego podwykonawcy, o kt6rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw

wykluczenia okreslonych w art. 108 ustawy Pzp. (,,lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczEce
tego podlvykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia, o kt6rych mowa w art.108 i 109 ustawy
Pzp" - jezeli podmiotowe Srodki lub art. 109 byly w tym zakresie wymagane w postepowaniu).

14. Jezeli Zamawiajqcy stwierdzi, 2e wobec danego Podwykonawcy zachodzE podstawy

wykluczenia, Vwkonawca obowiqzany jest zastqpi6 tego Podwykonawce lub zrezygnowad z
powieeenia wykonania czesci zam6wienia Podwykonawcy.

15. Powieeenie wykonania czesci zam6wienia Podwykonawcom nie zwalnia \ rykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zam6wienia.

16. Zgodnie z al!. 120 ustawy Pzp, Vwkonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal sie do

udostqpnienii zasob6w, za szkodg poniesionq przez zamawiajEcego powstiale wskutek
nieudostgpnienia tych zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienje zasob6w nie ponosiwiny.

17. Regulacje wobec Podwykonawc6w stosuje sie wobec dalszych Podwykonawc6w

s 18.
1. W razie powstania sporu na tle wykonania ninieiszej umowy o wykonanie rob6t w sprawie

zam6wienia publicznego WVkonawca jest zobowiEzany pzede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

2. ReklamacjQ wykonuje siQ popzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajqcego na
piSmie.

Zamawiajqcy ma obowiqzek pisemnego ustosunkowania siQ do zgloszonego przez \4rykonawcA

roszczenia w terminie 30 dni od daty zgloszenia roszczenia.
W razie odmowy ptzez Zamawi4qcego uznania roszczenia \ryykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Vwkonawca uprawniony jest do

wystqpienia na drogQ sqdowq.

4.

s re.
1. Odpowiedziatnosc \ rykonawcy z tytulu rgkojmi za wady pzedmiotu umowy wynikajqca z Kodeksu

Cywilnego zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.
2. Okres rgkojmi r6wny jest okresowi gwarancji.
3. Okres gwarancji na calo56 pzedmiotu umowy wynosi ... ..... .. lat, liczEc od daty odbioru

koricowego, bez wad i usterek.
4. W okresie gwarancyjnym Vwkonawca jest zobowiqzany do dokonywania bezplatnych pzeglEd6w i

nieodplatnego usuwania zaistnialych wad,

s 20.
W pzypadku wystEpienia w okresie udzielonej gwarancji usterki, kt6rej ujawnienie powoduje

uszkodzenie, zniszczenie lub utrate estetyki innych elementow budowlanych (En. w pzypadku
awarii) Vwkonawca niezwlocznie pzystqpi do jej usuniecia. Strony jako dzialanie niezwloczne
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rozumiejq usuniecie usterki (awarii) w ciqgu 48 godzin od chwili zgloszenia. \Atlkonawca

zobowiazany jest po niezwlocznym usuniQciu usterki (awarii) do pzywr6cenia obiektu do stanu
popzedniego w ciqgu 10 dni od daty zgloszenia.

s21
1. Dane osobowe przekazane pzez Strony od siebie wzajemnie w zwiqzku z niniejszq Umowq,

przet, atzane bQdq wylqcznie na potrzeby realizacji ninie.iszej umowy.
2. Strony zgodnie oswiadcz4q, i2 Wzet, aeanie w zakresie udostepnionych im peez drugq stronQ

danych osobowych os6b o kt6rych w ninie.isze umowie dokonywane bedzie ze strony

zamawiajqcego pzez Pzedsiebiorstwo Gospodarki Mieiskiej sp. z o.o. z siedzibE w Polkowicach,

1at<o aOministratora danych w celu i w zakresie zapewnienia prawidlowosci realizacji niniejszej

umowy
3. Kazda ze stron zrealizuje obowiqzek informacyjny wzglqdem os6b wskazanych w niniejszej

umowie w imieniu administratora danych. Wz6r obowiqzku stanowi zalqcznik do niniejszej umowy.

s 22.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy b?dE mialy zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamowien
publicznych.

s 23.
Jakiekolwiek zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci strony nie

dopuszczajq formy dokumentowej dla skladania jakichkolwiek oswiadczei woli czy wiedzy w zakresie
lqizqcego j! stosunku prawnego czyniqc formq pisemnq pod rygorem niewaznosci jako forme

wylqcznq .

5 24.
Ewentualne kwestie sporne wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstzygae bedE

polubownie. W pzypadku nie dojscia do porozumienia spory rozstzygane bqdq pzez sEd

powszechny wlasciwy ze wzglQdu na siedzibe Zamawiajqcego.

Umowa zostata spozqdzona w tzech
Zamawiajqcego, jeden dla VWkonawcy.

ZAMAWIAJACY

s 2s.
jednobzmiqcych egzemplarzach, w tym dwa dla

' t) t ,
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WYKONAWCA
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Obowiqzek informacyjny z zakresu ochrony danych osobowych
wykonywany wobec osoby uprawnioneJ do realizacji zadali okreslonych umowq nr: """'

z ramienia strony umowy:
Pzedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.59'100 Polkowice, ul. Dabrowskiego 2

Zgodnie z art. 14 RozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 20161679 z dn'ia 27 kwietnia

2d16 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiEzku z p.2efuarzaniem danych osobowych

iw sprawie iwobodnego ptepfwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ruVE (og6lne

rozpozqdzenie o ochronie danych/RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).'1) 
Administratorem pani / Pana Danych jest Pzedsiebiorstwo Gospodarki Mieiskiej sp. z o.o. z

siedzibq w Polkowicach ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;
2) \Arlznaciylismy Inspektora Ochrony Danych z kt6rym mozna skontaktowaC siQ pzez adres e-' mill ioO@pgm-polkowice.com. pl oraz w formie tradycyjnej na adres Peedsigbiorstwa

Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Debrowskiego 2;

3) Dane osobows osoby' uprawnionej do realizacji zadan okreslonych umowE gromadzone

i p7etyatzane sq w teld identyfikicji os6b uprawnionych do realizacji zadan okreSlonych

umowE,wtymzapewnieniaprawidlowegowsp6ldzialaniawzwiqzkuzwykonaniemumowy.
Podstawq prawnq przetwarzania dokonywanego pzez Administratora jest prawnie

uzasadniony interes realizowany ptzez Administratora, polegajEcy na zapewnieniu
prawidlowosci realizacji pzedmiotu umowy;
Fodanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizaQi cel6w, dla kt6rych dane sQ

zbierane. Brak podania danych uniemo2liwi Pani / Panu udzial w realizacji umowy'

Dane osobowe zostanq uciostgpnione podmiotowi bgdqcemu stronE umowy oraz osobie /

osobom reprezentujqcym strone umowy, osobom zaangazowanym w realizaciQ umowy ?
takze mogq zostad udostgpnione wlasciwym organom panstwowym jesli taki obowiEzek

bgdzie wynika6 z pzepis6w prawa nadto podmiotq Swiadczqcym administratorowi uslugi,

ktbre dla'realizacji cel6w sq niezbedne, w tym w szczeg6lno6ci podmiotom SwiadczEcym

uslugi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego,
Dan6 osobowe bedq pzechowywane peez okres realizacii umowy, a po jego zakonczeniu
przez odpowiedni'okies wynikajqcy z przepis6w prawa, dotyczqcych obowiqzku archiwizacji

dokumentow;
Ma Pani/Pan prawo dostQpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniQcia lub

ograniczenia pzetwarzanii, prawo do wniesienia spzeciwu wobec dalszego pzetwazania

dlnych oraz prawo do pzenoszenia danych - o ile inne pzepisy prawa nie uniemo2liwiaie

Administratorowi realizacji tych praw.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego' tj. Prezesa Unedu
Ochrony Dany6h Osobowych, w przypadku gdy uzna, ze p?etwatzanie danych narusza

obowiazuiace pzepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
2r6dlem 

-dbnych, 
bO' t<tOrycn Administrator otzymal Pani/Pana dane jest strona umowy:

10) W ramach peetwarzania danych osobowych os6b realizujqcych zadania w ramach umowy' 
nie dokonuje sie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania dane nie

bedq przekazywane go organizacji miedzynarodowych ani do pansM tzecich.

4)

6)

8)

s)

Pzyjmujq powy2sze do wiadomosci: ......... ... .
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