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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
PrzedsiQbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Dqbrowskiego 2
59-100 Polkowice

Prowadzacy postepowanie: Dziat Inwestycji

Osoby do kontaktu
- Woletta Czekajlo- Kierownik Dzialu lnwestycji
tel- 76/846 29 48 ; adres poczty elektronicznej: w.czekailo@oom-polkowice.com. ol

- Martyna Sulikowska - Referent ds. zamowien publicznych
tel. 76/846 29 5 1 ; adres poczty elektronicznej: m.sulikowska@oqm-polkowice.com.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postgpowania oraz adres strony, na ktorel udostepniane
bQdq zmiany, wyjasnienia i inne dokumenty:
!l!!E;4bip.pom-polkowice.com.pl
https://iosephine.proebiz,com - skladanie ofert

Uwadal Zasadv dotvczace sposobu komunikowania sie zostafu przez Zamawiaiaceqo umieszczone
w rozdziale Xlll ninieiszei SWZ

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z att. 13 ust. 1 i 2 tozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z pzetwazaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/VVE
(og6lne rozporzqdzenie o danych) (Dz. U. UE 1119 z dnia 4 mla 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,,RODO') informujemy, 2e:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej

sp. z o.o. z siedzibE w Polkowicach, ul. DEbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Pzedsiebiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

z siedzibE w Polkowicach pzy ul. Dqbrowskiego 2 jest Pani Marzena Kasperowicz kontakt:
iod@pgm-polkowice.com.pl, lub korespondencyjnie na adres Pzedsigbiorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp. z o.o. ul. Dqbrowskiego 2 , 59-100 Polkowice;

3) Pani/Pana dane osobowe ptzef.Nazane bqdq na podstawie art, 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanym z pzedmiotowym postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego , zgodnie z
nlniejszq SWZ.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bqdq pnez odpowiedni okres wynikajqcy z
pzepis6w prawa, dotyczqcy obowiqzku archiwizacji dokument6w (art. 78 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych otaz Rozpotzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazdw akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji izakresu dzialania archiwdw zakladowych); zgodnie z art.269 ust. 3
ustawy Pzp okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie
Zam6wiei Publicznych okre5la Prezes Urzgdu Zam6wiei Publicznych;

6) obowiqzek podania pzez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z
udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczqcych (w ptzypadku, gdy skozystanie z tego prawa wymagaloby po stronie
administratora niewsp6lmiernie duzego wysitku moze zostad Pani/Pan zobowiqzana
do wskazania dodatkowych informacji majEcych na celu sprecyzowanie Zqdania, w
szczeg6lnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamowienia
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publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakoiczonego
postepowania o udzielenie zam6wienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo2e skutkowaC zmiane wynik,
postepowania o udzielenie zam1wienia publicznego ani zmiane postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszaC integralnosci
protokolu oraz jego zalecznik'w\',

c) na podstawie art, 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastzezeniem pzypadkow, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodk6w
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na waZne wzglQdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub partstwa
czlonkowskiego); ponadto, wystqpienie z zqdaniem ograniczenia pEetwarzania nie
ogranicza przet'^ratzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o
udzielenie zam6wienia publicznego:

d) prawo do wniesrenia skargi do Prezesa Uzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdr
uzna Pani/Pan, 2e ptzetNatzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczEcych
narusza pzepisy RODO;

9) w przypadku danych osobowych zamieszczonych ptzez Zamawi4qcego w Biuletynie
Zam6wieri Publicznych, prawo dostepu i prawo do sprostowania danych sA wykonywane
w drodze Zqdania skierowanego do ZamawiajAcego.

10) nie przysluguje Pani/Panu:
a) w zwiEzku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
b) prawo do pzenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo spzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawE prawnq pzetwaeania Pani/Pana danych osobowych jest
art.6 ust. l lit.cRODO;

11) pzysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO pzetwazanie Pani/Pana danych osobowych ptzez administratora. Organem
wlasciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzqd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

JednoczeSnie Zamawiaiacv informuie, 2e Vlfukonawca iest zobowiazanv wvpelni6 obowiazki
informacvine orzewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozoozadzenie Parlamentu Eurooeiskieqo
i Radv (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sorawie ochronv os6b fizvcznvch w zwiazku z
pzetwarzaniem danvch osobowvch i w sorawie swobodneqo przeplywu takich danvch oraz
uchvlenia dvrektvwv 95/46/WE (oq6lne rozoozadzenie o ochronie danvch) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016. str. 1) wobec os6b fizvcznvch, od kt6rych dane osobowe bezoosrednio lub oosrednio
pozvskal w celu ubieoania sie o udzielenie zam6wienia publiczneqo w ninieiszvm oosteoowaniu."

III. TRYB UDZIELANIA ZAMOWENIA ORAZ WYMOGI FORMALNE

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi aft.275 pkt 1

ustawy z dnia 1 1 wrzeSnia 201 9 r. Prawo zam6wiei publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.')
zwana dalej ustawq Pzp oraz niniejsza Specyfikacja Warunk6w Zam6wienia, zwana dalej ,,SWZ",
bez pzeprowadzania negocjacji.

2, Szacunkowa wartosC przedmiotowego zam6wienia nie przekracza progow unijnych o jakich
mowa w art. 3 ustawy Pzp.

3. \ /ykonawca zobowiqzany jest zrealizowad zam6wienie na zasadach i warunkach opisanych w
dokumentach zam6wienia.
ZamawidAcy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
Zamawiajqcy nie pzewiduje zwrotu koszt6w udzialu Wykonawc6w w postepowaniu.
Zamawi{qcy nie pzewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia.
Zamawi4qcy nie przewiduje zebrania Vvykonawc6w.
ZamawiajEcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
ZamawiajEcy nie przewiduje zlozenia oferty w postaci katalog6w elektronicznych.

10. Zamawiajqcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe.j.
'l'1. Zamawi4qcy nie zastzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zam6wienia Wqcznie ptzez

Vwkonawc6w, o ktorych mowa w art. 94 Pzp.
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12. Zamawi4acy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o p'race przez Vwkonawce lub podwykonawce os6b wykonujqcych wskazane ponizej czynnosci
faktyczne w trakcie realizacji zamowienia:

a) czynnosci zwiqzane z robotami instalacyjno-monta2owymi w zakresie bran2y
sanitarnej - co naimnioi 2 osobv
b) czynno6ci zwiqzane z robotami instalacyjno-monta2owymi w zakresie bran2y
elektrycznej - co naimniei 2 osobv

- je2eli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 $ 1

ustawy z dnia 26 czeMca 1974 r. - Kodeks pracy, z wyjqtkiem przypadkow okreslonych
obowiEzujEcymi przepisami prawa. Obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te b?dq
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby lizyczne Wowadzqce dzialalnoSC gospodarczq
w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy.
Sposob weryfikacji zatrudnienia os6b o kt6rych mowa powy2e.i, oraz uprawnienia
Zamawiajqcego w zakresie kontroli spelnienia pzez Vvykonawce wymagan zwiqzanych z
zatrudnianiem tych os6b oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagan zostaly okreslone w S
12 wzotu umowy, stanowiqcym zalAcznik do S\M.

13. Zamawiajqcy nie okresla dodatkowych wymagan zwiIza ych z zatrudnianiem os6b, o kt6rych
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

14. ZamawiajQcy dopuszcza nie dopuszcza skladanie ofert czgsciowych.
15. Zamawi4Ecy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
16, Zamawiajqcy przewiduje mo2liwo56 udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 214 ust.

l pkt 7 ustawy Pzp, polegajqcych na powt6rzeniu podobnych uslug lub rob6t
budowlanych, kt6rych zakres stanowid bedzie nie wiecej niz 50% warto6ci zam6wienia
podstawowego, Powyzsze zam6wienie udzielane bqdzie moglo byc w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zam6wienia podstawowego, dotychczasowemu Vtykonawcy zam6wienia w pzypadku
koniecznoSci wykonania powt6zenia podobnych do udzielonych uslug lub robdt budowlanych.

17. Zamawi4Ecy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez \Arlkonawce kluczowych
zadan w ramach pzedmiotowego zam6wienia.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania: ,, Modernizacja wezla c.o, ul. Rynek 1 w Polkowicach"

Zakres rob6t stanowiqcy przedmiot umowy zostal opisany dokumentami zadania takimi jak:
a) SVW,
b) projekt budowlany opracowany przez Uslugi Projektowo Inwestycyjne IDEA PROJEKT

Jacek Slemp 59-300 Lubin ., ul. wronia 11122
c) specyflkacja techniczna wykonania iodbioru rob6t budowlanych,
d) opisy pozycji pzedmiaru robot.

\ rykonawcy udzielE gwarancji na wykonany pzedmiot umowy. Okres udzielonej gwarancji bQdzie
wynosil od 3 do 5 lat - zgodnie z kryterium oceny ofert okreslonym przez wykonawcA w ofercie.
Vvykonawcy udzielE rekojmi na wykonany pzedmiot umowy na okres r6wny okresowi gwarancji.

Wsp6lny Slownik Zam6wiei CPV:

45000000-7 Robotybudowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociag6w, ciqg6w

komunikacyjnych i linii energetycznych
09323000-9 Wezet cieplny lokalny
453200006 Robotyizolacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjneelektryczne
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45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
4531'1100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
453'143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
4531 5100-g Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne.
453171 00-3 Instalowanie elektrycznych uzEdzen pompowych
45317300-5 Elektryczne instalacje urzqdzeh rozdzielczych

V. WIZJA LOKALNA

ZamawiajEcy informuje, ze nie uzaleznia zlozenia oferty od odbycia wizji lokalnej.

vr. TAJEMNTCA PRZEDSTEBTORSTWA

1. Zgodnie z aft. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sig informacji stanowiqcych tajemnicA
pzedsiebiorstwa, w rozumieniu pzepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Zgodnie z ustawq o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pzez tajemnice pzedsiQbiorstwa
rozumie sig nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne pzedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, co do
kt6rych przedsiQbiorca podjql niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci.

3. Zasttzezenie przez Vwkonawcg tajemnicy przedsiebiorstwa winno by6 zlo2one wraz ze
stosownym uzasadnieniem, w ktorym wykazane zostanE aspekty uzasadniajqce wylqczenie
Jawnogci danych informacji zgodnie z pkt. 2. Zastzezenie pzez \, rykonawcQ tajemnicy
przedsi?biorstwa bez uzasadnienia (lub jezeli uzasadnienie nie bedzie wykazywalo spelnienia
pzeslanek zasteezenia z ustawy o zwalczaniu nieuczcrwej konkurencji), bQdzie traktowane
ptzez Zamawi{qcego jako bezskuteczne, ze wzglQdu na zaniechanie pzez Wlkonawcq
podjecia niezbQdnych dziabn w celu zachowania poufnosci objetych klauzula informacji zgodnie
z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

4. Zgodnie z S 4.1. RozporzEdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu spozqdzania i pzekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokument6w
elektronicznych oraz Srodk6w komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego lub konkursie ,,w ptzypadku gdy dokumenty elektroniczne w
postQpowaniu lub konkursie, pzekazywane Wzy uzyciu srodk6w komunikacji elektronicznej,
zawierajq informacje stanowiqce tajemnice pzedsiQbiorstwa w rozumieniu pzepis6w ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Vwkonawca, w celu utzymania w
poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku".

5. Na \ A/konawcy ciqzy' bgdzie obowiqzek wlasciwego zabezpieczenia i przekazania informacji
kt6re stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa dla Zamawiajacego.

6. Vvykonawca, kt6ry nie przekazuje dokument6w stanowiEcych tajemnicQ przedsiebiorstwa w
wydzielonym pliku tylko dolqcza do wszystkich dokumentow zlozonych w post?powaniu, w
przypadku udostgpnienia ptzez Zamawi4Ecego takich informacji osobom trzecim nie ma
podstaw prawnych do wniesienia sprzeciwu na dzialania ZamawiajEcego.
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VII. TERMIN WYKONANIA ZAM6WENIA

rozpoczqcie rob6t budowlanych: od dnia zawarcia umowy
zakonczenie rob6t budowlanvch: do 31,08.2021 r.

vil. WARUNK| UDZTALU W POSTEPOWANTU

1, O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sig V$konawcy, kt6rzy nie podlegajE wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale lX S\ /z, oraz spetniaja okreslone pzez Zamawi{qcego
warunki udzialu w postepowaniu.

2. O udzielenie zam6wienia moga ubiegac sie \ rykonawcy, kt6zy spetniajE warunki dotyczqce:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:

ZamawiajEcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2l uprawniefi 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:
Zamawtajqcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

4) zdolnosci technicznei lub zawodowei:
a) \ 4/konawca spelni warunek, jezeli wykaze,2e w okresie ostatnich pigciu lat liczEc wstecz od
dnia w kt6rym uplywa termin skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wykonat nalezyte dwie roboty budowlane zbliione do przedmiotu
niniejszego zam6wienia o charakterze budowy, przebudowy lub modernizacji wezla
cieplnego na lqcznq kwote min 150.000 zl brutto

b) Vlrlkonawca spelni warunek, jezeli wykaze mozliwosc dysponowania jedne osobE,
skierowanq pzez wykonawcQ do realizacji zam6wienia publicznego, posiadajqcq uprawnienia
budowlane okreslone przepisami prawa budowlanego upowazniajqce do wvkonvwania
samodzielnei tunkcii technicznei w budownictwie do kierowania robotami
budowlanvmi bez oqraniczefi z bran2v instalacvinei w zakresie sieci. instalacii i
urzadzef cieplnvch. wentvlacvinvch. qazowvch. wodociaqowvch i kanalizacyinvch

W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia warunki,
o kt6rych mowa w rozdz. Vlll. pkt 2 ppkt. 4)a) niniejszej SWZ zostanq spelnione wyNqcznie
jeZeli:
- co najmniej jeden z nich wykaze realizacje dwoch rob6t budowlanych zblizonych do
przedmiotu niniejszego zam6wienia o charaktene budowy, pzebudowy lub
modernizacji wgzla cieplnego na lqcznq kwote min 150,000 zl brutto

Zamawi{Aey nie dopuszcza sumowania zdolnosci technicznej lub zawodowej, tzn. warunek nie
zostanie uznany za spelniony w sytuacji, gdy V{konawcy wspolnie ubiegaiqcy siQ o zam6wienie
wykazq, 2e zrealizowali w sumie wymaganq Wzez Zamawiajqcego ilosc zam6wien, ale zaden z
nich nie zrealizowal samodzielnie ilosci zam6wiei wymaganych pzez Zamawiajqcego.
W pzypadku, gdy \ /ykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji jnnych podmiot6w w
zakresle zdolnosci technicznej lub zawodowej, Zamawiajqcy uzna warunek dotyczqcy zdolnosci
technicznej lub zawodowej za spelniony, gdy podmiot udostepniajqcy zdolnoSc technicznq lub
zawodowA wykaze samodzielnie spelnienie warunku udzialu, o kt6rym mowa w rozdziale Vlll
pkt. 2 ppkt. 4)a) niniejszej SWZ.
Dodatkowe informacje o Vvykonawcach polegajqcych na zasobach innych podmiot6w oraz o
VWkonawcach wsp6lnie ubiegajqcych si? o uzyskanie zam6wienia zawarte zostaly w tozdziale
Xl i Xll niniejszej S\M.
Zamawi4Ecy moze na kazdym etapie postgpowania, uznac, 2e Vvykonawca nie posiada
wymaganych zdolnoscl, jezeli posiadanie przez VWkonawcQ sprzecznych interes6w, w
szczeg6lnosci zaangazowanie zasob6w technicznych lub zawodowych V1rlkonawcy w inne
pzedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze miec negatywny wplyw na tealizaqe
zam6wienia.

a)
b)
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tx. PoDSTAWY WYKLUCZENTA Z POSTEPOWANTA

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza siQ \ rykonawc6w, w stosunku do kt6rych
zachodzi kt6rakolwiek z okolicznosci wskazanvch:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza sie VWkonawcq:
1) bedEcego osobq fizyczna, kt6rego prawomocnie skazano za pzestepstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiqzku majqcym na
popetnienie pnestepstwa lub przestgpstwa skarbowego, o kt6rym mowa w art.
Kodeksu karnego,
b) handlu ludzmi, o kt6rym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o kt6rym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 cze1vca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestqpstwa o charakteze terrorystycznym, o kt6rym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakteze terrorystycznym, o kt6rym mowa w art. 115 S 20 Kodeksu karnego, lub
majEce na celu popelnienie tego pE estQpstwa,
f) powiezenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o kt6rym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 cze(wca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajqcym wbrew pzepisom na terytorium Rzeczypospolitq Polskiej
(Dz. U. poz. 769),
g) pzeciwko obrotowi gospodarczemu, o kt6rych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
pzestepstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestQpstwo
przeciwko wiarygodnosci dokument6w, o ktorych mowa w art. 270-277d Kodeksu
karnego, lub pzestepstwo skarbowe,
h) o ktorym mowa w art. I ust. li3lubart. 10 ustawy z dnla 15 cze.wca 2012 t. o
skutkach powiezania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew
pzepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;
2)jezeli urzedu.iecego czlonka jego organu zatzEdz4qcego lub nadzorczego, wspolnika
sp6lki w sp6lce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp6lce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o kt6rym
mowa w pkt 1;
3) wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sEdu lub ostatecznq decyzjQ administracyjnq
o zaleganiu z uiszczeniem podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne, chyba 2e \Arykonawca odpowiednio przed u8wem terminu do skladania
wnrosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu albo pzed uplywem terminu
skladania ofert dokonal platnosci naleznych podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenie
spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiEzqce porozumienie
w sprawie splaty tych naleznosci;
4) wobec kt6rego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania siQ o zam6wienia publiczne;
5) je2eli Zamawiajqcy mo2e stwierdziC, na podstawie wiarygodnych pzeslanek, 2e
\ /ykonawca zawad z innymi Vwkonawcami porozumienie majqce na celu zakl6cenie
konkurencji, w szczeg6lnosci jezeli nalezEc do tej samej grupy kapitatowe.j w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 t. o ochronie konkurencji i konsumentow, zlozyli odrgbne
oferty, oferty czgsciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze
wyka2A,2e pzygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;
6) je2eli, w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 85 ust. '1, doszlo do zaklocenia konkurencji
wynikajqcego z wczeSniejszego zaangazowania tego V!\/konawcy lub podmiotu, kt6ry nale2y
z Vwkonawcq do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurenc.ji i konsument6w, chyba 2e spowodowane tym zaklocenie konkurencji
moze byd wyeliminowane w inny sposob niz ptzez wykluczenie Vwkonawcy z udzialu w
postepowaniu o udzielenie zam6wienia.

2l Zamawiajqcy nie przewiduje wykluczenia V[konawcow na podstawie art. 109 ustawy Pzp.
2, Vlrlkluczenie Vwkonawcy nastepuje zgodnie z att. 111 ustawy Pzp.
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x. oswtADczENtA I DoKUMENTY, JAKTE ZOBOWTAZANT SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
ZAMAWTAJACEMU, W TYM PODMTOTOWE r PRZEDMTOTOWE SRODK| DOWOOOWE

1.

A. O6wiadczenia i dokumenty skladane wraz z ofertq

Do oferty Vwkonawca zobowiqzany jest dolqczyd aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie
o spelnianiu warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z
postepowania o kt6rym mowa w art. 125 ust. 'l ustawy Pzp - Zalqcznik nr 2 do SWZ.
Informacje zawarte w oswiadczeniu, o kt6rym mowa powyzej stanowiq wstgpne potwierdzenie, 2e
Vlykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

Do oferty \A&konawca zobowiqzany jest dolqczyd odpis lub informacje z Krajowego Rejestru
Sqdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej lub innego wlasciwego
rejestru, w celu potwierdzenia, 2e osoba dzial4Eca w imieniu \ rykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania.
Jezeli Vvykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sqdowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci Gospodarczej - sklada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w kt6rym \ rykonawca ma siedzibQ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce, 2e osoba
dzialaj4ca w imieniu \ rykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W pzypadkL
wskazania dostepnosci powyzszych dokument6w pod okreslonymi adresami internetowyn.
og6lnodostQpnych i bezplatnych baz danych, Vwkonawca pzedstawia tlumaczenie tych
dokument6w na iQzyk polski.
Vwkonawca nie jest zobowiEzany do zlozenia dokument6w, o ktorych mowa powy2ej, jezeli
Zamawi4Ecy moze je uzyskac za pomocq bezplatnych i ogolnodostQpnych baz danych, o ile
Vvykonawca wskaze dane umozliwiajEce dostQp do tych dokument6w.

Do oferty Vwkonawca zobowiEzany jest dolEczy6 pelnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzajqcy umocowanie do reprezentowania \ rykonawcy, jezeli w jego imieniu dziala osoba,
kt6rej umocowanie do reprezentowania Vwkonawcy nie wynika z dokumentow, o ktorych mowa w
pkt. 2.
W sytuacji Vwkonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych sie o udzielenie zamowienia do ofert)
\,ykonawcy zobowiqzani sq dolqczyc pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajqc!
umocowanie do reprezentowania Vwkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siQ o udzielenie
zam6wienia publicznego, podpisane odpowiednio pzez osoby umocowane do reprezentowania
tych Wkonawc6w.

\ ,ykonawcy wsp6lnie ubiegajEcy sig o udzielenie zam6wienia, w oparciu o aft. 117 ust. 4 ustawy
Pzp dolqczajq do ofe y oswiadczenie, z kt6rego wynika, kt6re roboty budowlane, dostawy lub
uslugi wykonajq poszczegolni \ rykonawcy - Zalqcznik nr 3 do SWZ.

Vvykonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostepniajqcych zasoby,
sklada, wraz z ofertq, zobowiqzanie podmiotu udostepniajqcego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasob6w na potzeby realizacji danego zam6wienia lub inny podmiotowy
Srodek dowodowy potwierdzajqcy, 2e Vvykonawca realizujqc zam6wienie, bgdzie dysponowal
niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w - Zalqcznik nr 4 do SWZ.
Zobowiqzanie podmiotu udostQpniajqcego zasoby, o kt6rym mowa w niniejszym punkcie,
potwierdza, 2e stosunek lqczEcy Vwkonawce z podmiotami udostqpniajqcymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostQp do tych zasob6w oraz okre6la w szczeg0lnosci:
'1) zakres dostepnych Vvykonawcy zasob6w podmiotu udostgpniajecego zasoby;
2\ sposob i okres udostgpnienia Vvykonawcy i wykorzystania pzez niego zasobow podmiotu
udostQpniajqcego te zasoby pzy wykonywaniu zam6wienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajEcy zasoby, na zdolnoSciach kt6rego \ruykonawca
polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postgpowaniu dotyczEcych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, ztealizuje roboty budowlane lub uslugi, ktorych
wskazane zdolnoSci dotycza.

\Afikonawca, w pzypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostepniajqcych
zasoby, pzedstawia do oferty, wraz z oswiadczeniem, o kt6rym mowa w pkt. 1, takze
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oswiadczenie podmiotu udostQpniajEcego zasoby, potwierdzajqce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunk6w udzialu w postepowaniu lub kryteri6w selekcji, w
zakresie, w jakim Vwkonawca powotuje siQ na jego zasoby - Zalqcznik nr 5 do SWZ.

Zamawiajqcy nie wymaga zloZenia pzedmiotowych Srodk6w dowodowych.

B. OSwiadczenia i dokumenty skladane na wezwanie
Zamawiajqcy wzywa V\rykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w
wyznaczonym terminie, nie kr6tszym niz 5 dni od dnia wezwania, poni2ej wymienionych
podmiotowych Srodk6w dowodowych, aktualnych na dzien ich zlozenia:
1) Oswiadczenie Vwkonawcy o aktualnoSci informacii zawartych w oswiadczeniu, o kt6rym

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postqpowania
wskazanych przez Zamawi41cego, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym
r6wnie2 o6wiadczenie Vwkonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynale2nosci do te,l samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsument6w, z innym Wykonawcq, kt6ry zlo2yl odrebnE oferte, albo
oswiadczenie o pzynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajEcymi pzygotowanie oferty niezale2nie od innego Wlkonawcy
nalezEcego do tej samej grupy kapitalowej - zalqcznik nr 6 do SlllZ;

2l wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczeSniej ni2 w okresie ostatnich 5 lat liczqc
wstecz od dnia w kt6rym uplynql termin skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, porownywalnych z robotami budowlanymi
stanowiqcymi przedmiot zamowienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotow, na zee. kt6rych roboty te zostaly wykonane, otaz zalEczeniem
dowodow okreslajEcych czy te roboty budowlane zostav wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z pzepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy eym dowodami, o ktorych mowa, sq referencje
bqd2 inne dokumenty spozAdzone pzez podmiot, na Eecz ktorego roboty budowlane byly
wykonywane, a je2eli z uzasadnionej payczyny o obiektywnym charakteze Vwkonawca nie
jest w stanie uzyskad tych dokumentow - inne odpowiednie dokumenty - zalqcznik nr 8 do
SWZ;
UWAGA: Jezeli \ rykonawca powoluje sie na doswiadczenie w realizacji rob6t budowlanych,
wykonywanych wsp6lnie z innymi \ rykonawcami, wykaz o ktorym mowa powyzej dotyczy
rob6t budowlanych, w kt6rych wykonaniu VWkonawca ten bezpo6rednio uczestniczyf;

3) wykaz osdb, skierowanych pzez VwkonawcQ do realizacji zamowienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnierl i doswiadczenia niezbqdnych
do wykonania zam6wienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych ptzez nie czynnosci
oraz informacjE o podstawie do dysponowania tymi osobami - zalqcznik nr 9 do SWZ.

1.

C. Dokumenty podmiot6w zagranicznych
Zamawi{Ecy nie 2Eda od Vwkonawcy majEcego siedzibe lub miejsce zamieszania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument6w potwierdzajqcych nie podleganie wykluczeniu
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - w postgpowaniu nie okreslono wymogu pzedlo2enia
dokument6w w tym zakresie.

D. Inne dokumenty i informacje
Vwkonawca, wezwany do zlozenia podmiotowych Srodk6w dowodowych, nie jest zobowiqzany
do zlozenia podmiotowych Srodk6w dowodowych, kt6re Zamawi4Ecy posiada w swojej
dyspozycji, jezeli \ ,Vkonawca wskaze te Srodki dowodowe oraz potwierdzi ich prawidlowoso i

aktualnogC - zalqcznik nr 7 do SWZ.
W sytuacji dobrowolnego zlozenia przez Wykonawcg wraz z ofertq dokument6w nie
wymaganych na tym etapie od Vvykonawcy i jednoczesnym braku oswiadczenia o aktualnosci
dokumentdw, o kt6rym mowa w pkt. 1, \ rykonawca zostanie wezwany do zlozenia tych
dokument6w na podstawie aft. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Natomiast w pzypadku zlozenia
oswiadczenia o aktualnosci dokument6w i jednoczesnym zlozeniu do oferty dokument6w
niekompletnych lub zawierajqcych blQdy, V{konawca zostanie wezwany do ich zlo2enia,
poprawienia lub uzupelnienia zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp,

1.
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3. W zakresie nieuregulowanym ustawq Pzp lub niniejszE SVIZ do oSwiadczei i dokumentow
skladanych pzez Vwkonawce w postQpowaniu zastosowanie majq w szczeg6lno6ci pzepisy
rozpoeEdzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych Srodkow dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczerl, jakich mo2e
2qdac Zamawi4Ecy od Wykonawcy oraz rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzqdzania i przekazywania informac.ii oraz wymagarl
technicznych dla dokument6w elektronicznych oraz Srodk6w komunikacji elektronicznej w
postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego.

XI. PODWYKONAWSTWO ORAZ POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOT6W

Vvykonawca moze powierzyc wykonanie czgSci zam6wienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Zamawi4qcy wymaga, aby w przypadku powiezenia czQsci zam6wienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazal w ofercie czeSci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamieza powiezyd
podwykonawcom oraz podal (o ile se mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawc6w - zalqcznik nr 1 do SWZ.

3. Vwkonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu polegad na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotow udost?pniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego lqczqcych go z nimi stosunk6w prawnych.

4, W odniesieniu do warunk6w dotyczecych doswiadczenia, Wykonawcy mogE polega6 na
zdolno6ciach podmiot6w udostgpniajEcych zasoby, jesli podmioty te wykonajq
Swiadczenie do realizacji kt6rego te zdolnosci sq wymagane.

5, \ rykonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostQpniajEcych zasoby,
sklada, wraz z oferlq, zobowiqzanie podmiotu udostQpniajEcego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbQdnych zasob6w, o kt6rym mowa w rozdziale Vlll pkt.2 ppkt. 4 niniejszej S\^z
na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny podmiotowy Srodek dowodowy
potwierdzajqcy, 2e \ A/konawca realizujqc zamdwienie, bgdzie dysponowal niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w.

6, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostepniajqcych
zasoby, pzedstawia, wraz z oswiadczeniem, o kt6rym mowa w rozdziale X ust. A pkt. I
niniejszej S\AZ, takze oSwiadczenie podmiotu udostgpniajqcego zasoby, potwierdz4qce fiak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunk6w udzialu w
postepowaniu, w zakresie, w jakim \Arlkonawca powoluje sie na jego zasoby, o kt6rym mowa w
rozdziale Vlll pkt.2 ppkt. 4.

7. ZamawialEcy ocenia, czy udostepniane Vwkonawcy pzez podmioty udostqpniajqce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajE na wykazanie pzez \ /ykonawcQ spelnrania
warunkow udzialu w postQpowaniu, a tak2e bada, czy nie zachodze wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, kt6re zostaly przewidziane wzglgdem VWkonawcy.

8. Je2eli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostgpniajqcego zasoby nie potwierdzajq
spelniania pEez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawi4qcy zqda, aby \ /ykonawca w terminie okreslonym
ptzez Zamawiajacego zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, 2e
samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu.
UWAGA: \A/ykonawca nie mo2e, po uplywie terminu skladania ofert, powolywad sie na zdolnosci
lub sytuacjg podmiot6w udostepniajEcych zasoby, jezeli na etapie skladania ofert nie polegal on
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostgpniajqcych zasoby.
Szczegolowe dalsze postanowienia dotyczqce podwykonawc6w znajdujE sig we Vlzoze Umowy
s 13.

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCoW WSPoLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA

1. \ rykonawcy mogE wsp6lnie ubiegad sig o udzielenie zam6wienia- W takim przypadku
Vwkonawcy ustanawiajE petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Pelnomocnictwo winno
by6 zalqczone do oferty zgodnie z zapisami rczdzialu X ust. A pkt. 3 niniejszej S\M.

9.

10.
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W przypadku VWkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia, oswiadczenia, o
ktorych mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej SVW, sklada kazdy z Vwkonawc6w.
Oswiadczenia te potwierdzajq brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu w
zakresie, w jakim kazdy z VWkonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu,
Vvykonawcy wsp6lnie ubiegajEcy sie o udzielenie zam6wienia dolqczajq do oferty ogwiadczenie
o ktorym mowa w rozdziale X ust. A pkt 4 niniejszej ShZ, z ktorego wynika, kt6re roboty
budowlane/dostawy/uslugi wykonajq poszczeg6lni V14/konawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp.
W przypadku VWkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych si? o udzielenie zam6wienia, ogwiadczenia, o
ktorych mowa w rozdziale X ust. B pkt. 1 ppkt. 1) niniejszej SWZ, sklada kazdy z Vvykonawcow.
Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajEce spelnienie warunk6w udzialu w postgpowaniu
\ rykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sie o zamowienie skladaja z zastzezeniem art. 117 ust. 3
ustawy Pzp, tj. "W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Vvykonawcy wsp6lnie ubiegajecy sie o udzielenie zam6wienia
mogq polegac na zdolnoSciach tych z l rykonawc6w, kt6zy wykonajq roboty budowlane lub
uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci se wymagane" - co winno mied odzwierciedlenie w
oswiadczeniu skladanym zgodniez art. 117 ust, 4 ustawy Pzp.

XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSW|ADCZEiI LUB DOKUMENTOW

A. Komunikacja miqdzy ZamawiaiEcym a Wykonawcq.

1. Komunikacja w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia, w tym skladanie qofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokument6w lub oswiadczen miQdzy Zamawiajqcym a
Vwkonawcq odbywa sie przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, tj.:
a) Aplikacja internetowa JOSEPHINE (informacja o postepowaniu, szyfrowanie oferty,

formularze do komunikacji, SKIADANIE OFERT)
b) poczty elektronicznej e-mail: oqm@oqm-oolkowice.com.pl (korespondencja opr6cz Ofert).
jak r6wnie2 Wzy uzyciu:
c) Platformy e-Zam6wienia https://ezamowienia,qov.ol/pl/ (Ogloszenie o zam6wieniu, informacje

o postepowaniu)

d) strony internetowej prowadzonego postepowania httos://bio. pom-polkowice.com. pl
(Ogloszenie o zamowieniu, dokumenty zam6wienia, w tym S\/Vz i Informacje dla
\ &konawc6w).

2. Peez Srodki komunikac.li elektronicznej rozumie siQ Srodki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drogq elektroniczna.

3. JOSEPHINE to aplikacja internetowa zn4dujqca siQ na domenie
https//ioseohine. proebiz.com/ol/, kt6ra Jest ptzeznaczona do elektronicznej komunikacji miedzy
zamawiajqcym a wykonawcq w rozumieniu Ustawy z dnia 1 1 wzesnia 2019 r. Prawo
zamdwiei publicznych (Dz. U.2019.2019 t.j.)i

4. Zamawiaiacy bQdzie komunikowal sie z wykonawcami za posrednictwem modulu
komunikacyjnego systemu JOSEPHINE. Zlozenie oferty, zlo2enie wniosku o wyiasnienie
dokumentacji przetargowej, uzupelnienie kwalifikacji, wyjasnienae ofert, zglaszanie sprzeciwu,
nastEpi pomiedzy zainteresowanq stronq (zwana dalej ,,wykonawcE") i zamawiajqcym wylqcznie
drogE elektronicznq w jqzyku polskim oraz w spos6b gwarantujqcy kompletnosd danych
zawartych we wszystkich dokumentach, w tym ochrong danych poufnych i osobowych. Ta
metoda komunikacji dotyczy wszelkiej komunikacji elektroniczne.i miedzy zamawiajqcym.

5, Aby bezproblemowo kozystad z systemu JOSEPHINE, konieczne jest kozystanie z komputera
podlqczonego do internetu i pneglEdarki internetowej. Szczeg6lowe informacje dotyczqce
wymagan technicznych znajdujq siQ pod adresem:
httos://store.proebiz.com/docs/ioseohine/ol/VWmaoania techniczne sw JOSEPHINE.pdf

6. Trescia elektronicznej komunikacji za posrednictwem oprogramowania JOSEPHINE bedzie
zlozenie oferty iwymaganych dokument6w, wyjasnienie dokumentacji pzetargowej, dodanie
kwalifikacji, wyjagnienie oferty, zlozenie sprzeciwu oraz wszelka komunikacja miedzy
zamawiajEcym i wykonawcq w zam6wieniach publicznych. Komunikacja elektroniczna za
posrednictwem JOSEPHINE nie ma zastosowania do komunikacji ze stronami trzecimi. Jezeli
zamawiajEcy zdecyduje o mozliwosci zastosowania innej metody komunikacji ni2 za
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posrednictwem oprogramowania JOSEPHINE
pzetargowej.

to wyraznie wskaze w dokumentacji

7. Dostarczenie wiadomosci elektronicznych zawierajecych dane, za posrednictwem
oprogramowania JOSEPHINE w zakresie okreslonym w punkcie 6, oznacza moment
otzymania wiadomosci zawierajEcych dane na adres elektroniczny odbiorcy (odbiorcow) w
oprogramowaniu JOSEPHINE. Oprogramowanie JOSEPHINE dokonuje zapisu pzebiegu
komunikacji elektronicznej.

8. Jesli nadawcq wiadomosci zawierajqcej dane jest zamawi4Ecy, wykonawca zostanie
poinformowany, 2e otzymal wiadomoSC z danymi do danego zam6wienia (na kontaktowy adres
e-mail okreSlony przez wykonawcQ w trakcie rejestracji do oprogramowania JOSEPHINE). Po
zalogowaniu sie do oprogramowania JOSEPHINE, tres6 wiadomosci zawierajqcej dane bgdzie
widoczna w module komun jkacyjnym zam6wienia.

9. Po dokonanej rejestracji izalogowaniu siQ do oprogramowania JOSEPHINE, wykonawca moze
wysylaC wiadomosci z danymi ze Srodowiska systemu. Moze rowniez ptzeglqdaC calq historiq
swojej komunikacji z zamawiajAcy m.

10. Je6li wykonawca jest zainteresowany otzymywaniem powiadomiei na wskazany adres e-mail
do konkretnego zam6wienia publicznego, zamawiajEcy zaleca klikniQcie pzycisku
INTERESUJE MNIE TO (w prawym g6rnym rogu ekranu).

11, Za date ptzekazania Oferty, oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych Srodk6w dowodowych, pzedmiotowych Srodk6w dowodowych oraz innych
informacji, oSwiadczei lub dokumentdw, pzekazywanych w postepowaniu, pzyjmuje sie date
ich przekazania do aplikacji internetowej JOSEPHINA, a w przypadku komunikacji za pomocq
poczty e-mail, date wplywu na seMer poczty Zamawiajqcego.

12. Spos6b spozqdzenia dokument6w elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii
dokument6w lub oswiadczeri musi byc zgodny z wymaganiami okreslonyml w rozporzqdzeniu
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu spozqdzania i

przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokument6w elektronicznych oraz
Srodk6w komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego lub
konkursie.

13. W celu skr6cenia m.in. czasu udzielenia odpowiedzi na pytania ZamawiajQcy zaleca, aby
korespondencja elektroniczna (inna ni2 Oferta Wykonawcy i zalqczniki do Oferty)
odbywala sig r6wniei za pomoca poczty elektronicznej na adres e-mail: pqm@pqm-
oolkowice.com. pl

14. Jezeli Zamawi4acy lub Wykonawca ptzekazuja oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pomocq poczty elektroniczne!, kazda ze stron na zqdanie drugiej strony
niezwlocznie potwierdza fakt ich otzymania.

15, We wszelkiej korespondencji zwiqzanq z niniejszym postgpowaniem Zamawiajqcy i

VWkonawcy poslugujq si? numerem postepowania nadanym ptzez Zamawi{qcego.
16. Zamawiajqcy informuje, ze zgodnie z aft. 284 ust. 6 ustawy Pzp tres6 zapytaf wnz z

wyjasnieniami (bez ujawnienia 2r6dla zapytania) udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postQpowania. Tym samym wszelkie informacje pzekazywane \rllkonawcom
stanowiq integralnq czese specyfikacji warunk6w zam6wienia i dotyczq wszystkich
\ rykonawc6w biorEcych udzial w ww. postepowaniu. Vwkonawca jest zobowiqzany zlozyc
oferte uwzgledniajEcE wszelkie zmiany i wyjasnienia zawa^e na stronie prowadzonego
postepowania.

17. Zamawi4Ecy nie peewiduje sposobu komunikowania siQ z Vwkonawcami w inny spos6b niz
ptzy uzyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

B . Rejestracja

1, Osoba upowa2niona relestruje siQ w systemie JOSEPHINE, wypetniajqc formulaz
rejestracyjny na domenie https://iosephine. proebiz.com, postQpujqc w spos6b okreslony w
formulazu. Zamawiajqcy podkreSla, 2e rejestracja osoby upowaznionej i jej p62niejsza
weryfikacja jest czynnoSciE jednorazowq i w interesie wykonawcy jest dokonanie tej rejestracji
w odpowiednim czasie pzed podjQciem jakichkolwiek dzialarl w oprogramowaniu JOSEPHINE.
\ A/konawca pzyjmuje do wiadomosci, 2e weryfikacja osoby upowa2nionej moze wymagai
czasu do tzech dni roboczvch.
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Jezeli formulaz rejestracyjny jest wypelniany pzez osobq, kt6ra jest czlonkiem reprezentacji
(KRS) lub jest zarejestrowana w CEIDG, osoba ta nie musi udokumentowac tego faktu i po
pomyslnej weryfikacji moze wykonaC dowolne czynnosci w oprogramowaniu JOSEPHINE.
Je2eli formulaz rejestracyjny jest wypelniany pzez osobe upowaznionq do dzialania w imieniu
wykonawcy (jest upowazniona do sktadania ofert) na podstawie pelnomocnictwa, osoba moze
zalaczyC dokument petnomocnictwa w czasie dokonywania rejestracji bEd2 zalqczy' ten
dokument wtaz z ofettE i innymi wymaganymi dokumentami. Po dokonane.j rejeskacji osoba
moze wykonywac dowolne czynnosci w oprogramowaniu JOSEPHINE.
Podczas rejestracji uzytkownik wybiera swoje dane dostQpowe i pzesyla formularz
rejestracyjny. Po pzeslaniu formularza rejestracyjnego osoba upowazniona zostaje
zarejestrowana w systemie i moze wykonywad czynnosci w ramach zam6wiei publicznych w
oprogramowaniu JOSEPHINE.
Po zalogowaniu sie do systemu JOSEPHINE zarejestrowany uzytkownik moze wybrad
zam6wienie publiczne i moze zaczACw pelni korzystac z oprogramowania JOSEPHINE.

XIV, OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENTOW WYMAGANYCH PWEZ
ZAMAWTAJACEGO W SWZ

1. Va.4/konawca sklada oferte drogq elektronicznq w rozumieniu pzepis6w Ustawy z dnia 1 1

wrze6nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.2019.2019 t.j.) i wprowadza jq do
oprogramowania JOSEPHINE, kt6re znajduje siQ pod adresem Internetowym
https://iosephine.proebiz.com/pl/. Vwkonawca sklada dokumenty w wymaganym formacie i

zakresie oraz kolejnosci zgodnie z dokumentacjE pzetargowq zamawiajEcego.
2. Zlozenie ofefty oznaeA zlozenie dokument6w formie formulazy ( wg wzoru w S\lZ) , pzy

jednoczesnym zlozeniu wymaganych dokument6w w formie zalqcznik6w podpisanych
podpisem elektronicznym lub tylko zlo2enie odpowiednich dokument6w (tj. zalAcznik6w)
podpisanych podpisem elektronicznym. Zamawi4Ecy przekazuje informacje na temat sposobu
skladania olei oraz informacje na temat zalqcznik6w, tj. wymaganego formatu poszczeg6lnych
dokument6w, ich zakresu i kolejnosci w dokumentacji pzetargowej.

3. ZamawiajAcy wymaga zlozenia oferty za pomocE zalEczonych do S\/Vz dokument6w, podpisanych
podpisem elektronicznym i informuje Vwkonawc6w, i2 oprogramowanie nie generuje
systemowego formularza ofertowego. Vlrlkonawca sktada oferte wraz z wymaganymi
dokumentami w formie zalqcznrkow, upzednio ptzygotowanych i podpisanych podpisem
elektronicznym w srodowisku komputera VWkonawcy.

4. \ rykonawca sklada oferte pzed uplynieciem terminu skladania ofert. Zlozenie oferty w terminie
skladania ofert oznacza dostarczenie oferty na czas. Najmniejsza mozliwa jednostka czasu w
systemie do zlo2enia oferty to sekunda.

5. Za date pzekazania oferty pzyjmuje sie datQ jej przekazania na portal JOSEPHINA.
6. Zamawiajqcy zaleca, aby Vwkonawca zapewnil dla siebie wystarczajqca rezerwg czasowq na

elektronlczne zlozenie oferty tj. wczesniejsze przystepienie do zlozenia oferty, gdyz na czas
pzeslania oferty wplyw mogE mieC czynniki, na kt6re Zamawiajqcy i\ lykonawca mogq nie miec
wplywu tj. m.in. parametry techniczne sprzgtu komputerowego z kt6rego bedzie przesylana
oferta, predkosd polqczenia internetowego Wykonawcy lub inne problemy techniczne.

7. Oferta zlozona po uptyniQciu terminu skladania ofert zostanie pzyjQta przez system i

oznaczona jako oferta zlozona po terminie; oferta nie zostanie uwzgledniona wsrdd otwartych
ofert i nie zostanie udost?pniona zamawiajEcemu. Powiadomienie o zlozeniu oferty po terminie
jest wyslane na adres e-mail uzytkownika wykonawcy.

8. Zamawialqcy zwraca uwagg, 2e wykonawca moze zlozy' jednE ofertg pzed uplynieciem
terminu skladania ofert. Wykonawca moze wycofaC swojq ofe(e w dowolnym momencie pzed
uptynigciem terminu skladania ofert. Vvycofanie oferty jest mozliwe popeez klikniecie ikony
kosza. Jezeli \ 4/konawca jest zainteresowany zmianq zlozonej oferty w terminie skladania ofed,
nalezy najpierw wycofae popzedniq oferte, a nastepnie wprowadzic nowA. Zlozenielwycofanie
oferty zawsze oznacza pracq z calq ofertq; modyfikacje lub zmiany poszczeg6lnych
dokument6w nie mogq byc wykonywane w systemie.

9. OfertQ nalezy sporzqdziC w jQzyku polskim. Zamawiajqcy nie wyraza zgody na skladanie ofert,
oswiadczen i dokument6w w jezyku innym niz polski. W przypadku, gdy pzedkladane
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dokumenty lub oSwiadczenia spozqdzone sq w innym jezyku, nalezy przedloay' je wraz z ich
tlumaczeniem na jezyk polski. ZamawiajEcy wymaga od \ rykonawcy pzedstawienia
tlumaczenia na jezyk polski wskazanych pzez \ 4/konawce i pobranych ptzez Zamawiajqcego
oSwiadczeh lub dokument6w.

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

11. Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty za pomocE ktorego
podpisywana bedzie oferta lub oSwiadczenia otaz za pomocq kt6rego bedzie potwierdzana
zgodnosC z oryginalem kopii oswiadczen lub kopii dokument6w, powinien by6 aktualny iwazny
w chwili podpisywania lub potwierdzania za zgodnoSC z oryginalem.

12. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postQpowaniu, przekazywane Wzy uzyciu
Srodk6w komunikacji elektronicznej, zawierajq informacje stanowiqce tajemnicg
pzedsigbiorstwa, \ /ykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w
spos6b okreSlony w Rozdziale Vl niniejszej SWZ.

13. Poswiadczenia dokument6w za zgodnosc z oryginalem dokonuje odpowiednio Vl/ykonawca,
podmiot, na kt6rego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Vlrykonawcy wsp6lnie
ubiegajqcy sie o udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokument6w, kt6re kazdego z nich dotyczE, w szczeg6lnych pzypadkach okreslonych w
RozpozEdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
spozqdzania i pzekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokument6w
elektronicznych oraz Srodk6w komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego lub konkursie - r6wnie2 notariusz. Poswiadczenie za zgodnoga z
oryginalem nastgpuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobQ/osoby
upowazniona/upowaznaone. SzczegOly poswiadczen okreslone zostaty Rozporzedzeniem
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2O2O r. w sprawie podmiotowych
Srodk6w dowodowych oraz innych dokument6w lub oswiadczen, jakich moze aqdae
Zamawiajqcy od hf konawcy.

14. Oferta powinna by6 podpisana peez osobQ upowa2nionq do rcprezentowania \ rykonawcy,
zgodnie z forma reprezentacji \ rykonawcy okreslonq w rejestze lub innym dokumencie,
wlasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo ptzez upelnomocnionego
pzedstawiciela Vwkonawcy. W celu potwierdzenia, 2e osoba dzialdaca w imieniu Vwkonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawi4qcy zEda od \ rykonawcy odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sqdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci
Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestru zgodnie z Rozdzialem X Pkt. A. ppkt. 2 niniejszej
SWZ.

'15. Petnomocnictwo do zlozenia oferty musi byc zlozone w formie elektronicznej (opatzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza sie tak2e zlozenie elektronicznej kopii (skanu)
pelnomocnictwa spozqdzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poswiadczenia spozqdzonego stosownie do art. 97 $ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o
notariacie, kt6re to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
bAd2 tez poprzez opatrzenie skanu pelnomocnictwa spozqdzonego uprzednio w formie
pisemnej kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaulanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pelnomocnictwa nie moze by6 uwiezytelniona przez
upelnomocnionego.

16. Zamawiajecy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w spos6b niezgodny z
zapisami SWZ, w szczeg6lnosci za sytuac.ie, gdy Zamawiajqcy zapozna sie z tresciE oferty
pzed uplywem terminu skladania ofert (np. zlozenie oferty w zakladce ,,\ rySlij wiadomosc do
Zamawiajqcego"). Taka oferta zostanie uznana Wzez ZamawiEAcego za oferte handlowq i nie
bQdzie brana pod uwagQ w peedmiotowym postQpowaniu poniewaz nie zostal spelniony
obowiqzek nazucony w art. 221 ustawy Pzp.

17. Rozszerzenia plik6w wykorzystywanych przez Wykonawc6w powinny by6 zgodne z
Zalacznikiem nr 2 do "Rozpozqdzenia Rady Ministr6w w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych iwymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla system6w teleinformatycznych", zwanego
dalq RozpotzEdze n ie m KRl.

18. Zamawi4Ecy rekomenduje wykozystanie formatow: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczeo6lnvm wskazaniem na .Ddf
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19. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajqcy rekomenduje wykozystanie rozszerzenia
.zip.

20. WSr6d rozszezerl powszechnych a niewyst?pujacych w Rozporzqdzeniu KRI wystqpuje: .rar
.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty zloione w plikach z takimi rozszerzeniami zostanq
uznane za zlo2one nieskutecznie, w sytuacji gdy Zamawiajqcy nie bqdzie m6gl dokonac
ich odczytu za pomoce dostgpnych mu narzgdzi i oprogramowania.

21. ZamawidAcy zwraca uwag? na ograniczenia wielkosci plik6w podpisywanych profilem
zaufanym, kt6ry wynosi maksymalnie 10 MB, oraz na ograniczenie wielkosci plik6w
podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzqcej do skladania podpisu osobistego, kt6ry wynosi
maksymalnie 5 MB.

22. W przypadku uzycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego ZamawiajEcy zaleca uzywanie
podpisu wewnetrznego (Pades - dolqczanego do dokumentu - po zlozeniu podpisu otzymujemy
jeden plik, w kt6rym znajdujE sie zar6wno dokument, jak i informacje o podpisie). Ze wzglQdu na
niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz latwiejsze weryfikacje podpisu ZamawiajEcy
zaleca, w miarQ mo2liwosci, pzekonwertowanie plikow skladajAcych sie na oferte na
rozszezenie .pdf. Uzycie podpisu zewnQtznego (Xades - osadzonego w osobnym pliku - w
pliku podpisu znajdujq siQ tylko informacje o podpisie - nalezy go dolEczyd do dokumentu
ktorego dotyczy) nie bgdzie prowadzilo do odzucenia Vvykonawcy, jednakze wystepuje ryzyko
utraty integralnosci podpisu z danymi z powodu ptzypadkowej lub celowej edycji podpisanych
danych. Podczas weryfikacji moze nie byd mozliwosci potwierdzenia zgodnosci z danymi w pliku
podpisanym. Konieczne jest wysylanie pary plik6w: 2r6dlowego i podpisanego. Moze sig zdarzyC
przekazanie pliku z danymi bez pliku z podpisem, co jest rownoznaczne ze zlozeniem
niepodpisanych dokument0w.

23. Zamawi4Ecy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka os6b, stosowa6
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie r62nymi rodzajami podpis6w np. osobisgm i

kwalifikowanym moze doprowadzic do problem6w w weryfikacji plik6w.
24. ZamawiajEcy zaleca, aby Vwkonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowal mo2liwosC

prawidlowego wykozystania wybranej metody podpisania plikow oferty.
25. Jesli \ rykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszezeniu .zip, zaleca siQ wczesniejsze

podpisanie kazdego ze skompresowanych plik6w.
26. Zamawi{Ecy zaleca aby dg wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich

podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowad naruszeniem integralnosci plik6w co r6wnowa2ne
bedzie z koniecznoSciq odzucenia oferty.

XV. SPOSoB OBLICZANIA CENY OFERTY

'1. W kazdej podlegajqcej rozpatrywaniu ofercie \rllkonawca w Formulazu ofertowym okresla
kosztorysowq cene brutto w zlotych polskich, w tym cene kosztorysowq netto oraz stawkQ
podatku VAT.

2. Pzedmiot zam6wienia objQty jest 23 % stawkE VAT. W przypadku, gdy Wykonawca
uprawniony jest do stosowania innej stawki podatku VAT, w Formulazu ofertowym nalezy
przekresli6 wpisanq przez ZamawiajEcego stawke, a w wykropkowane miejsce wpisao
odpowiednie stawke i zafEczyC do oferty uzasadnienie jej zastosowania.

3. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiqzk6w Vwkonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowym.

4. Zgodnie z aft.225 ustawy Pzp - Je2eli zostala zlozona oferta, kt6rej wyb6r prowadzilby do
powstania u Zamawiajqcego obowiAzku podatkowego zgodnie z ustawE z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarow i uslug, dla celow zastosowania kryterium ceny lub kosztu
Zamawiajqcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towarow iuslug,
ktorE miatby obowiqzek rczliczy'. \ ,ykonawca, skladajac oferte, ma obowiazek:

- poinformowania Zamawiajqcego, ze wyb6r jego oferty bedzie prowadzil do powstania -
ZamawiajEcego obowiqzku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub uslugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedE prowadzily
do powstania obowiezku podatkowego;

- wskazania wartosci towaru lub uslugi objetego obowiqzkiem podatkowym Zamawiajqcego, bez
kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towar6w i uslug, kt6ra zgodnie z wiedzq Vwkonawcy, bedzie
miala zastosowanie.
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V126r Formulaea Ofertowego zostal opracowany ptzy zalo2eniu, i2 wyb6r oferty nie bQdzie
prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego w zakresie podatku VAT. W
przypadku, gdy Vwkonawca zobowiEzany jest zlozyC oswiadczenie o powstaniu u

Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowaC trese formularza.
Ceny muszq byd podane iwyliczone w zaokrqgleniu do dw6ch miejsc po pzecinku (zasada
zaokreglenia - poni2e.l 5 nalezy konc6wke pominqd, powyzej i r6wne 5 nalezy zaokrqglid
w gore)
Zgodnie z atl. 224 ust. 3 pkt 4) ustawy Pzp (...) koszty pracy, kt6rych wartosc pzyjQto do
ustalenia ceny nie mogE byd ni2sze od minimalnego wynagrodzenia za ptacQ albo minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie pzepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2OO2 t. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub pzepis6w odrebnych wlascwch dla spraw, z kt6rymi
zwiqzane jest realizowane zamdwienie.
W pzypadku wystEpienia oczywistej omylki rachunkowej w wyliczeniu ceny oferty brutto i netto,
w sytuacji kiedy to nie bedzie wynikalo z tresci oferty np. z kalkulacji - kosztorysu, Zamawiajqcy
dokona przeliczenia zgodnie z zasadami matematycznymi.
Cena ryczaltowa brutto Cb musi zawierao wszystkie koszty zwiqzane z prawidlowE realizacla
zadania wynikajqce:

a) z zapis6w umowy na roboty budowlane,
b) z opisu pozycji pzedmiaru rob6t,
c) z dokumentacji projektower,
d) z ST, z wymienionych w nich Polskich Norm i przepis6w,
e) z Prawa budowlanego i akt6w wykonawczych do tej ustawy,
fl z zasad sztuki iwiedzy budowlanej,
g) z lokalizacji obiektu iwarunk6w realizacji rob6t budowlanych,
h) z zalecen producent6w wbudowywanych material6w i uzqdzen,
i) z pzepisow bhp,
j) z mozliwych zdazeri losowych i budowlanych zwiEzanych z realizacjq zamdwienia.

Cena kosztorysowa brutto Cb musi zwierac r6wniez nastepujqce koszty: wszelkich prac
przygotowawczych, pozEdkowych, ubezpieczenia realizacji zadania, transportu zewngtrznego i

wewnetznego pracownik6w, material6w i odpad6w, deponowania na skladowisku, iinne
wynikajEce z zatqczonego projektu umowy.
Cena kosztorysowa brutto Cb musi zawieraC petny zakres zeczow rob6t z niezbgdnymi
kosztami, oplatami itp. niezbednymi dla wlasciwej realizacji pzedmiotu zam6wienia.
Cena Cb musi wynikad z kalkulacji ceny kosztorysowej. Kalkulacje ceny kosztorysowej nalezy
spozEdzjd na podstawie dostarczonego pzedmiaru i uzupelnid o wszelkie koszty, ktore
\ /ykonawca, po zapoznaniu sig z pzedmiotem zam6wienia i terenem realizacji zadania poniesie
w trakcie jego realizacji.
Wpisane w pzedmiaze dane dotyczEce katalogdw (KNNR, KNR iin.) zawierajqcych
kosztorysowe normy nakladow zeczowych oraz opisy rob6t z tych katalog6w nie zobowiqzujq
VWkonawcy do spozqdzenia kalkulacji zgodnie z wymienionq podstawE normatywnq. Umozliwia
to Vwkonawcy wyceng zgodnego z wiedzq technicznE i pzepisami innego sposobu realizacji
pzedmiotu zamowienia niz wynika to z przypisanych do tych pozycji baz normowych.
Roboty towazyszqce i roboty tymczasowe nie wskazane w pzedmiarze nalezy uwzglednic w
zakresie rob6t podstawowych opisanych pozycjami pzedmiarowymi. lch koszt \,ykonawca
uwzgledni w cenach jednostkowych .

Vwkonawca zobowiqzany jest do wyceny i przeprowadzenia w terminie odbioru kotlcowego
badan, o ktorych mowa w S 7 ust. 7 umowy.
Pzyjmuje sie, 2e cena kosztorysowa brutto Cb zawarta w umowie uwzglgdnia wszelkie
okolicznosci lokalizacji, cechy szczeg6lne, terminy oraz rekompensuje V!!konawcy wszelkie jego
wydatki, koszty i zobowiqzania - bez mozliwosci wysuwania roszczen w stosunku do
ZamawiajEcego.
Cena kosztorysowa brutto Cb obejmuje wszystkie skladniki pottzebne do wykonania pzedmiotu
umowy.
Do oferty \,ykonawca zobowiqzany jest dolqczyd kalkulacje kosztorysu. Wykonawca
kalkulacjg kosztorysu musi przygotowae metodq szczegolowE wraz z podaniem
skladnik6w cenotw6rczych do kosztorysowania ( rg, ko, kz, zysk) oraz zestawieniem
material6w i uJzqdzen.
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xvr. WYMAGANTA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowiEzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:
1500,00 zl (slownie: jeden tysiAc pieCset zlotych),

2. Wadium wnosi siQ pzed uplywem terminu skladania ofert.
3. Wadium moze byC wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pieniqdzu;
2) gwarancjach bankowych;
3l gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9listopada 2000 r. o utwozeniu Polskiej Agencji Rozwoju Pzedsi?biorczosci.
4. Wadium wnoszone w formie pienigznej nalezy wnosic przelewem na konto Zamawiajqcego

SANTANDER BANK POLSKA S.A. Nr konta 94 1090 2109 0000 0005 5000 0085
5, Skuteczne wniesienie wadium w pieniadzu nastQpuje z chwilE uznania Srodk6w pienieznych na

w/w rachunku bankowym Zamawiajqcego, przed uplywem terminu skladania ofert (tj. przed

uplywem dnia i godziny wyznaczonel jako ostateczny termin skladania ofert).
6. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi byd zlozone jako oryginal gwarancji

lub poreczenia w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym i spelniaC co najmniej ponizsze wymagania:
1) musi obejmowad odpowiedzialnosd za wszystkie przypadki powodujqce utrat9 wadium

przez VWkonawce okreSlone w ustawie Pzp.
2l z jej tresci powinno jednoznacznie wynikad zobowiqzanie gwaranta do zaplaty calej kwoty

wadium;
3) powinno byd nieodwolalne i bezwarunkowe oraz platne na pieMsze zqdanie;
4l termin obowiazywania porgczenia lub gwarancji nie moze byd kr6tszy niz termin zwiqzania

oteftq (z zastzezeniem iz pierwszym dniem zwiqzania ofertq jest dzien skhdania ofert);
5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalezC siq nazwa oraz numer pzedmiotowego

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

o.o. 59-100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2
7. Oferta Vwkonawcy, kt6ry nie wniesie wadium, wniesie wadium w spos6b nieprawidlowy lub nie

utzyma wadium niepzerwanie do uplywu terminu zwiqzania ofertq lub zlo2y wniosek o zwrot
wadium w pzypadku, o kt6rym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.

8. Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatzymania wadium okreSla art. 98 ustawy Pzp.

xvil. TERMTN ZWTAZANTA OFERTA

1. Vlrykonawca bedzie zwiEzany ofertq do dnia 09.07.2021 r.
Bieg terminu zwlqzania oferte rozpoczyna siQ wraz z uplywem terminu skladania ofert.

2. W pzypadku gdy wyb6r najkozystniejszej oferty nie nastEpi pzed uplywem terminu zwiqzania
ofertE wskazanego w ust. 1, Zamawi+qcy przed uplywem terminu zwiqzania ofertq zwraca si9
jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na pzedluzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dluzszy niz 30 dni. Przedluzenie terminu zwiqzania ofertq wymaga
zlozenia Wzez WykonawcQ pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na pzedluzenie
terminu zwiqzania ofertE.

3. Odmowa wyrazenia zgody na pzedluzenie terminu zwiEzania ofertq nie powoduje utraty
wadium.

XVIII. SPOS6B I TERMIN SKIADANIA OFERT

1. Ofertg wraz z wymaganymi zalqcznikami nalezy zlozyC w terminie do dnia:
10.06.2021 r., do godz. 11:30.

2. Vwkonawca sklada oferte drogE elektronicznq w rozumieniu pzepis6w Ustawy z dnia 1'l
wrzesnia 2019 r. Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U.2019.2019 t.j.) i wprowadza jq do
oprogramowania JOSEPHINE, kt6re znajduje siq pod adresem internetowym
httos://iosephine. proebiz.com/Dl/. Wykonawca sklada dokumenty w wymaganym formacie i

zakresie oraz kolejnosci zgodnie z dokumentacjq przetargowq zamawiajqcego.
3. Vlykonawca moze zlozyC tylko jednA ofertQ.
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4. Zamawilqcy odrzuci ofertQ ztozonq po terminie skladania ofert.

XIX. OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert nastApi w dniu 10.06.2021 r., o godzinie 12:00.
2, Otwarcie ofert jest niejawne.
3, ZamawiajEcy, najp62niej pzed otwarciem ofert, udostgpnia na stronie internetowej

prowadzonego postQpowania informacjg o kwocie, jakq zamieza peeznaczy' na sfinansowanie
zamOwienia.
Ohvarcie ofert nastepuje popzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego dla
ZamawiajEcego w systemie JOSEPHINE.
Zamawiajqcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udost?pnia na stronie internetowej prowadzonego
postQpowania informacje o:

a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dzialalnosci gospodarczeJ albo miejscach zamleszkania Vltykonawcow, kt6rych oferty
zostaly otwarte;

b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
6. W pzypadku wystqpienia awarii systemu teleinformatycznego, kt6ra spowoduje brak mozliwosci

otwarcia ofert w terminie okreslonym pzez ZamawiEqcego, otvvarcie ofert nastEpi niezwlocznie
po usuniQciu awarii.

7, Zamawi4Ecy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
post?powania.

Uwaga: Zgodnie z ustawa Pzp zamawiajqcy nie ma obowiEzku przeprowadzania sesji otwarcia
ofert w spos6b jawny z udzialem Wykonawc6w.

XX. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I

SPOSOBU OCENY OFERT

1. Ptzy wiybo1ze najkozystniejszej oferty ZamawiaiEcy bQdzie siQ kierowal nastepujqcymi
kryteriami oceny ofert:

KRYTERIUM NR 1:
Cena kosztorysowa brutto - 60%

L ;;= cena kosztorysowa brutto najtafrsza x 100

cena kosztorysowa brutto badana

SSIEB!U.4,B3:
Okres udzielonej gwarancji jakosci - 40%

okres udzielonej qwarancii iakosci badanv x 100 _ ,nol-K2= X4U%

Okres udzielonej przez Vl!konawcq gwarancji na wykonane roboty budowlane musi spelniaC wym6g:
a) obejmowaC pelny rok kalendaeowy
b) nie moze byc krdtszy niz 3 lata
c) nie moze byd dluzszy ni2 5 lat.

UWAGA:
W przypadku podania przez Wykonawce krdtszego niz wymagany okresu gwarancji jakosci lub nie
podanie (nie wpisanie) tego okresu do Formularza Ofertowego, oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkami zam6wienia.
W przypadku podania przez V[konawcQ dluzszego niz wymagany okresu gwarancji jakosci,
Zamawiajqcy do wyliczenia punktacji w kryterium pzyjmie maksymalny okres gwarancji jakoSci

wymagany w SV\z. Dluzszy okres gwarancji jakosci okreSlony przez \ ,ykonawcQ w ofercie zostanie
wpisany do umowy.

2. \.WbOr oferty najkorzystniejszej nastqpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.
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Ocena oferty = K1 + K2

Punktacja ptzyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach bedzie liczona z dokfadnosciq do
dw6ch miejsc po pzecinku. Najwy2sza liczba punktow wyznaczy najkorzystniejszE oferte.

Zamawialqcy udzieli zam6wienia \Afkonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymogom
okreslonym w ustawie i w SWZ oraz uzyska najwiekszq liczbg punkt6w.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOSCNCH, JAKIE POWINNY BYC DOPETNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

4.

'1.

2.

3.

4.

Umowq w sprawie zam6wienia publicznego zawiera siq w terminie nie kr6tszym niz 5 dni od
dnia przeslania zawiadomienia o wyboze najkorzystniejszej oferty.
Umowe w sprawie zamdwienia publicznego moana zaweec przed uplywem terminu, o kt6rym
mowa w pkt. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenle zam6wienia prowadzonym w trybie
podstawowym zlozono tylko jednq ofertQ.
Vwkonawca bgdzie zobowiqzany do podpisania umowy terminie wskazanym przez
ZamawiajAcego.
Przed podpisaniem umowy nalezy Wzekaza' Zamawiajqcemu:

a) w pzypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu - dow6d
wniesienia zabezpieczenia w wysokosci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie (cena
brutto),

b) w pzypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej niz pjeniqdz
formie - nalezy przedlozyl dokument stanowiqcy zabezpieczenie; V$maga sig, aby pzed
wystawieniem dokumentu stanowiqcego zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy
ptzekaza' ZamawiajEcemu projekt zabezpieczenia celem sprawdzenia zgodnosci tresci
zabezpieczenia z ustawE Pzp o@z w celu uzgodnienia termin6w obowiEzywania
zabezpieczenia z uwzglgdnieniem zapisow projektu umowy;

c) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg os6b wykonujQcych czynno6ci pzy realizacji zam6wienia wskazane przez
Zamawiajqcego w opisie pzedmiotu zam6wienia. O6wiadczenie to zawiera w szczegOlnosci:
dokladne okre6lenie podmiotu skladajEcego oSwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, 2e wskazane czynnosci wykonajE osoby zatrudnlone na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, 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 \Alykonawcy lub Podwykonawcy.

d) kopie oplaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajecego, 2e
\,lkonawca jest ubezpieczony od odpowiedzlalnoSci cywilnej, zar6wno deliktowej, jak i
kontraktowej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiEzanel z przedmiotem zamowienia, na
kwotg minimum 200.000,00 zl, wraz z dowodem uiszczenia naleznych skladek.
Ubezpieczenie powinno byC wazne przez caly okres realizacji umowy. W przypadku, kiedy
ubezpieczenie bedzie wygasac w trakcie realizacji umowy Vwkonawca dolqczy
oswiadczenie, mocq kt6rego zobowiqze siQ do przedluzenia ubezpieczenia po jego
wygaSnieciu,

e) w pzypadku podpisywania umowy pzez pelnomocnika - pelnomocnictwo, w oryginale lub
kopii poswiadczonej notarialnie, wystawione dla osoby podpisujqcej umowq, podpisane pzez
osobe upowaznionq do reprezentowania VWkonawcy,

f) umowg regulujqcq wsp6lprace Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych sie o udzielenie
zam6wienia, w przypadku skladania ofefi1 pzez podmioty wystQpujAce wsp0lnie.

Nie przedloZenie wymaganych dokument6w przed terminem podpisania umowy
wyznaczonym ptzez Zamawiajqcego, zostanie potraktowane jako uchylanie si? od zawarcia
umowy zgodnie z art. 263 ustawy Pzp,
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xxil. WYMAGANTA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANtA UMOWY

1. Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana, zobowiezany jest pzed zawarciem umowv w
sprawie zam6wienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
wysokosci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zabezpieczenie moze byd wnoszone, wedlug wyboru \ /ykonawcy, w jednej lub kilku
nastgpujEcych formach:
1) pieniqdzu - winno byd wplacone pzelewem na rachunek bankowy Zamawiajqcego -

SANTANDER BANK POLSKA S.A. Nr konta 94 1090 2109 0000 0005 SO0O OOSS
z zaznaczeniem na dowodzie wplaty nazwy zadania kt6rego zabezpieczenie dotyczy;

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczQdnosciowo-kredytowej,
z tym 2e zobowiezanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieniQznym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) porgczeniach udzielanych pzez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 fistopada 2000 r. o utwoneniu PolskieiAgencji Rozwoju przedsiQbiorczosci.
4. Zamawiajacy nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

- w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub sp6tdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej;

- ptzez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych pzez Skarb Panstwa
lub jednostke samoeqdu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w pzepisach o zastawie
rejestrowym i rejestze zastaw6w.

5. W pzypadku wniesienia zabezpieczenia w formach niepienie2nych, dokument zabezpieczenia
winien spelniaC nizej wymienione wymagania:
1) gwarancja lub porgczenie winny zabezpiecza' roszczenia beneficjenta wobec

zobowiqzanego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania pzez zobowiEzanego
wszystkich zobowiEzah zgodnie z umowq zawartE pomiqdzy beneficjentem a zobowiqzanym;

2) gwarancja lub porqczenie winny byc bezwarunkowe, nieodwolalne, pfatne na pierwsze
2qdanie beneficjenta:

3) kwota zabezpieczenia winna byo nale2na i wymagalna z jednego lub z kilku tytul6w
okreslonych w umowie.

6. Okres wa2nosci gwarancji lub poreczenia winien byC zgodny z obowiqzujqcymi pzepisami
i wymaganiami ZamawiajEcego, tj.:
1) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy - 1007o kwoty zabezpieczenia,

z terminem obowiqzywania najp62niej od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania,
wydlu2onym o 30 dni;

2) z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji - 30% kwoty zabezpieczenia, z terminem
obowiEzywania do czasu uplywu okresu rQkojmi lub gwarancji, wydluzonym o 15 dni.

7. W pzypadku wniesienia zabezpieczenia w formach niepieniQznych, Vwkonawca pzed zlozeniem
oryginalu dokumentu zabezpieczenia winien pzedloZv6 proiekt (draft) dokumentu w celu
zapoznania siq i wstepnej akceptacji jego tresci pzez ZamawiajAcego.

8. W pzypadku wniesienia wadium w pieniqdzu \ /ykonawca moze wyraziC zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Zamawi4qcy zwt5ci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na warunkach
okreslonych w ustawie Pzp.

XXIII. INFORMACJE O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOzLIWOSCI JEJ ZMIANY

1. \ /ybrany Wykonawca jest zobowiezany do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego
na warunkach okreslonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy zawartych we Vvzoze
Umowy, stanowiqcym Zalqcznik nr 10 do SWZ.

2. Zaktes Swiadczenia \ rykonawcy wynikajqcy z umowy jest tozsamy z jego zobowlEzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
0tsemnet.
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4. Zamawiajecy pzewiduje mo2liwos6 wprowadzenia zmian do umowy. Warunki i zasady
wprowadzenia zmian do umowy okreslone zostaly w $ 11 Wzoru Umowy.

XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej okre5lone w niniejszym rozdziale przyslugujq Vwkonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia lub
nagrody w konkursie oraz poni6sl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajqcego pzepis6w ustawy Pzp.

2. Odwolanie pzysluguje na:
1) niezgodnE z przepisami ustawy czynnosd ZamawiajEcego, podjqtq w postepowaniu o

udzielenie zam6wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynnosci w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia, do ktorej Zamawi4qcy

byl obowiazany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie pzeprowadzenia postQpowania o udzielenie zam6wienia

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo 2e Zamawiajqcy byl do
ooowqzany.

3. Odwolanie wnosi sig do Prezesa lzby. Odwolu.iEcy przekazuje Zamawiajqcemu odwolanie
wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopiQ tego odwolania, jezeli
zostalo ono wniesione w formie pisemnej, pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
spos6b, aby m6gl on zapoznaC sig z jego tresciq przed uplywem tego terminu.

4. Odwolanie wobec tresci ogfoszenia wszczynajEcego postepowanie o udzielenie zam6wienia lub
wobec tresci dokument6w zam6wienia wnosi siQ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogloszenia w Biuletynie Zamowiei Publicznych lub dokument6w zamowienia na stronie
internetowej, w pzypadku zam6wien, kt6rych wartoso jest mniejsza ni2 progi unijne.

5. Odwolanie, w pzypadku zamowien, kt6rych wartosd jest mniejsza ni2 progi unijne, wnosi sie w
terminie:
1) 5 dni od dnia pzekazania informacji o czynnosci ZamawiajEcego stanowiqcej podstawg jego

wniesienia, jezeli informacja zoslala przekazana pay u2yciu Srodk6w komunikacli
elektronicznej,

2) 10 dni od dnia peekazania informacji o czynnosci Zamawiajqcego stanowiqcej podstawe jego
wniesienia, je2eli informacja zostala przekazana w spos6b inny niz okreslony w pkt 1).

6. Odwolanie w pzypadkach innych niz okreslone w pkt4 i5 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w
ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziEc wiadomosc o
okolicznosciach stanowiEcych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam6wien, ktorych
wartosc jest mniejsza niz progi unlne

7. Na ozeczenie lzby oraz postanowienie Prezesa lzby, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
Pzp, stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego przysluguje skarga do sqdu.

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

9, Skarge wnosi sig do Sqdu Okregowego w Warszawie - sqdu zam6wien publicznych, zwanego
dalej "sEdem zam6wien publicznych".

10. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
otzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa lzby, o kt6rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
przesylajqc jednoczeSnie jej odpis pzeciwnlkowi skargi. Zlo2enie skargi w plac6wce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 t. - P'awo pocztowe.iest
r6wnoznaczne z jej wniesieniem.

11. Prezes lzby przekazuje skarge wraz z aktami postgpowania odwolawczego do sadu zamowien
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otzymania.

12. Pozostale Srodki ochrony prawnej okreSlone zostaly w ustawie Pzp - Dzial lX Srodki ochrony
0rawnet.

tuD

tego
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Zalqcznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY

dotyczy postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.:

,, Modernizacja wgzfa c.o. ul, Rynek I w Polkowicach"

dla
Przedsiebiorstwa Gospodarki Miejskiei Sp. z o.o.

59-100 Polkowice , ul. Dabrowskiego 2

1. Vlrykonawca

(petna nazwa wlkonawcyt w przyp;;:i;; wi;;;;;;;; ;;;6i;;; ;;;s;n"i;i ;t;; ;;;;;;:;;
zam6wienia dane w pkt 1-10 nalezy wypelnic dla kazdego z Wykonawc'w odrebnie)

2.
J-

4.
5.
6.
7.
8.

Adres skzynki e-PUAP ............
Adres e-mail: ...'...'...'...'...'...'.......................
(na kt6re Zamawiajqcy ma ptzesyla' korespondencjg)
W pzypadku V$konawcy majqcego siedzibg lub miejsce zamieszkania poza granicami Rp adres
strony internetowej w celu uzyskania dokument6w potwierdzajqcych reprezentacje \Arykonawcy

r O.rnryionawca ie;i,'
! mikropzedsigbiorstwem*,

D ma!m pzedsiebiorstwem.,

! Srednim pzedsiebiorstwem",

Ll jednoosobowa dzialalno6ciq gospodarcza',

n osobq fizycznq nieprowadzqcq dzialalnosci gospodarczej*,

! inny rodzaj'.
' zaz naczy' od pow ied n io

ZJ
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Ubieqaiac sie o udzielenie ninieiszeqo zam6wienia oubliczneoo o.n.:

,, Modernizacja wgzla c.o. ul, Rynek I w Polkowicach"

1 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zam6wienia za:
KRYTERIU]II nr 1:
Cena kosztorysowa brutto: .............. . ................... . .. zlotych (slownie:
' ' ' : ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' '' '''''''--'''''''''' '''''' .'../'
w rym:
cena kosztorysowa netto: ...................... zlotych, stawka podatku VAT 23 % lub
"Pnedmiot zam6wienia objety jest 23% stawkq VAT. W ptzypadku, gdy Wykonawca uprawniony
jest do stosowania innej stawki podatku VAT, w Fomularzu ofeftowym nalezy przekre5ti' wpisanq
przez ZamawiajAcego stawkg, a w wykropkowane miejsce wpisa' odpowiedniE stawke i zalqczyC
do oferty uzasadnienie jej zastosowania.

W pzypadku, gdy wyb6r oferty bgdzie prowadzil do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku
podatkowego Wykonawca zobowiqzany jest dostosowad Formularz ofertowy i podaC w nim
informacjq zgodnie z rczdz. XV. pkt. 4 SWZ.

KRYTERIUM nr 2:
Okres udzielonej gwarancji jakosci - ..........,................ lata/lat
(Okres gwarancji jako'ci musi obejmowa, pelny rok katendazowy; nie moze byA kr6tszy ni2 3
lata; nie moze byA dtuzszy niz 5 tat)
UWAGA:
W przypadku podania przez WkonawcQ kratszego ni2 wymagany okresu gwarancji jakosci lub nie
podanie (nie wpisanie) tego okresu do Formulana Ofettowego, ofefta Wkonawcy zostanie
odrzucona na podstawie art. 226 ust.l pl<t 5) ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkami
zamdwienia.
W przypadku pNania przez Wkonawce dluzszego niZ wymagany okresu gwarancji jakosci.
Zamawiajqcy do wyliczenia punktacji w kryteium przyjmie maksymalny okres gwarancji jakosci
wymagany w SWZ. Dluzszy okres gwarancji jakoici okreslony przez Wykonawcq w ofercie
zostanie wpisany do umowy kr'tszy niz 3 lata; nie mo2e by6 dluzszy niz 5 lat)
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12.

13.

14.

15.
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OSWIADCZAM/Y, 2e zapoznali5my sie ze Specyfikacjq WarunkOw Zam6wienia i akceptujemy
wszystkie warunki w niej zawarte.
OSWIADCZAM/Y, 2e uzyskali6my wszelkie informacje niezbQdne do prawidlowego
pqygotowania i zlozenia niniejszej oferty.
OSWIADGZAm/Y, ze jestesmy zwiqzani niniejszq ofertq od dnia uplywu terminu skladania ofert
do-dnia wskazanego w rozdz. XVll. pkt SV\iZ.
OSWIADCZAM/Y, ze zapoznaliSmy sie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, okreslonymi
w Zalqczniku do Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia i ZOBOWIAZUJEMY Sll, w pzypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszE ofertq, na warunkach w nich
okreSlonych.
Zobowiezujemy sie do udzielenia rQkojmi na okres zgodny z okresem gwarancji jakosci na
wykonane roboty budowlane.
Oswiadczam/y, Ze wypelnilismy obowiqzki informacyjne pzewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiEzku z pzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego peeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
tozpotzEdzenie o ochronie danych) (Dz. Uz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec os6b
tizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednto pozyskalismy w celu
ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postQpowaniu.
Podwykonawcom zamietzamy powiezy6 wykonanie nastepujqcej czeSci zam6wienia:
a) ...... .............
b) . ................ ......... .. .. ....:

(cze'C zadania, nazwa podvvykonawcy - jezeli jest to wiadome)

W zalqczeniu : kosztorys ofertowy przygotowany metodQ szczegotowq wraz z podaniem
skladnik6w cenotw6rczych do kosztorysowania ( rg, ko, kz, zysk) oraz zestawieniem
material6w i utzadzefi.

lnformacia dla Wvkonawcv:
Formularz ofefty musi by' opatrzony przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany
Zamawiajqcemu wraz z dokumentem (ami )potwierdzajqcymi prawo do reprezentacji Wykonawcy
przez osobq podpisujqcq ofeftq.

16.

17.

18.

zc
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Zalqcznik nr 2 do S\ Z
(skladane wraz z ofed1)

Wykonawca:

(pelna nazwa/frrma)

OSwiadczenie \ fu konawcy

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zam6wieri
publicznych (dalej jako Pzp) wstepnie potwierdzajqce, ie wykonawca nie podlega wyktuczeniu

oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu

Na potzeby postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.

,, Modernizacja wgzla c.o, ul. Rynek 1 w Polkowicach,,

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

oswia.dczam, co nastQpuie:
1, OSWIAOCZENIE O WYKLUCZENIU:

Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. .1 ustawy
PzD.

oSWnDczENIE o WYKLUGZENIU:
Oswiadczam, 2e zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podae maiqcq zastosowanie podstawg wykluczenia sposrod
wymienionych w arl 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, Ze
w zwiEzku z ww. okolicznoSciq, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjElem nastepujqce
Srodki naDrawcze:

'w wypadku kiedy Wko***,, oiii" io:r;;;r; ;;;;;;;;", i,, ooiiri

2. oSwrADczENtE o spErNrENru WARUNK6W w posrEpowANtu:
Oswiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone ptzez Zamawiajqcego
w Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia.

3. INFORMACJA W A//{IAZKU Z POLEGANTEM NA ZASOBACH tNNyCH PODM|OToW:
OSwiadczam, Ze w celu wykazania spelniania warunkdw udzialu w postepowaniu, okreslonych
paez Zamawiajqcego w Specyfikacji Warunk6w Zamowienia polegam na zasobach
nastqpujqcego/ych podmiotu/6w:
a) ....................
b) ...................
w nastepujqcym zakresie: ... ......... .

(nalezy wskaza' podmiot i okre'li' odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

a) W przypadku kiedy Wykonawca bedzie polegal na zasobach innych podmiot'w w celu
wykazania spelnienia warunku udzialu w postQpowaniu wraz z ofertq naleZy zloZyA:
- ZOBOWIAZANIE podmiotu udostQpniajqcego zasoby - zgodnie z zalAcznikiem nr 4 do

swz,

zo
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- OSWIADCZENTE podmiotu udostqpniajqcego zasoby, potwiedzajqce bnk podstaw
wykluczenia oraz spelnianie warunk6w udzlalu w postQpowaniu - zgodnie z zalqcznikiam nr
,do SWZ.

b) W paypadku kiedy Wkonawca nie bgdzie polegal na zasobach innych podmiot'w w celu
Wkazania spelnienia warunku udzialu w postQpowaniu nale2y wplsa' NIE DOTYCZY.

oSwhDczENrE DowczAcE poDANycH tNFoRMAcJt:
Oswiadczam, 2e wszystkie informacje podane w powy2szych oswiadczeniach sq aKualne
i zgodne z prawdq oraz zoshly pzedstawione z petnq gwiadomosciq konsekwencji wprowadzenia
zamawiajqcego w bhd pzy pzedstawianiu informacji.

Upelnomocniony pzedstawiciel Wkona$,cy

(podpis, pi€czQC)

Data:

UWAGA:
w p,zwadku Wkonawctw wgp]'lnie ubiegajqcych sie o zanrtwienie *rliactczenie ddada ka2dy z Wonawciw.
OSwiadeenia te potwierdzajq bnk pod,stdw wylduaenia onz spelnianie waul<6w udzialu w zakresie, w jakim
ka;tdy z Wonawciw wykdzuje spatnianie warunkaw udziafu w post'Qpowdniu.
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Na potzeby postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.:
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Zalqcznik nr 3 do S\/\z
(skladane wrcz z ofedq, jeili dotyczy)

Wykonawcy wsp6lnie

::.11::f 
.: 

: liT::: l"':""1'::

(pelna nazwa/fima)

O6wiadczenie Wvkonawc6w wsp6lnie ubieqaiacvch sie o udzielenie zam6wienia
skladan€ na podstawie art. 117 ust.4 ustawy z dnia 11 wrze6nia 2019 r.

Prawo zam6wiefi publicznych

,, Modernizacja wgzNa c.o. ul. Rynek 1 w Polkowicach"

prowadzonego przez ZamawiajEcego: Pzedsigbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
59-100 Polkowice , ul. Dqbrowskiego 2

oswiadczam, ze:

.VWkonawca"*....
(nazwa i adr$ Wkqnwcy)

ztealizqe nastQpujqce dostawy, uslugi lub roboty budowlane":

(nazwa i adres Wkonawcy)
ztealizuje nastepujqce dostawy, uslugi lub roboty budowlane*:

Upelnomocniony pzedstawiciel VWkonawcy

(podpis, pieczeC)

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

' n ie potrze b ne skrefl iC
"' powtdtzy. tyle razy , ile jesl tg konieczne

zd
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ZalEcznik nr 4 do SWZ
(skladane wraz z ofettq, je'li dotyczy)*11:::::" 

.

rpi"iii ili'nii
zoBowtAzANtE

podmiotu udostepniajqcego zasoby
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji

zam6wienia

Dotyczy postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.:

,, Modernizacja wezla c.o. ul. Rynek 1 w Polkowicach"

prowadzonego Wzez Zamawia)Ecego: Pzedsigbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
59-100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2

udostqpniajqcego

Ad res

Niniejszym oSwiadczam, i2 oddaje do dyspozycji \ ry/konawcy zamOwienia niezbQdne zasoby na okres
kozystania z nich pzy wykonywaniu Ww zam6wienia.

' :il'*r':T::.1
(intomacje, jakb k@kretnb zatuy zostanq ttustepnione)

2. spos6b i okres udost?pnienia i wykozystania zasob6w pzez Vlykonawce przy wykonywaniu
zam6wienia
sposob udostgpnienia - ... .. . ... ... ..

okres udostepnienia i wykozystania

(inbmacie, iak zasaby te bQdA Wkorzyswano *, "l;:;lj;:[f*"nia 
oraz okres udziatu podmiotu w czasie rcatkac.

Nazwa Podmiotu

w jakim zakresie podmiot udostepniajEcy zasoby, na zdolnosciach kt6rego Vwkonawca polega w
odniesieniu do warunkow udzialu w postepowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji

::::::'l:i:::::*'":":"T:*::1":::l:::::i::y:::i"_:::::T:::i:l:::"::::::
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym zobowiqzaniu sq aktualne izgodne z
prawdE oraz zostaly pzedstawione z pelnq Swiadomosciq konsekwencji wprowadzenia
Zamawia.iEcego w blqd przy przedstawianiu informacji.

zv



Numer sprawy 5/2021

Zficznik nr 5 do SVVZ
(skladane wnz z ofedq, jeSli dotyczy)

*"11.1.i.''..'..'...''.''.''.''.''.

@;i,;;;;;;Ji;,';"

Oswiadczenie podmiotu udostepniaiaceqo zasobv
potwierdzajqce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie

warunk6w udzialu w postgpowaniu.

Na potzeby postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.:

,, Modernizacja wQzla c.o, ul. Rynek I w Polkowicach"

prowadzonego przez Zamawi4qcego: Przedsigbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
59-100 Polkowice , ul. Dqbrowskiego 2

oswiadczam, co nastqpuje:

1. OSWIADCZENIE O WYKLUCZENIU:
OSwiadczam, 2e nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. '108 ust. 1 ustawy
Pzp.

OSwIADczENIE o WYKLUCZENIU:
Oswiadczam, 2e zachodzE w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postQpowania na
podstawie art. .......... ustawy Pzp (poda6 majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposr6d
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5lub 6 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam,2e
w zwiEzku z ww. okolicznosciq, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjqlem nastQpujEce
Srodki naprawcze:

'W przypadku kiedy podniot udostepniajqcy zasoby nie podlega Wluczeniu nale2y wpisaC NIE DOWCZY.

2.oSwtADczENtE o spEtNtENru WARUNKoW w posTqpowANtu:
OSwiadczam, Ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone Wzez Zamawi{Ecego
w Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia w zakresie, w jakim \ rykonawca powoluje sie na moje
zasobv.

CU
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Zafqcznik nr 6 do S\/vz
(sl<ladane na wezwanie)

*"1..1*...........................

ip"ii"-iii'nid

OSwiadczenie VWkonawcv
o aktualnoici informacji zawartych w oswiadczeniu, o kt6rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy

Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przezzamawiajqcego.

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

,, Modernizacja wgzla c.o. ul. Rynek 1 w Polkowicach"

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postQpowania na
podstawie art. 108 ust. 1; w tym tak2e oswiadczenie o braku przynale2noici do grupy kapitalowej
ustawy pzp.

2..Oswiadczam/y, 2e wykonawca, kt6rego reprezentujQ/my nale2v do tej samej grupy kapitatowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w z niaei

:l'l::l::1Tl 
.ryiTTlll: 

il1"l 11'1 ::::::: :::y : ::::::"-T T:::*::
Jednoczesnie zafqczamly dokumentylinlormaQe lwynimiC pon^ej i wekazacl zesrtrd zamaw'Ej&emul
a)
b) ..................

potwierdzajqce, 2e oferty zostal pzygotowane niezaleznie od siebie.

UWAGA:
W przypadku Wykonawc'w wsp6lnie ubiegajqcych si? o zam6wieni6 o'wiadczenie sklacla kaZdy z
Wykonawc'w. O'wiadczenia te potwiedzajq brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk,w udzialu w
zakresie, w jakim kaZdy z Wykonawc'w wykazuje spelnianie warunk6w udziafu w postgpowaniu.

'jeteli taka sytuacja bedzie dotyczyla Wkonawcy
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ZalEcznik nr 7 do S\/lz

\tWkonawca:

(NE na2waltuna)

lnfomacja o aktualno5cl I prawldlowo6cl
podmiotowych Srodk6w dowodowych, kl6re Zamawlajqcy posiada.

Informujg, 2e wskazane poni2ej podmiotowe Srodki dowodowe:

sq prawidlo\ re i aktualne.
W pzypadku zmiany w zakresie prawidlowosci iakfualnoSci wskazanych podmiotowych Srodk6w
dowodo/vych w trakcie prowadzenia postepolania zobo,viqzuje sie do niezwlocznego powiadomienia
o tym trkcie Zamawiajqcego.
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Zalqcznik nr I do SV\Z
(skladane nd wezwanie)

Vvykonawca:

(pelna nazwaifima)

,,WYKAZ ROBoT BUDOWLANYCH POTWTERDZAJACYCH SpETNtENtE WARUNKU UDZ|ATU
WPOSTEPOWANIU"

Uwaoa:
Szczeg6lowe informacje dotyczqce warunkdw udzialu w postQpowaniu oraz swadanych dokumentaw
znajdujq siq w SIINZ w rozdz. Vlll i X.

L.p.

Przedmiot
E wvszeedlnhnidm usluq

wvmaoanvch do wvkonania w
nmach baddne@ doswiadczenial

WaltoiC Data
wykonania

Podmlot, na
z€cz ktorego

ustugi te
zostely

wyKonane
naletvcie

Podmiot r€alizujqcy zadanie
(zdanie realizontarc
samodzielnb Dzez

Wonawqfinry Nnio' na
ktar€go wiedzy i &Swiadeeniu

Nleoa VM<onawca\
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ZalEcznik nr I do SVVZ
(skfadane na wezwanie)

*" 
1lT

(pelna ndzwanma)

,,Wykaz os6b skisrowanych pzez Wykonawce do realizacji zam6wienia"

Uwaoa:
Szczeg6lowe informacje dotyczece warunk6w udziatu w postepowaniu oraz skladanych dokument6w
znajdujE si? w SIWZ w rozdz. Vlll i X.

Lp.
Nazwisko

i imie

Kwalifikacje
zawodowe/
Uprawnienia

Zakres
wyKonywanycn

czynnoSci

DoSwiadczenie
(w tyn

informacja o
wymaganym

do'wiadczeniu
okrcSlonym w

swz)
/VWksztalcenie

Informacia o Dodstawie
do dvsponowania

wskazanvmi osobami
(dysponowanie

bezposrednie tj. np.
umowa o prace, umowa

zlecenia. ito. lub
dysponowa n ie po'red n ie

- zobowiqzanie.)
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Zalqcznik nr 10 do S\/\z

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

pomiedzy PrzedsiebioFtwem Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o.
59-100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2;
Kapital Zakladowy 1 37.889.300 PLN;
Sqd Rejonowy dla Wrocfawia-Fabrycznej lX Wydzial Gospodarcry
KRS Numer KRS: 0000074347; NIP 692-000-12-19; Regon: 390558659

reprezenlowanym pzez :

1. Jacek Kaszuba - Prezes So6lki
2. Gtazyna G6rak -Prokurent, Dyrektor Finansowy, Gl6wny KsiQgowy
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,

iil;;il*";Eii;p;"",... ... ... ......... .. .. - .... .. .... . .... ......
zwanym w dalszej czesci WYKONAWCA

s1.

'1. Na podstawie pzeprowadzonego postqpowania w trybie podstawolvym o udzielenie zam6wienia
publicznego, Vlrlkonawcy powieza sie do wykonania zadania pn.: ,, Modernizacja wgzla c,o. ul.
Rynek 1 w Polkowicach"

2. Szczegolowy opis pzedmiotu umowy zostaf okreslony w dokumentach zadania stanowiqcych
integralnq czesc niniejszej umowy, kt6re skladajE sie z:

a) s\ 2,
b) projektubudowlanego,
c) specyfikac.ji technicznej wykonania iodbioru rob6t budowlanych,
d) opis6w pozycji pzedmiaru rob6t.

3. Dokumenty wymienione w ust.2lit. a) - d) stanowiq podstawQ realizacji rob6t budowlanych
objetych niniejszq umowE. Wymagania okreslone chodby w jednym z ww. dokument6w sA
obowiazujqce dla VWkonawcr.

4. \ rymagania ZamawiajEcego co do pzedmiotu umowy zawarte sE w dokumentach zadania, a
podczas realizacji obowiEzuje nastQpujqca kolejnoSC ich waznosci:
a) dokumentacja projektowa,
b) opisy pozycji pzedmiaru rob6t,
c) specyfikacja techniczna wykonania iodbioru rob6t budowlanych.

5. \ rykonawca oswiadcza, 2e na podstawie dokumentow wymienionych w ust. 2 niniejszego
paragrafu posiadl wszelkie informac.je niezbedne do podpisania niniejszej umowy.

6. Wszystkie roboty bedEce peedmiotem niniejszej umowy muszq by6 wykonane zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszq umowq warunkach.

7. Zamawi4qcy zastrzega sobie prawo do etapowania rob6t i ustalenia kolejno6ci ich lvykonania w
trakcie realizacji. Czynnosci te nie bedq podstawqzmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

s2.
1. Strony ustalajq nastQpujqce terminy wykonania robOt:

a) rozpoczgcie: od dnia zawarcia umowy
b) zakoirczenie:

2. Za letmin zakoficzenia wykonywania rob6t ptzyjmuje siQ datq zlozenia przez Vwkonawc9
pisemnego zgloszenia w siedzibie ZamawiajEcego o zakonczeniu rob6t. Warunkiem uznania
przez Zamawi4Ecego rob6t za zakohczone jest zlozenie pzez Vwkonawce zgloszenia o
zakonczeniu rob6t, na kt6rym fakt wykonania wszystkich rob6t obj?tych umowe potwierdzil
inspektor nadzoru inwestorskiego/koordynator tj. osoba okreslona w $3 ust. 2 umowy.

3. Rozpoczecie i pzeprowadzenie przez zamawiEqcego czynnosci odbiorowych nastqpi zgodnie z
zapisami S'14 niniejszej umowy.

JJ
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s3.
1. Przedstawicielem ZamawiajEcego do kontaktu bgdzie: ... ...... ... ... ...... tel. ...., e-mail

- tel ....

A

Strony w trakcie realizacji umowy porozumiewac siQ bedE pisemnie pzesy.l4Ec informacje pocztq
tradycyjnq lub pocztA elektronicznq na numery lub adresy okreslone w ust. 1{.
Osoba okreslona w ust. 2 dziala w granicach umocowania nadanego jej niniejszq umowq pzez
Zamawiajqcego.

s4.
1 . Zamawialacy zobowiEzany jest do:

a) protokolarnego peekazania terenu robOt,
b) protokolarnego pzekazania dokumentacji projektowej (1 egz.)
c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjE rob6t,
d) odbioru rob6t.
e) zaplaty naleznego wynagrodzenia.

2. VWkonawca w ramach wynagrodzenia ma obowiqzek:
a) pzejEe w wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie teren rob6t,
b) zorganizowac w porozumieniu z Zamawiajqcym zaplecze i miejsce postojowe dla spzQtu

niezbQdnego do terminowego i prawidlowego wykonania pzedmiotu zam6wienia,
zapewni6 petnq ochronq, zabezpieczenie i bezpieczenstwo na terenie prowadzenia rob6t,
doprowadzic na wlasny koszt na potzeby realizacji zamowienia niezbQdne media oraz
pokrye koszt ich poboru,
wykonaC caly pzedmiot umowy oraz usunEC wszelkie wady nale2ytE starannoScie i pilnosciq,
realizowaC zam6wienie zgodnie z umowq,
zapewniC specjalistyczny nadzor nad realizaqq zadania, w tym os6b z uprawnieniami
budowlanymi i pzynaleznoscie do stosownej izby samorzqdu zawodowego, z
doswiadczeniem zawodowym zgodnie ze zlozonq ofeftq,
zapewniC wykwalifikowanych pracownik6w niezb?dnych do prawidlowego i terminowego
wykonania rob6t,

i) realizowad roboty w kolejnosci i terminach uzgodnionych z Zamawiajqcym,
j) zawiadamiac koordynatora zadania/inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu rob6t

ulegajqcych zakryciu celem odbioru z co najmniej tzydniowym wypzedzeniem przed ich
zakryciemi jezeli VWkonawca nie poinformowal o tym fakcie stosownego Inspektora nadzoru
inwestorskiego/koordynatoa zobowiqzany jest odkryd roboty lub wykona6 otwory niezbgdne
do zbadania rob6t, a nastgpnie pzywrocid roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

k) pokryc koszty niezbednych wylEczen, uzgodnien zwiqzanycll z realizaqE pzedmiotu umowy,
jak rowniez usuniQcia awarii otaz kolizjj z niezinwentaryzowanymi i nieujetymi w przekazanej
dokumentacji uzqdzeniami,

l) uczestniczyo wraz z pn edstawicielami firm podwykonawczych w naradach zwolywanych
pzez Zamawi4qcego w udostepnionym na ten cel zapleczu rob6t lub w siedzibie
Zamawiajqcego,

m) poniesC wszelkie koszty z tytulu wyrzadzonych szk6d powstalych w trakcle wykonywania
rob6t bedEcych konsekwencjq zaniedbari ze strony \ rykonawcy,

n) pzygotowac pzedmiot umowy do odbioru po upzednim sprawdzeniu poprawnosci jego
wyKonanral

o) wykonac i pzekazaC ZamawiajEcemu dokumentacjQ odbiorowE w dw6ch egzemplarzach,
p) prowadzid dokumentacjQ fotograficznq rob6t, a w szczegolnosci rob6t ulegajqcych zakryciu,
q) po zakonczeniu rob6t pozostawiC caly teren rob6t czysty oraz do stanu popzedniego,
r) po zakoriczonych robotach zwr6ci6 projekt budowlany Zamawiajqcemu oraz wszelkie wydane

uDowaznienia/Delnomocnictwa

d)

e)
f)

s)

h)

$s.
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3.

W czasie rcalizacji rob6t Vwkonawca bQdzie utzymywal teren rob6t w stanie wolnym oc
pzeszk6d komunikacyjnych otaz zapewni dostQp do klatek wejSciowych i dostep do lokali
uslugowych oraz bedzie usuwal z terenu rob6t wszelkie zbedne uzqdzenia pomocnicze izbedne
materialy, a takze bedzie usuwal i utylizowal na sw6j koszt odpady i Smieci zgodnie z
obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami prawa,
Vwkonawca zobowiqzuje sie do umozliwienia wstepu na teren rob6t pracownikom organ6w
panstwowego nadzoru budowlanego, do kt6rych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
- Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tq ustawq,

s6.
Wykonawca zobowiqzuje siQ do ubezpieczenia terenu rob6t i rob6t z tytulu szk6d, kt6re moga.
zaistnieC w zwiqzku ze zda.zeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ubezpieczeniu podlegaje w szczeg6lnosci:
a) roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio z

wykonywanjem, rob6t - od ognia, huraganu i innych zdazef,losowych,
b) odpowiedzialnosc cywilna za szkody oraz nastqpstwa nieszczesliwych wypadk6w

dotyczEcych pracownik6w ios6b tzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami,
a takze z ruchem pojazd6w mechanicznych.

s7.
Wykonawca zobowiAzuje sie wykonae pzedmiot umowy z material6w wlasnych, nowych i w
pieMszym gatunku jakosciowym chyba, 2e dokumenty wymienione w Sl ust 2 wskazujE inaczej.
Materialy podlegajEce wbudowaniu muszq odpowiadaC, co do .jakosci, wymogom wyrob6w
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo
Budowlane.
Za dopuszczone do stosowania w rcalizaqi przedmiotu umowy przyjmuje sie wyroby (materialy
utzqdzenial, kt6re zgodnie z odrebnymi pzepisami oznakowano znakiem CE. W pzypadku
wyrobu nie posiadajqcego oznakowania CE dopuszczony do realizacji zam6wienia bedzie:
a) wyrob wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejacE Polskq Normq, dla kt6rego

VWkonawca/ producent zafqczyl deklaracjQ zgodnosci z tq norma lub:

- w ptzypadku braku Polskiej Normy lub istotnej r62nicy od jej zapisow to wyprodukowany
w zgodzie z uzyskanE aprobatE technicznq, a VWkonawca/ producent zalqczyl deklaracje
zgodnosci z tq aprobatq,

- posiada znak budowlany Swiadczqcy o zgodnoSci z Polskq Normq wyrobu albo aprobatE
technicznq, a V1/ykonawca/producent zalqczyl odpowiedniq informacje o wyrobie,

b) wyr6b wyprodukowany poza terytorium Polski, na kt6ry udzielono mu aprobaty technicznej,
a \ /ykonawca/producent zalaczyl do wyrobu deklaracjg zgodnosci z tq aprobata,

c) wyr6b umieszczony w odpowiednim wykazie wyrob6w majqcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla kt6rych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi
regulami sztuki budowlanej,

d) wyr6b jednostkowy (indywidualny) wytwozony wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla kt6rego Wykonawca/producent wydal specjalne oswiadczenie o zgodnosci
wyrobu z tq dokumentacjE projektowE oraz z pzepisami.

Vlykonawca jest zobowiqzany do uzyskania zatwierdzenia Wzez Zamawiajqcego wybor6w,
material6w i utzqdzefi planowanych do dostarczenia/wbudowania. Pzed wbudowaniem materialu
na zasadach okreslonych w ST oraz na kazde zqdanie Zamawlajacego Vwkonawca

L

zobowiEzany jest okazac w stosunku do wskazanych materialow i utzAdzef odpowiedni
dokument wymieniony w ust.3.
V$konawca zapewni potzebne optzyrzqdo\r'tanie, potencjal ludzki oraz materialy niezbgdne do

wykonania pzewidzianych w ST oraz w normach wskazanych w ST badai oraz potwierdzenia
jakoSci rob6t wykonanych z material6w Vvykonawcy na terenie rob6t, a tak2e do sprawdzenia ich
zgodnoSci z wymaganiami umowy.
Badania, o ktorych mowa w ust. 5 bedE realizowane pzez Vl/ykonawce na wlasny koszt.
Jezeli w rezultacie pzeprowadzonych przez VllkonawcQ badan okaze sig, ze zastosowane
materiafy, bEdZ wykonanie rob6t mogE byo niezgodne z wymaganiami umowy, badania s€"

wykonane nieprawidlowo lub niezetelnie to Zamawiajqcy ma prawo zlecid badania dodatkowe
(weryfiku.lqce, rozsttzygajqce) w stosunku do tych zakwestionowanych Wzez
koordynatora/inspektora na koszt Vwkonawcy. Koszt takich badan zostanie potrqcony z
wynagrodzenia vwkonawcy.
Jezeli w rezultacie dostarczonych dokumentow z ust. 3 - 4 lub pzeprowadzonych badai, o
ktorych mowa w ust. 5 - 7 okaze sie, 2e zastosowane ptzez \ rykonawce aeczy, materialy i

4.

7.
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produkty sq niezgodne z wymaganiami dokument6w wymienionych w ust. 51 ust 3 lub 5 to
Zamawiajqcemu przysluguje prawo:
a) odstqpienia od umowy z winy Wykonawcy lub
b) obni2enia naleznego Vvykonawcy wynagrodzenia o koszt wykonania badan weryflkacyjnych

zgodnie z ust. 7,
otaz

c) obni2enia naleznego Vwkonawcy wynagrodzenia za wszystkie zeczy, materialy lub
produkty, kt6rych p16bki zakwestionowano podczas badafi weryfikacyjnych proporcjonalnie
do najwyzszej 162nicy pomiqdzy parametrem uzyskanym podczas badania weryfikacyjnego
a wartosciq wym aganq ptzez Zamawiajqcego w dokumentach wymienionymi w ust. S'l ust 3
lub 5.

Uwaga : Jezeli stwierdzona niezgodnosC Eeczy, matetial'w i produkt6w z wymaganiami
dokument6w wymienionych w 51 ust 2 jest kozystna dla Zamawiajqcego to moze on odstqpid od
pzysfugujqcych mu praw okreslonych w ust. 7 i 8.

s8.
\ rykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia rob6t w spos6b nie powodujqcy utrudnien w
komunikacji i nie stwarzajqcy zagro2efi wypadkowych dla komunikacji publicznej odbywajqcej siQ
na terenie sqsiadujqcym z terenem robot oraz nie stwarzajEc zagtoaefi lvypadkowych dla
pracownik6w, mieszkaic6w budynku i os6b teecich,
Vwkonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru inwestorskiego - koordynatora, o
kazdym uszkodzeniu pzez niego infrastruktury technicznej i bgdzie wsp6lpracowal pey
naprawie udzielajec wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze byd potrzebna dla jej
0ze0rowadzenta.
\ rykonawca bQdzie odpowiedzaalny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane pzez jego dzialania,
w instalacjach budynku. Brak odpowiednich dzialan \ A/konawcy upowa2nia Zamawiajqcego do
usuniecia uszkodzenia na koszt Wykonawcy. Koszt takiej naprawy zostanie potracony z
wynagrodzenia V!5/konawcy.

ss.
Vvykonawca nie moze powierzyc wykonania w calosci przedmiotu niniejszej umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie.
Wykonawca nie mo2e, bez pisemnej zgody ZamawiEqcego, cedowao swoich praw i obowiazkow
wynikajEcych z niniejszej umowy na zecz innych podmiotow, w tym r6wniez dokonywaC przelewu
wiezytelnosci nale2nych z tytulu realizacji niniejszej umowy od Zamawiajqcego.
W razie naruszenia lub niedotzymania postanowienia ust. 1-2 Zamawi4qcy moze od umowy
odstEpic ze skutkiem natychmiastowym, wykluczajqc roszczenia odszkodowawcze lub naliczy6
kary, o kt6rych mowa w S 16 ust. 2 pkt d).

s10.
Strony ustalajq kosztorysowe wyn agtodzenie za wykonanie pzedmiotu umowy w kwocie:
a) netto:........... zl(slownie:......... . .............).
b) podatek VAT ( .........Yo)
c) brutto: ........... zl(slownie:......... ......... .)
\ /ynagrodzenie okreslone w ust 1 odpowiada przedmiotowi umowy pzedstawionemu w
przedmiarze zakresu podstawowego rob6t, kt6ry byt zamieszczony w S\AZ i jest tzw.
wynagrodzeniem kosztorysowym.
Vwnagrodzenie okreslone w ust. 1, jak r6wnie2 ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym
rekompensujE \ rykonawcy takie koszty jak: wszelkich prac pzygotowawczych, pozEdkowych,
projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz oznakowania, funkcjonowania placu budowy,
wraz z kosztami jego organizacji i p02niejszej likwidacji, koszty doprowadzenia medi6w i koszty
ich zuzycia, utzymania zaplecza budowy, zabezpieczenia placu budowy, pozqdkowania placu
budowy, ubezpieczenia budowy, sporzqdzenia dokumentacji odbiorowej, transportu
zewngtznego i wewnetrznego pracownik6w, material6w, materiafdw pochodzEcych z tozbi6tki i
odpaddw, deponowania na skladowisku odpad6w i w miejscach deponowania wskazanych ptzez
Zamawiajqcego, a takze koszty inne wynikajqce z umowy.
Roboty towarzyszqce, kt6rych zdaniem Vvykonawcy wystepuje koniecznosC wykonania, nie
wymienione w Wzedmiaee nalezy uwzglednid w zakresie rob6t podstawowych. lch koszt
\ rykonawca uwzglednil w cenach jednostkowych oferty-
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Vwkonawca oswiadcza, iZ nie bedzie zgtaszal Zadnych roszczen z tytulu niedoszacowania
naleznoSci za wykonanie rob6t bedqcych przedmiotem umowy czy innych bled6w \ rykonawcy.
\ /ykonawca oswradcza, 2e zapoznal si? z warunkami realizacji i wynagrodzenie z ust. 1 zawiera
wszystkie koszty niezbedne do kompleksowej realizacji umowy.
Spos6b rozliczenia rob6t: calkowita wartosc faktycznie wykonanych rob6t obliczona bgdzie jako
iloczyn cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilosci wykonanych rob6t na podstawie
obmiaru zatwierdzonego pzez Inspektora Nadzoru.
Nie pzewiduje siQ mo2liwosci wzrostu cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych.
Rozliczenie finansowe rob6t wykonanych w ramach niniejszej umowy odbQdzie siQ na podstawie
faktur wystawionych po zrealizowaniu zakresu prac na podstawie czeSciowego protokolu
wykonanych rob6t i kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego ptzez kierownika rob6t i

inspektora nadzoru i odbioze zakresu rob6t objQtych umowq.
Podstawq do wystawienia pzez \,VykonawcQ faktury koncowej bedzie podpisany pzez
Inspektora Nadzoru i Kierownika rob6t pzy udziale przedstawicieli Zamawlajqcego i Vvykonawcy
protokolu odbioru koicowego, a w pzypadku stwierdzenia wad i usterek uiawnionych pzy
odbiorze protokolu potwierdzajEcego usuniQcie wad i usterek.
PlatnoSd na rzecz Mfkonawcy dokonana bedzie przelewem z terminem 30 dni;
- od daty wplywu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi do siedziby zamawiajqcego, pzy
czym faktura nie moze by6 wystawiona wczesniej niz po podpisaniu odpowiednio protokolu
potwierdzajqcego wykonanie rob6t, protokotu odbioru koncowego.

Termin platnosci ustala siQ na dzien obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego.
ZamawiajEcy nie bQdzie udzielal zaliczek dla Vwkonawcy w zwiqzku z rcalizacjq pzedmiotu
umowy.
\ 4/konawca nie moze uzalezniaC wykonania rob6t od udzielenia zaliczki.
Zamawiajqcy moze na pisemny wniosek \ A/konawcy dokonad wczesniejszej zaplaty
wynagrodzenla pod warunkiem jednak pomnie.jszenia go o kwotg stanowiqcE iloczyn aktualnych
odsetek ustawowych i liczby dni o kt6re zostala pzyspieszona platnosc.
Platnosci w sytuacji powiezenia przez \ rykonawce czgsci zam6wienia do realizacji
podwykonawcy realizowane bQde zgodnie z $ 13.
\ rykonanie ewentualnych rob6t dodatkowych, wykraczajqcych poza zakres okreslony w S\M,
moze nastqpiC wylqcznie na podstawie protokolu koniecznosci zatwierdzonego peez
ZamawiajEcego - na zasadach okreslonych w Ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zam6wien publicznych.
W pzypadku wystqpienia rob6t dodatkowych obowiEzujq czynniki cenotw6rcze do
kosztorysowania zgodnie z cennikami cenotw6rczymi, okreslonymi w kosztorysie ofertowym.
Materialy, spzet i transport wg oferty, natomiast materialy nie ujQte w ofercie bqda wyceniane na
podstawie lokalnych cen rynkowych.
Na wykonane roboty dodatkowe zostanie udzielona gwarancja i rgkojmia, jak na roboty
zasadnicze.
\ /ykonanie przez \ A/konawce rob6t dodatkowych bez zachowania procedury opisanej w ust. 17
lub samowolne wprowadzenie zmian w robotach objetych pzedmiotem umowy, pozbawia
VWkonawcA skutecznego roszczenia o zaplatg wynag rcdzenia za len zakres wykonanych prac.
W przypadku wykonania prac niezgodnych z protokolem konieczno6ci rob6t bAdZ bez
zachowania procedury, o kt6rej mowa w ust. 17, Vwkonawca na aadanie Zamawiajqcego jest
zobowiQzany do pzywrocenia stanu spzed wykonania ww. samowolnych rob6t, bqdz ptzywr6cie
na koszt i ryzyko Vwkonawcy stan sprzed wykonania tych samowolnych rob6t bez zachowania
prawa do wynagrodzenia w tym zakresie.
Zamawi{Acy dopuszcza takze mozliwosd wprowadzenia rob6t zamiennych w razie wystqpienia
okolicznosci, kt6rych nie mo2na bylo pzewidziec w dniu zawarcia umowy, a nadto w przypadku
koniecznosci zmiany technologii wykonania rob6t,

24. Roboty zamienne mogq zostad wykonane wylqcznie na podstawie upzednio spozedzonego
protokolu koniecznosci, podpisanego przez \ rykonawcQ, kierownika budowy i Przedstawiciela
ZamawiajEcego oraz zatwierdzonego ptzez Zamawiajqcego.

25. V\rynagrodzenie \ rykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen
jednostkowych i wskaZnik6w cenotw6rczych wyszczeg6lnionych w kosztorysie ofertowym
spozEdzonym przez WykonawcQ dla tych rob6t oraz iloSci faktycznie wykonanych pzez
\^4/konawc? i odebranych ptzez Zamawi4qcego rob6t zamiennych. Podstawq odbioru rob6t
zamiennych bQdzie obmiar rob6t wraz z wycene kosztorysowq sporzqdzone pzez \,ykonawcQ.
Do ustalenia wynagrodzenia Vwkonawcy z tytulu robot zamiennych ust. '19 stosuje sie.
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s11.
1. Zmiana postanowien zawartej umowy mo2e nastEpic za zgodE obu stron wyrazonE na pismie

pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Warunki i zasady wprowadzania zmian do zawartej umowy:

a) dopuszcza sie zmiane przedstawicieli stron, zmiana wymaga wylecznie pisemnego
powiadomienia drugiej strony umowy,

b) dopuszcza siQ zmiane zapis6w umownych stanowiqcych oczywlstq omylke,
c) dopuszcza sig mozliwoso zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy,
3. Dopuszcza sie zmiane terminu zakoiczenia rob6t budowlanych w pzypadku:

a) wystqpienia okresow niekorzystnych warunk6w lub dzialania sily Wasze)
uniemozliwiajqcych wykonanie rob6t zgodnie z ich technologiE.
Termin realizacji zam6wienia zostanie wydluzony o ilos6 dni (roboczych i nieroboczych)
wystepowania ww. niekorzystnych warunk6w lub dzialania sily wyzszej (na pzyklad
pandemie, klQski zywiolowe, katastrofy i kataklizmy), majEcej bezposredni wplyw na
terminowosC wykonywania rob6t,

b) zaistnienia kolizji i innych zdazen, kt6re wplywaly na terminowosC wykonywania rob6t,
c) podpisania umowy na roboty dodatkowe, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, o ile

wykonywanie tych rob6t wplywa na termin wykonania niniejszej umowy,
d) peestoj6w i op6znien spowodowanych wystqpieniem COVID-19, zwiqzanych w

szczeg6lnoSci z:

- nieobecnogciq pracownikow lub os6b Swiadczqcych ptace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, kt6re uczestniczq lub moglyby uczestniczyd w
realizacji przedmiotu umowy,

- decyzja wydanE Wzez Gl6wnego Inspektora Sanitarnego lub dzial4qcego z jego
upowa2nienia Panstwowego Wojew6dzkiego/Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- w zwiEzku z pzeciwdzialaniem COVID-19 nakladajqcym na Vwkonawce obowiqzek
podj?cia okreslonych czynnosci zapobregawczych lub kontrolnych,

* poleceniem wydanych przez wojewode lub decyzji wydanych pzez Prezesa Rady
Ministrow zwiEzany ch z ptzeciwdzialaniem COVID-1 9.

e) w przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemozliwiajqcych
prawidlowq realizacjg przedmiotu umowy termin zakonczenia rob6t moze zosta6
pzedlu2ony o czas potzebny na dokonanie zmian lub uzupelnien w dokumentacji
projektowej,

0 udzielenia \ rykonawcy zam6wien na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp w trybie
zamowienia z wolnej rQki, a wykonanie zamowienia podstawowego uzaleznione bedzie od
wykonania tego zamdwienia,

g) zmiany zakresu zeczowego rob6t dokonanego pzez Zamawi4qcego, w trakcie realizacji
prac na skutek wprowadzenia rob6t zamiennych lub z przyczyn niezaleznych od
\ A/konawcy (sily wyzszei'),

h) wprowadzenia zmian do umowy na podstawie art. 455 ustawy Prawo zam6wiei
publicznych.

4. Zamawi4Ecy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zeczowego rob6t bedqcych
pzedmiotem umowy. WartosC ograniczenia zakresu zeczowego, o kt6rym mowa w zdaniu
popzedzaj4cym, nie moze przekoczyc 20 % wysokosci wynagrodzenia \ rykonawcy okreslonego
w S 10 ust. 1 umowy. WartoSC robOt niewykonanych (ograniczonych) zostanie ustalona na
podstawie cen jednostkowych wyszczeg6lnionych w kosztorysie ofertowym i ilosci robot (zakresu
zeczowego) nie wykonywanych. Stanowic to bQdzie podstawg do pomniejszenia wynagrodzenia
\ lykonawcy. Na tg okolicznosd zostanie spozqdzony protokol konieczno6ci podpisany przez
Kierownika robot, inspektora nadzoru inwestorskiego/koordynatora oraz pzedstawicieli
\ rykonawcy i Zamawiajqcego. Vl,ykonawca z tego tytulu nie bedzie dochodzil zadnego
odszkodowania.

5. ZamawiajEcy dopuszcza mozliwosc zmiany zakresu zeczowego rob6t dokonanego pzez
Zamawiajqcego, w trakcie realizacji prac lub z pzyczyn niezale2nych od \ A/konawcy (sily
wy2szeJ),
Roboty dodatkowe i uzupelniajEce tzn. roboty nie wynikajqce z tresci dokumentow zadania, a
kt6rych wykonanie iest konieczne dla zrealizowania zadania wprowadzone bgdq do realizacji
DODtZeZ:
a) spisanie protokolu koniecznosci pzez Kierownika rob6t, Pzedstawiciela Zamawrajqcego,
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7.

b) udzielenie V[konawcy zam6wienia z wolnej rqki zgodnie z atl. 214 lub 455 ustawy Prawo
zam6wiei publicznych wraz z podpisaniem stosownej umowy lub aneksu.

Zamawiajqcy pzewiduje zamiane wysokosci wynagrodzenia kosztorysowego r6wnie2 w
pzypadku potwierdzenia w protokole koniecznoSci pEez pzedstawicieli Vwkonawcy i

Zamawiajqcego oraz Kierownika rob6t potzeby wprowadzenia do obowiqzujqcej tresci
pzedmiotu umowy rob6t zamiennych.
Decyzje o wprowadzeniu aneksem rob6t zamiennych i/lub ograniczonych do obowiEzujQcej tresc.
umowy podejmuje Zamawiajqay, \,ykonawcy z tego tytulu nie przysluguje Zadne
odszkodowanie.
Protok6l koniecznosci bQdzie zawieral uzasadnienie dla wprowadzenia rob6t zamiennych, ich
ilosd, szacunkowq wartosc, mozliwy termin wykonania rob6t.
Podpisanie aneksu do umowy bedzie pzeprowadzone zgodnie z art. 455 ustawy Prawo
zam6wiefr publicznych, w oparciu o wycene rob6t pzygotowanE przez \ rykonawce i

zaakceptowanych ptzez Zamawiajqcego.

$12.
Na podstawie art. 95 w zwiqzku z art. 281 ust. 2 pkt 7) ustawy Pzp Zamawiajqcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o Wace ptzez \ rykonawcA lub PodwykonawcA os6b
wykonujqcych nizej wymienione czynnosci w trakcie realizacji pzedmiotowego zam6wienia w
zakresie:

a) czynno5ci zwiqzane z robotami instalacyjno-montazowymi w zakresie bran2y
sanitarnej - co naimniei 2 osobv
b) czynno6ci zwiqzane z robotami instalacyjno-monta2owymi w zakresie bran2y
elektrycznej - co naimniei 2 osobv

Vwkonawca pzed podpisaniem umowy przedlozyl Zamawiajqcemu oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujEcych czynnosc.
wskazane w ust. 1. Oswiadczenie to zawiera w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajEcego oswiadczenie, date zlo2enia oswiadczenia, wskazanie, 2e wymagane czynnoSci
wykonajq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
tych os6b, rodzaj umowy o prace (np. umowa na czas okreslony, nieokreslony, itp.) oraz podpis
osoby uprawnionej do zlo2enia oswiadczenia w imieniu VWkonawcy lub Podwykonawcy.
Wykonawca zobowiqzuje sie do zatrudnienia pracownik6w Swiadczqcych wskazane czynnosci w
okresie realizacji umowy na podstawie umowy o pracA w rozumieniu pzepis6w ustawy z dnia 26
czeNca 1974 r. - Kodeks pracy.
W trakcie realizaqi zam6wienia Zamawiajqcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Vwkonawcy odnoSnie spelniania paez \AfkonawcA lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praca os6b wykonujEcych wskazane w ust. 1

czynnoSci. Zamawi4Ecy uprawniony jest w szczeg6lnoSci do:
a) zqdania dokument6w w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymog6w i dokonywania

ich oceny, w tym w szczeg6lnosci oswiadczen zatrudnionych pracownik6w lub
poswiadczonych za zgodnoso z oryginafem kopii um6w o prace zatrudnionego
pracownika.

b) zqdania wyjasnien w przypadku wqtpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymog0w,

c) pzeprowadzania kontroli na mieiscu wykonywania Swiadczenia.
W trakcie rcalizaqi zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiajecego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie kr6tszym ni2 3 dni robocze, \ rykonawca ptzedlozy Zamawiajqcemu do
wglEdu poswiadczone za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Vwkonawce lub
Podwykonawce kopie umow o pracQ osob wykonujqcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslone w ust. 1 wraz z dokumentem regulujqcym zakres obowiqzkow, jezeli zostal
sporzEdzony. Kopie um6w powinny zostad zanonimizowane w sposob zapewniajEcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowiEzujqcymi pzepisami odnosnie danych
osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adres6w, nr PESEL pracownik6w). Informacje takie jak: imie i

nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy i rodzaj umowy o prace powinny byc
mozliwe do zidentyfikowania.
Z tytulu niespelnienia ptzez \ rykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujqcych wskazane w ust. 1 czynnosci ZamawiajEcy pzewiduje
sankcjq w postaci obowiqzku zaplaty pzez VwkonawcQ kary umownej w wysokosci okreslonej w

$ 15 ust. 2 lit. 0 umowy. Niezlo2enie pzez Vwkonawce w wyznaczonym pzez ZamawiajAcego
terminie zqdanych ptzez Zamawiajqcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia pzez
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\Afukonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bgdzie jako niespelnienie przez \ rykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracq os6b wykonujqcych wskazane w ust. 1 czynno5ci.

7. W pzypadku wiecej ni2 tzykrotnego niedopelnienia wymogu zatrudniania pracownikow
Swiadczqcych okreSlone czynno5ci na podstawie umowy o prace w rozumieniu pzepis6w
Kodeksu Pracy Zamawiajqcy uprawniony bgdzie do odstqpienia od umowy zgodnie z S 16 ust. 1

lit. h) umowy.
8. W pzypadku uzasadnionych wqtpliwosci co do pzestzegania prawa pracy pzez Wykonawc9 lub

PodwykonawcA, Zamawiajqcy moze zwr6cic sie o pzeprowadzenie kontroli pzez Panstwowa
InspekcjQ Pracy.

s 13.
Postanowienia dotyczqce podwykonawstwa:
1. Podwykonawca moze rczpoczEd prace nie wczesniej niz pzed dniem podpisania umowy z

\ rykonawcq.
2. Vwkonawca nie p62niej niz na 7 dni pzed planowanym terminem wprowadzenia Podwykonawcy

na plac budowy ma obowiEzek ptzedlozenia ZamawiajEcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
kt6rej pzedmiotem sq roboty budowlane, a tak2e prolektu jej zmiany.

3. Zamawialqcy w terminie do 7 dni od dnia otzymania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej
pzedmiotem sq roboty budowlane, wnosi zastrze2enia do przedlo2onego projektu, ido projektu
zmiany umowy. Zastrzezenia dotyczyc mogq jedynie niezgodnosci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 6.

4. \ /ykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcq pzedklada
ZamawiajEcemu poswiadczonE za zgodnos6 z oryginalem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, kt6rej pzedmiotem sq roboty budowlane, ijej zmiany.

5. Zamawi4Ecy w terminie do 7 dni wnosi spzeciw do umowy o podwykonawstwo, kt6rej
pzedmiotem se roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy' moze jedynie niezgodnosci
zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust. 6.

6. \ rymagania dotyczqce umowy o podwykonawstwo, kt6rych niespelnienie spowoduje zgloszenie
Wzez ZamawiajEcego zastrzezen lub sprzeciwu:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie mo2e byc

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

terminu realizacji pzedmiotowego zam6wienia publicznego;
c) zakres rob6t i spos6b ich wykonania oraz warunki gwarancji winny by6 to2same z umowq na

realizacjQ zam6wienia publicznego;
kary umowne z tytulu zwloki w realizacji umowy;
obowiqzek posiadania pzez Podwykonawc9 ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w
zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwiqzanej z wykon ywanE paez niego czeSciq zam6wienia;
prawo odstEpienia od umowy w pzypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie;
wartosd wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za wykonanie czQsci
zam6wienia nie moze byd wy2sza niz wartosc wynikajqca z oferty Vwkonawcy;
obowiqzek czesciowych platnosci na Eecz Podwykonawcy zgodnie z czesciowymi
platnosciami okreslonymi w umowie na realizacje pzedmiotowego zam6wienia publicznego;
umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera' postanowien ksztaltujqcych prawa iobowiqzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczEcych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiEzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajqcym a wykonawcq.

7. W przypadku podwykonawstwa, kt6rego przedmiotem sq dostawy lub uslugi w ramach danego
zam6wienia na roboty budowlane \Arykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
Podwykonawca ma obowiqzek przedlozenia zamawaajEcemu poswiadczonej za zgodnoSd z
oryginalem kopii zawartych um6w o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiqzek powy2szy nie
dotyczy um6w o podwykonawstwo, kt6rych pzedmiotem sq uslugi idostawy w ramach danego
zamowienia na roboty budowlane, ktorych wartosC jest mniejsza nia 0,5 o/o wartosci umowy w
sprawie zam6wienia publicznego i nie wi?ksza jednak niZ 50.000 zl.

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

9. Platnosci w sytuacji powierzenia przez V[konawce czesci zam6wienia do realizacji
Podwykonawcy:
a) warunkiem zaplaty drugiej i nastepnych czescr naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedlozenie pzez Vwkonawce w dniu zlozenia faktury dowod6w (tj.

d)

D

s)

n)

r)
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potwierdzonych za zgodnosd z oryginalem: protokolu odbioru czQsci prac wykonanych pzez
PodwykonawcQ, faktury oraz dowodu pzelewu naleznej Podwykonawcy kwoty),
potwierdzajEcych zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawc6w, uczestniczEcych w odebranych robotach, W przypadku braku wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawca zobowiqzany jest do pzedlozenia oswiadczenia o braku
wymagalnych zobowiEzan wobec Podwykonawc6w i pzedstawienia wykazu niezaplaconych
faktur lub, w przypadku braku faktury, potwierdzonq za zgodnosc z oryginalem kopiQ protoko.lu
odbioru robot. W ptzypadku platnosci koncowej \Arlkonawca oprocz potwierdzenia zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia na Eecz Podwykonawcdw, dodatkowo zobowiqzany jest do
dostarczenia, w terminie 7 dni pzed terminem zaptaty wynagrodzenia na rzecz Vwkonawcy,
oswiadczenia Podwykonawc6w potwierdzajqce, i2 nalezne im wynagrodzenie zostalo
zaplacone, otaz 2e na dzieh zlozenia oswiadczenia nie majq 2adnych wiezytelnoSci
wynikajEcych z laktur za zrealizowane roboty objQte przedmiotem umowy z Vwkonawcq.

b) w pzypadku nie wykazania dokonania platnosci naleznej Podwykonawcy Zamawiajqcy
uprawniony bQdzie do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia w czQsci r6wnej sumie
niedokonanych wyplat wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,

c) Zamawiajqcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujecego
Podwykonawcy, kt6ry zawatl zaakceptowanE ptzez ZamawiajEcego umowe o
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sig od obowiqzku zaplaty Wzez Vwkonawce, z
zastrzezeniem lit. d). BezpoSrednia platnosc na tzecz Podwykonawcy zostanie dokonana
pzelewem w terminie nie dluzszym ni2 30 dni od dnia wykazania zasadnoSci takiej platnosci,

d) w pzypadku zgloszenia pzez Wykonawca uzasadnionych pisemnych uwag ZamawiajEcy
uprawniony bgdzie do odmowy dokonania bezpoSredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy
wzglednie do zlo2enia do depozytu sEdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w pzypadku istnienia zasadniczej wEtpliwosci
ZamawiajEcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, kt6remu platnosc siQ nalezy,

e) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Zamawiajqcy potrEca kwotQ
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Vwkonawcy. Szczegolowy tryb
regulujEcy bezpoSredniq platnosc na eecz Podwykonawcy okresla art. 465 ust. od 1 do 6
ustawy Prawo zam6wien publicznych.

10. \ &sokose kar umownych, z tytulu:
a) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

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

Podwykonawcom wynosi 0,1 % wartosci kazdo@zowej nieterminowei zaplaty za kazdy jej
dzien,

c) niepeedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej pzedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,1 % wartoSci umowy za kazdy dzieh
zwloki w rcalizacji obowiqzku pzedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, liczqc od
dnia powziecia pzez Zamawilqcego informacji o wykonywaniu p@c peez Podwykonawc9;

d) niepzedlozenia poSwiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, wynosi 0,1 % wartosci umowy za kazdy dzien zwloki,

e) wykonywania prac przez podwykonawcq bez zawarte) umowy o podwykonawstwo wynosi 0,2
% wartosci umowy za kazdy dzieh, liczAc od dnia powziecia przez Zamawi4Ecego tnformacji
o wykonywaniu ptac ptzez podwykonawce;

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, wynosi 0,05% wartosci
umowy o podwykonawstwo za ka2dy dzien zwloki, liczqc od uplywu terminu okreslonego
Wzez ZamawiajAcego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,

S) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okreslony w pkt f) w
wysokosci 0,1 % wartosci umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki, liczac od uplywu
terminu okreslonego Wzez Zamawi4Ecego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany.

11. Zamawi1qcemu pzysluguje prawo odstqpienia od umowy w sytuacji, gdy wystqpila koniecznosd
wielokrotnego (nie mniej ni2 tzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy
lub koniecznosC dokonania bezposrednich zaplat na rzecz Podwykonawcy pzekroczyla sumQ
5% wartosci umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

12. Jeze| zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby
v\lkonawca powo.lywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postEpowaniu, Vwkonawca jest obowiqzany wykazaC
zamawiajqcemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Vwkonawca samodzielnie spelnia je
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17.

1.

w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie w
trakcie postepowania o udzielenie zam6wienia.
Jezeli powieeenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub
uslugi nastepuje w trakcie iego realizacii, V\rykonawca na zqdanie Zamawiajqcego pzedstawia
oswiadczenie 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 dotyczqce
tego podwykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w art.108 i 109 ustawy
Pzp" - jezeli podmiotowe Srodki lub art. 109 byly w tym zakresie wymagane w postqpowaniu).
Je2eli Zamawidqcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzq podstawy
wykluczenia, Vwkonawca obowiqzany jest zastqpiC tego Podwykonawcq lub zrezygnowa6 z
powieeenia wykonania czesci zam6wienia Podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czQsci zam6wienia Podwykonawcom nie zwalnia Vvykonawcy z
odpowiedzialnoSci za nalezyte wykonanie tego zam6wienia.
Zgodnie z aft. 120 ustawy Pzp, Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiot6w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal siq do
udostgpnienia zasob6w, za szkodq poniesionq pzez zamawiajqcego powstalq wskutek
nieudostQpnienia tych zasob6w, chybaze za nieudostepnienie zasob6w nie ponosi winy.
Regulacje wobec Podwykonawc6w stosuje sie wobec dalszych Podwykonawc6w.

$14.
Czynnosci odbioru koncowego pzedmiotu umowy rozpocznq sig w ciegu 14 dni od daty

zakonczenia rob6t o kt6rej mowa w 52 ust. 2 niniejszej umowy. O terminie rozpoczecia czynnosci
Zamawi4Ecy powiadomi Wykonawc9 pzesylajqc pisemnq informacje zgodnie z 53 ust. 5.
\ /ykonawca najp62niej w dniu rozpoczQcia czynnosci odbioru koncowego pzedlozy

ZamawiajEcemu wymagane Prawem budowlanym oraz niniejsze umowq dokumenty odbiorowe.
Je2eli w toku czynnosci odbioru zostane stwierdzone wady przedmiotu umowy (w tym

niekompletnos6 lub nieprawidlowoSc dokument6w odbiorowych), to Zamawiajqcemu pzyslugujE
nastQpujEce uprawnienia:
a) do czasu uzupelnienia lub poprawienia dokumentow odbiorowych moze odm6wiC odbioru,
b) iezeli wady nadajq sig do niezwlocznego usunigcia, moze odmowid odbioru do czasu

usuniecia wad,
c) jezeli wady pzedmiotu umowy nie nadajq sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemo2liwiajq one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z ptzeznaczeniem,
Zamawiajqcy moze obnizyd odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z pzeznaczeniem, ZamawiajEcy moze
odstqpic od umowy lub zEdae wykonania pzedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawidq, 2e z czynnosci odbioru koicowego bedzie spisany protokot zawierajqcy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony ptzez Zamawi4Ecego
na usuniecie stwierdzonych pzy odbiorze wad..
Wznowienie czynnosci odbiorowych nastqpi w terminie wyznaczonym pzez ZamawiajAcego na
usuniecie wad w pzedmiocie umowy. Niedotzymanie pzez V1rlkonawcq wyznaczonego
terminu do usuniQcia wad upowaznia Zamawiajqcego do naliczania kar umownych okreslonych w

S15 ust. 2 pkt. b).
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniQcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczynalq sw6j bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorych mowa w g 18 ust. 3 i4, jak r6wnie2 terminy, o ktorych mowa w S 19.

$1s.
Strony zastzegajE sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanje lub nienalezyte
wykonanie pzedmiotu umowy,
Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karg umownq:
a) za zwlokq w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci O,2o/o wynagrcdzenia umownego

brutto, o kt6rym mowa w $ 10 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczqc od umownego terminu
zakoiczenia rob6t, o kt6rym mowa w S 2 ust. 1 lit. b) umowy.

b) za zwlokg, w usuniqciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokoSci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym mowa w S 10 ust. 1, za ka2dy dzien zwbki, liczqc
od dnia wyznaczonego peez Zamawaajqcego, na usuniecie wad,

c) za zwlokg w usuniqciu wad stwierdzonych w okresie obowiazywania rQkojmi i gwarancji
w wysokosci 0,2 o/o Wna odzenia umownego brutto, o ktorym mowa w S 10 ust.1, za ka2dy

dzien op6znienia, liczac od dnia wyznaczonego pzez ZamawiaiEcego na ich usunigcie,

15.

16.

2.

3.

5.

o.

t.

2.
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d) za naruszenie lub zwlokg w realizacji pzez VwkonawcA zobowiEzaf okreclonych w umowie
w wysokosci 0,2 o/o wynagrcdzenia umownego brutto okreslonego w $ 10 ust. 1, za kazdy
dzien naruszenia lub op62nienia w realizacji zobcMiqzai V$konawcy wynikajqcych z umowy,

e) za odstqpienie od umowy, peez Zamawi4Ecego, wskutek okolicznosci, za kt6re odpowiada
Vlvkonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w S 10 ust. 1,

od kt6rego wykonania ZamawiajEcy odstqpil,
0 w pzypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiqzku zatrudnienia

pracownik6w na podstawie umowy o pracA, o kt6rej mowa w S 12 \ 4/konawca zaplaci na
zecz Zamawi4qcego kare umownq w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w S '10

ust. 1. Kara umowna, o kt6rej mowa w zdaniu poprzedzajecym naliczana bqdzie oddzielnie za
kazdy przypadek niewykonania ww. obowiqzku otaz za kaady miesiec realizacji umowy.

3. Zamawi4qcy zaplaci karQ umowne Vwkonawcy za odstqpienie od umowy wskutek okolicznosci,
za kt6re odpowiada Zamawiajqcy w wysoko6ci 'l0o/o wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym
mowa w 510 ust. 1.

4. Lqczna maksymalna wysokoS6 kar umownych, kt6rych mogE dochodzic Strony, w ramach
ninie.iszej umowy nie moze przekroczyd 40 % wynagrodzenia Vwkonawcy okreslonego w S 10
ust. 1.

5. Jezeli kara umowna, nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzic odszkodowania
uzupelniajecego na zasadach og6lnych.

s16.
Stronom pzysluguje prawo odstqpienia od umowy w nastgpujqcych sytuacjach:
l. ZamawiajEcemu pzysluguje prawo do odstqpienia od umowy:

a) zostanie ogloszona upadlosd lub rozwiqzanie firmy Vvykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz z4ecia majqtku \ rykonawcy,c) wystqpila koniecznosc wielokrotnego (nie mniej ni2 tzykrotnego) dokonywania bezposredniej

zapfaty podwykonawcy lub koniecznoSC dokonania bezposrednich zaplal na eecz
podwykonawcy przekroczyla sume 5% wartosci umowy w sprawie zam6wienaa publicznego,

d) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujEcej, 2e wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mo2na bylo przewidzied w chwili zawarcia umowy;
odstEpienie od umowy w tym wypadku mo2e nastqpid w terminie miesiEca od powziQcia
wiadomoSci o powy2szych okolicznoSciach,

e) op62nienie w zakonczeniu wykonania pzedmiotu umowy trwa dluzel niz 4 lczteryl tygodnie,
f) Vwkonawca nie rozpoczql robdt w ciqgu 3 tygodni od dafy paekazania terenu rob6t bez

uzasadnionych ptzyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajqcego
zlozonego na pismie,

g) \ A/konawca przerwal realizacje rob6t i pzerwa ta trwa dluzej niz 4 tygodnie.
h) w pzypadku niewykonania lub nienale2ytego wykonania obowiqzku zatrudnienja

pracownikow na podstawie umowy o prace, o kt6rej mowa w $ 12 Zamawi4qcy uprawniony
bQdzie do odstqpienia od umowy. W pzypadku takim \ rykonawcy nie bQdE sluzyC wzgledem
Zamawiqqcego zadne roszczenia, w tym o naprawienie szkody.

2. Vwkonawcy pzysluguje prawo odstqpienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:
a) Zamawiajqcy odmawia bez uzasadnionej Wzyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokolu

odbioru,
b) Zamawiajqcy zawiadomi \ /VkonawcA, i2 wobec zarstnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznogci nie bQdzie m6gl spelni6 swoich zobowiEzafr umownych wobec Wykonawcy,
c) Zamawiajqcy nie reguluje nale2nosci wykonawcy przez okres dluzszy niz 2 miesiEce, liczqc

od daty wymagalnosci faktury.
3. Odstapienie od umowy powinno nastqpid w terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o

ustanowienie przyczyn umozliwiajqcej odstEpienia. OdstEpienie powinno byc w formie pisemnej
pod rygorem niewaznoSci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

4. W wypadku odstqpienia od umowy Vwkonawce otaz Zamawi4qcego obciqzajq nast?pujAce
obowiqzki szczegolowe:
a) w terminie 21 dni od daty odstqpienia od umowy Vwkonawca przy udziale Zamawiajqcego

spozqdzi szczegdlowy protok6l inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzieri odstqpienia,
b) Vwkonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

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

- zasady rozliczenia jak dla rob6t ogranaczonych

- zasady rozliczenia jak dla rob6t zamiennych .
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c) Vwkonawca spozqdzi wykaz tych material6w, konstrukcji lub uzqdzei, kt6re nie mogq byc
wykozystane przez VwkonawcQ do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszq umowa,
jezeli odstEpienie od umowy nastapilo z ptzyczyn niezaleznych od niego,

d) V1&konawca zgtosi do dokonania pzez Zamawialqcego odbioru rob6t pzerwanych oraz rob6t
zabezpiecz4qcych, jezeli odstqpienie od umowy nastEpilo z ptzyczyn, za kt6re nie
odpowiada VWkonawca.

5. Zamawiajqcy w razie odstqpienia od umowy z ptzyczyn, za ktore Vwkonawca nie odpowiada,
obowiqzany jest do:
a) dokonania odbioru rob6t pzerwanych i rob6t zabezpieczajqcych oraz do zaplaty

wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstqpienia,
b) odkupienia materialow, konstrukcji lub uzqdzef okreslonych w ust. 4 pkt c),
c) pzejecia od V1rlkonawcy pod sw6j doz6r teren rob6t.

s17.
L Zamawiajacy ma prawo do potrEcania naleznych mu kar umownych z faktur przedlozonych do

rozliczenia.
2, Zamawi4qcy ma prawo do wsttzymania zaplaty wynagrodzenia, jezeli w terminie platnoSci wniesie

zastzezenia do przedmiotu umowy. Za okres wstrzymania platnosci nie pzyslugujq Vwkonawcy
odsetki ustawowe z tytulu op62nienia platnosci.

3. WsokoSC kar umownych liczona jest od wartosci brutto przedmiotu zam6wienia, a ich potrqcanie
nastQpuje od wartosci netto pzedmiotu zam6wienia.

$18.
1. Vwkonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o wartosci:

zl (slownie: ), w formie

ib;;tdi 
co stanowi 5% calkowitej wartosci umownej

2. Zabezpieczenie powyzsze sluzy pokryciu roszczen z rytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz pokryciu roszczei z tytulu rQkojmi za wady lub gwarancja.

3. Zwrotzabezpieczenia nastqpi w dw6ch nw. terminach:
a\ 7jo/o zabezpieczenia zwr6cone lub zwolnione zostanie nie p6zniej ni2 w ciqgu 30 dni od

ostatecznego odbioru rob6t bez wad,
b) 30% zabezpieczenia zwr6cone lub zwolnione zostanie nie p62niej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
4. W pzypadku zmiany, pzesuni?cia terminu zakohczenia przedmiotu umowy Vwkonawca

zobowiqzany jest pzed terminem wygaSnigcia wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy do zlo2enia aneksu do powyzszego zabezpieczenia lub nowego
zabezpieczenia na okres wynikajEcy z pzesunigcia terminu zakonczenia zadania.

5. W przypadku niedopelnienia obowiezku wynikajqcego z ust. 4, jak r6wnie2 obowiqzku
wynikajqcego z Prawa zam6wien publicznych, Zamawiajqcy ma prawo do potrAcenia naleznych
kwot z faktur przedkladanych do rozliczenia.

s19.
l. \ ,ykonawca udziela na pzedmiot Umolvy gwarancji jakosci.
2. OdpowiedzialnosC Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynikajqca z Kodeksu

Cywilnego zostanie rozszerzona popzez udzielenie gwarancji.
3. Okres rekojmi r6wny jest okresowi gwarancji.
4. Okres rekojmi i gwarancji jakoSci na caly przedmiot umowy wynosi lat liczqc od daty

odbioru koncowego bez wad.
5. Obowiqzki iuprawnienia Stron dotyczqce rekojmi i gwarancjijakosca:

l) Vwkonawca zobowiqzuje sig do bezplatnego usuniecia wszystkich wad przedmiotu Umowy,
zgloszonych Wzez Zamawi4qcego pzed uptywem okresu gwarancyjnego lub rQkojmi,

2) Zamawiajacy zobowiEzany jest zawiadomid V$konawca o wadzie niezwlocznie po jej
dostzezeniu,

3) W pzypadku zgloszenia Vwkonawcy wady pzez Zamawiajqcego, V[konawca zobowiEzuje
sie do usuniQcia wad w terminie wskazanym ptzez Zamawi4qcego, nie dluzszym niz 10 dni

chyba, ze strony postanowiq inaczej z uzasadnionych ptzyczyn oraz zglosid Zamawiajqcemu
do odbioru fakt ich usuniQcia,

4) Vwkonawca odpowiada za wade r6wniez po uplywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli
Zamawiajqcy zawiadomil Vwkonawce o powstaniu wady przed jego uptywem.
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7.

1.

Jezeli stwierdzone wady bgdq uniemozliwiad uzytkowanie Obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska,
wystqpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajqcego lub innych os6b, \A&konawca
obowiqzany jest przystqpic do usuniecia wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24 godzin od
otrzymania powiadomienia, i usuniqcia jej w terminie 3 dni roboczych chyba ze strony postanowiE
inaczej na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
W pzypadku nie wywiqzania sie Vvykonawcy z terminu okreslonych umowq udziela on
ZamawiajEcemu zezwolenia na naprawe, usuniecie wad z wykorzystaniem Srodk6w Wlkonawcy
stanowiqcych zabezpieczenie nale2ytego usuniecia wad zlozonego na okres rQkojml i gwarancji
oraz do zlecenia usuniecia wad na koszt \Arlkonawcy pzez podmiot tzeci (wykonawstwo
zastgpcze) co nie skutkuje utratq ani ograniczeniem uprawniei z rgkojmi igwarancji.

$23.
Umowa zostala spozadzona w trzech jednobzmiEcych
Zamawiajqcego, jeden dla VWkonawcy.

ZAMAWIAJACY:

egzemplazach, w tym dwa dla

WYKONAWCA:

s20.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bgdq mialy zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien
publicznych.
Strony nie dopuszczajq formy dokumentowej, o ktdrej mowa w art. 772 k.c. dla jakichkolwiek
oswiadczen woli skladanych sobre wzajemnie, czyniqc formg pisemnq pod rygorem niewa2nosci
formq wylEcznE.

s21.
1. Dane osobowe przekazane przez Strony od siebie wzajemnie w zwiqzku z niniejszE UmowE,

pzetwazane bedE wylqcznie na potzeby realizacji niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie oSwiadczalq, iz peetwazanie w zakresie udostepnionych im przez drugq

stronq danych osobowych os6b o kt6rych w niniejsze umowie dokonywane b9dzie ze strony
zamawiajqcego przez Pzedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzibq w
Polkowicach, jako administratora danych w celu i w zakresie zapewnienia prawidlowosci
realizacji niniejszej umowy

3. Kazda ze stron zrealizuje obowiqzek informacyjny wzgledem os6b wskazanych w niniejszej
umowie w imieniu administratora danych. V\26r obowiqzku stanowi zalEcznik do niniejszej
umowv.

$22.
Ewentualne spory rozstzygane bgdq w drodze porozumienia, a w przypadku braku porozumienia
pzez sqd powszechny wlasciwy ze wzgl9du na siedzibe ZamawiajEcego.
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Obowiqzek informacyjny z zakresu ochrony danych osobowych
wykonywany wobec osoby uprawnionej do realizacji zadafi okre5lonych umowe nr: Oll.,.,12021

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

Zgodnie z art. 14 Rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20'161679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z pzetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne
rozpozqdzenie o ochronie danych/RoDo) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

1) Administratorem Pani / Pana Danych jest Pzedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z
siedzibq w Polkowicach ul. DEbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;

2) Vwznaczylismy Inspektora Ochrony Danych z kt6rym mozna skontaktowac sie pzez adres e-
mail iod@pgm-polkowice.com.pl oraz w formie tradycyjnej na adres PrzedsiQbiorstwa
Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach ul. DEbrowskiego 2;

3) Dane osobowe osoby uprawnionej do realizacji zadafi okreSlonych umowE gromadzone
iprzetwazane sE w celu identyfikacji os6b uprawnionych do realizacji zadan okreslonych
umowq, w tym zapewnienia prawidlowego wsp6ldzialania w zwiqzku z wykonaniem umowy.
Podstawa prawnq pzetwarzania dokonywanego pzez Administratora jest prawnie
uzasadniony interes realizowany przez Administratora, polegajqcy na zapewnieniu
prawidlowosci realizacji pzedmiotu umowy;

4) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji cel6w, dla kt6rych dane se
zbierane. Brak podania danych uniemozliwi Pani i Panu udzial w realizacji umowy.

5) Dane osobowe zostane udostepnione podmiotowi bedEcemu strona umowy oraz osobie /
osobom reprezentujEcym strone umowy, osobom zaangazowanym w realizacjQ umowy a
tak2e moga zostaC udostQpnione wlasciwym organom panstwowym jesli taki obowiqzek
bQdzie wynikac z pzepis6w prawa nadto podmiotE SwiadczEcym administratorowi uslugi,
kt6re dla realizacji cel6w sE niezbQdne, w tym w szczegolnosci podmiotom Swiadczqcym
uslugi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego,

6) Dane osobowe bgdq pzechowywane przez okres realizacji umowy, a po jego zakonczeniu
pzez odpowiedni okres wynikajacy z pzepis6w prawa, dotyczqcych obowiazku archiwizacji
dokumentOwi

7) Ma Pani/Pan prawo dostQpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia pzetwazania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego peetv'tarzania
danych oraz prawo do przenoszenia danych - o ile inne przepisy prawa nie uniemozliwiajq
Administratorowi realizacji tych praw.

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Uzedu
Ochrony Danych Osobowych, w pzypadku gdy uzna, 2e ptzelwatzanie danych narusza
obowiqzujEce pzepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

9) Zr6dlem danych, od kt6rych Administrator otzymal Pani/Pana dane jest strona umowy:

10) W;;;; ;;etwarzania danych osobowych os6b realizujEcych zadania w ramach umowy
nie dokonuje sie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania dane nie
bqdq przekazywane go organizacji miQdzynarodowych ani do paistw teecich.
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