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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawi4qcy:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Debrowskiego 2

59-100 Polkowice

www.Dom-Dolkowice,com,ol

e-mail : Dqm@pom-polkowice.com.ol

Dotyczy postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.:

,,Budowa 2 szt. wiat garaiowo-magazynowych o konstrukcji lekkiej stalowei w

trybie zaprojektuj i wybuduj".
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Formulaz Ofertowy

Oswiadczenie Vwkonawcy skladane na podstawie art. 125 ust. t ustawy

Prawo zam6wiei publicznych wstepnie potwierdzajqce, Ze Vwkonawca nie

podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowani-

Oswiadczenie Vwkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sie o udzielenie

zamowienia na podstiawie art. 1 17 ust. 4 ustawy Pzp

Zobowiqzanie podmiotu udostepniajEcego zasoby

Oswiadczenie podmiotu udostgpniajqcego zasoby, potwierdzajEce Wak

podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu w postepowaniu

Oswiadczenie Vwkonawcy o aKualnosci informac,ii zawartych w

oswiadczeniu, o kt6rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie

podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawi4Ecego, o

kt6rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

Informacja o aKualnosci i prawidlowosci podmiotowych SrodkOw

dowodowych, kt6re Zamawiajqcy posiada

\ rykaz wykonanych zam6wien

VWkaz os6b skierowanych do realizacji zam6wienia publicznego

Projektowane postanowienia umowy w postaci ,,Vv2oru Umowy'

Program funkcjonalno-u2ytkowy
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t. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Debrowskiego 2
59-100 Polkowice

Prowadzqcy postqpowanie: Dzial Inwestycji

Osoby do kontaktu
- Woletta Czekajlo- Kierownik Dzialu Inwestycji
iel.761846 29 48; adres poczty elektronicznej: w.czekailo@oom-oolkowice.com.pl

- Martyna Sulikowska - Referent ds, zam6wien publicznych
tel. 76/846 29 51 ; adres poczty elektronicznej: m.sulikowska@pom-polkowice.com.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postqpowania oraz adres strony, na kt6rej udostgpniane
bedE zmiany, wyjasnienia i inne dokumenty:
hftps:l/bip.pqm-polkowice.com.pl
https://iosephine.proebiz.com - skladanie ofert

Uwaqat Zasadv dovczace soosobu komunikowania sie zostafu Dzez Zamawiaiaceqo umieszczone
w rozdziale Xlll ninieiszei S\/uz.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ar1. 13 ust. 1 i 2 rczpotzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z
dnla 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME
(og6lne rozpozqdzenie o danych) (Dz. U. UE 1119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,,RODO) informujemy, 2e:
'l) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pzedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej

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

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

3) Pani/Pana dane osobowe ptzefnatzane bgdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzlelenie zamowienia publicznego, zgodnie z
niniejszE S\M.

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

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bQdq pzez odpowiedni okres wynikajEcy z
pzepisow prawa, dotyczqcy obowiqzku archiwizacji dokumentow (art. 78 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych onz RozporzAdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 201 1

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych zeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu dziafania archiw6w zakladowych); zgodnie z art. 269 ust. 3
ustawy Pzp okres pzechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie
Zam6wien Publicznych okresla Prezes Uzedu Zam6wien Publicznych;

6) obowiazek podania pzez Paniq/Pana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana
dotyczqcych iest wymogiem ustawowym okreslonym w pzepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z
udzialem w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajq z ustawy Pzp.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzie nie bgdq podejmowane w sposob
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 pzypadku, gdy skozystanie z tego prawa wymagaloby po stronie
administratora niewspolmiernie duzego wysilku moze zostad Pani/Pan zobowiqzana
do wskazania dodatkowych informacji majEcych na celu sprecyzowanie zqdania, w
szczeg6lnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia
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publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakoiczonego
postepowania o udzielenie zamowienia);
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa' zmianq wyniku
postepowania o udzielenie zam'wienia publicznego ani zmianq postanowien umowy
w zakresie niazgodnym z ustawE Pzp oraz nie moze narusza' integralnosci
protokolu oraz jego zalqcznik'wl,
na podstawie art. l8 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia
przewarzania danych osobowych z zastrzezeniem pzypadk6w, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewniania korzystania ze Srodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznei lub prawnei, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub partsfua
czlonkowskiego); ponadto, wystqpienie z 2qdaniem ograniczenia pzetwazania nie
ogranicza przetwazania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, 2e ptzefita'zanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych
narusza przepisy RODO;

9) w pzypadku danych osobowych zamieszczonych ptzez Zamawi4lcego w Biuletynie
Zamowien Publicznych, prawo dost?pu i prawo do sprostowania danych sa wykonywane
w drodze 2adania skierowanego do ZamawiajEcego.

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

osobowych, gdyz podstawq prawnE pzetwazania Pani/Pana danych osobowych jest
art.6 ust. 1lit. 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 pzedmiotowej skargi jest UzEd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

Jednoczesnie Zamawiaiacv informuie. 2e Vwkonawca iest zobowiazanv wvoetnic obowiazki
informacvine oeewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europeiskieoo
i Radv (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronv os6b fizvcznvch w zwiazku z
przetwarzaniem danvch osobowvch iw sprawie swobodneoo ozepfuwu takich danvch oraz
uchvlenia dvrektvwv 95/46/lVE (oo6lne rozoozadzenie o ochronie danvch) (Dz. Uz. UE L 119 z
04.05.2016. str. '1) wobec os6b fizvcznvch. od ktorvch dane osobowe bezoosrednio lub ooSrednio
oozvskal w celu ubieoania sie o udzielenie zam6wienia publiczneoo w ninieiszvm Dostepowaniu."

III. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA ORAZ WYMOGI FORMALNE

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

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. 2019 po2.2019 ze zm.l
zwana dalej ustawq Pzp oraz niniejsza Specyfikacja Warunk6w Zam6wienia, zwana dalej ,,SWZ",
oez pzeprowaozanra negocjacjr.

2, Szacunkowa wartosc przedmiotowego zam6wienia nie pzekracza
mowa w art. 3 ustawy Pzp.

3. \ /ykonawca zobowiqzany jest zrealizowad zam6wienie na zasadach
dokumentach zam6wienia.

4. zamawi4Ecy nie pzewiduje rozliczania w walutach obcych.
5. Zamawiajqcy nie pzewiduje zwrotu koszt6w udzialu \Arlkonawc6w w postQpowaniu.
6. ZamawiajEcy nie pzewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia.
7. Zamawi4Ecy nie pzewiduje zebrania Vwkonawcdw.
8. ZamawiajEcy nie pzewiduje aukcji elektronicznej.
9. ZamawiqEcy nie pzewiduje zlozenia oferty w postaci katalogow elektronicznych.
10. Zamawiajqcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowej.
'l'1. Zamawi4qcy nie zastzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zam6wienia wylAcznie ptzez

VlrvkonawcOw, o kt6rych mowa w art. 94 Pzp.

b)

0)

prog6w unijnych o jakich

i warunkach opisanych w
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12, Zamawi4qcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o ptace ptzez Vwkonawce lub podwykonawcQ os6b wykonujqcych wskazane ponizej czynnosci
faktyczne w trakcie realizacji zam6wienia:

a) czynno5ci zwiqzane z opracowaniem dokumentacji projektowej wiat - co naimniei
1 osoba:
b) czynnosci zwiqzane z robotami konstrukcyjno-montaiowymi - co naimniei 3
osobv

- jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w art. 22 S 1

ustawy z dnia 26 czeMca 1974 t. - Kodeks pracy, z wyjqtkiem przypadk6w okreslonych
obowiqzujEcymi pzepisami prawa. Obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bede

wykonywane samodzielnie i osobiscie pzez osoby lizyczne prowadzqce dzialalnoSC gospodarczE

w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy.
Spos6b weryfikacji zatrudnienia os6b o kt6rych mowa powyzej, oraz uprawnienia
ZamawiajEcego w zakresie kontroli spetnienia przez Vwkonawce wymagan zwiqzanych z
zatrudnianiem tych os6b oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagan zostaly okreslone w s
12 wzotu umowy, stanowiacym zalEcznik do SWZ,

13, Zamawiajqcy nie okresla dodatkowych wymagai zwiEzanych z zatrudnianiem osob, o kt6rych

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
14. Zamawiai4cy dopuszcza nie dopuszcza skladanie ofert czesciowych'
15, Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
16. Zamawiajqcy pzewiduie moitiwosc udzielenia zam6wiefi, o kt6rych mowa w art.214 ust.

1 pK 7 ustawy Pzp, polegajqcych na powt6rzeniu podobnych uslug lub rob6t
budowlanych, kt6rych zakres stanowic bedzie nie wiecej ni2 50% warto6ci zam6wienia
podstawowego. Powy2sze zamowienie udzielane bedzie moglo byc w okresie 3 lat od dnia

udzielenia zamowienia podstawowego, dotychczasowemu Vlrykonawcy zamowienia w pzypadku
koniecznosci wykonania powtozenia podobnych do udzielonych uslug lub rob6t budowlanych-

17. Zamawiajacy nie zastzega obowiezku osobistego wykonania pzez VlkonawcQ kluczowych
zadan w ramach przedmiotowego zam6wienia.

IV. OPIS PRZEDMTOTU ZAMoWIENIA
1. Nazwa zadania: ,,Budowa 2 szt. wiat gara2owo-magarynowych o konstrukcji lekkiei

stalowej w trybie zaprojektuj i wybuduj".
Zadanie n|t - budowa wiaty garazowo-magazynowei na terenie bazy PGM Polkowice - u..

Dqbrowskiego 2 w Polkowicach ( nr dzialki ewid. 93 , obrqb 2 )
zadanie nr 2 - budowa wiaty gara2owo-magazynowej na terenie Oczyszczalni Sciek6w - ul

Strefowa 1 'l w Polkowicach ( nr dzialki ewid. 134/1 , obreb 4 )

2. Zakrcs rob6t stanowiqcy pzedmiot umowy zostal opisany dokumentami zadania takimi jak:

a) S\ /Z,
b) Program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej ,,PFU"

\ /ykonawcy udzielq gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres udzielonej gwarancji b?dzie
wynosil od 3 do 5 lat - zgodnie z kryterium oceny ofert okre6lonym pzez wykonawca w ofercie.
\ lykonawcy udzielq rgkojmi na wykonany przedmiot umowy na okres r6wny okresowi gwarancji.

Wsp6lny Slownik Zam6wien CPV:

45213221-8 Roboty budowlane w zakresie budowy magazyn6w

45100000-8 Ptzygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie in2ynierii lEdowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryd i konstrukcjl dachowych i inne roboty
specjalistyczne
452610004 Vlrykonywanie pokryC i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45213220-1 Roboty budowlane w zakresie magazyn6w
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45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
452231 10-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223200-g Roboty konstrukcyjne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223800-4 Montaz i wznoszen ie gotowych konstrukcji

V. WIZJA LOKALNA

Zamawiajqcy informuje, 2e nie uzaleznia zlozenia oferty od odbycia wizji lokalnej.

rozpoczgcie z dniem zawarcia umowy
zakofi czenie rob6t budowlanych:
dla zadania nr 1 - 75 dni , od daty zawarcia umowy
dla zadania nr 2 - 90dni , od daty zawarcia umowy

VI. TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

1. zgodnie z aft. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia siq informacji stanowiqcych t4emnicq
pzedsiQbiorstwa, w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

2, Zgodnie z ustawq o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii pzez tajemnice przedsiSbiorstwa

ro2umie sig nieujawnione do wiadomosci publjcznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjie pzedsiQbiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosd gospodarcze, co do

kt6rych pzedsigbiorca podjql niezbQdne dzialania w celu zachowania ich poufnosci.

3. Zastrze2enie pzez vwkonawcQ t4emnicy pzedsigbiorswa winno by6 zlozone wfaz ze

stosownym uzasadnieniem, w ktorym wykazane zostanq aspekty uzasadniajqce wylqczenie
jawnoSci danych informacji zgodnie z pkt. 2. Zaslrzezenie pzez \ rykonawc9 tajemnicy
pzedsiqbiorstwa bez uzasadnienia (lub jezeli uzasadnienie nie bedzie wykazywalo spelnienia
pzeslanek zaslzezenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), bgdzie traktowane
pzez zafiawiajacego jako bezskuteczne, ze wzglgdu na zaniechanie pEez Wykonawce
podigcia niezbednych dzialan w celu zachowania poufnosci objqtych klauzulq informacji zgodnie

z poslanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

4. Zgodnie z $ 4. 1. Rozpozqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzqdzania i przekazywania informacji oraz wymagai technicznych dla dokument6w
elektronicznych oraz Srodk6w komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego lub konkursie "w pzypadku gdy dokumenty elektroniczne w
postQpowaniu lub konkursie, pzekazywane ptzy uzyciu srodk6w komunikacji elektronicznej,
zawieralq informacje stanowiEce tajemnicQ pzedsiQbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji, Vwkonawca, w celu utrzymania w
poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku"

5. Na \A&konawcy ciqzy' bgdzie obowiqzek wlaSciwego zabezpieczenia i ptzekazania informacji
kt6re stanowiq tajemnic? pzedsiebiorstwa dla Zamawiajqcego.

6. Vwkonawca, kt6ry nie przekazuje dokument6w stanowiacych tajemnice pzedsiebiorstwa w
wydzielonym pliku tylko dotqcza do wszystkich dokument6w zlozonych w postepowaniu, w
pzypadku udostQpnienia Wzez ZamawiaJqcego takich informacji osobom teecim nie ma
podstaw prawnych do wniesienia spzeciwu na dzialania Zamawiajqcego.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

a)
b)
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'12, Zamawiajqcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o Wace przez \{konawcQ lub podwykonawcA os6b wykonujqcych wskazane ponizej czynno6ci
faktyczne w trakcie realizacji zam6wienia:

a) crynnosci t riqzane z opracowaniem dokumentacji projektowej wiat - co naimniei
1 osoba:
b) czynnosci v iqzane z robotami konstrukcyino-montaiowymi - co naimniei 3
osobv

- jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w spos6b okreslony w art. 22 S 1

ustawy z dnia 26 czeMca 1974 r. - Kodeks pracy, z wyjatkiem przypadk6w okreslonych
obowiqzujqcymi przepisami prawa. ObowiAzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq
wykonywane samodzielnie i osobiscie peez osoby fizyczne prowadzece dzialalnoSd gospodarcze
w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy.
Spos6b weryfikacji zatrudnienia os6b o kt6rych mowa powyzej, oraz uprawnienia
ZamawiajEcego w zakresie kontroli spelnienia przez Wykonawce wymagan zwiqzanych z
zatrudnianiem tych os6b oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagan zostaly okreslone w S
12 wzoru umowy, stanowiqcym zalqcznik do SVVZ.

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

14. Zamawiai4cy dopuszcza nie dopuszcza skladanie ofert czQsciowych.
15. Zamawi4Ecy nie dopuszcza skladania ofert warlantowych.
16. Zamawiajqcy przewiduje mo2llwo6e udzielenia zam6wief, o kt6rych mowa w art. 214 ust.

'l pkt 7 ustawy Pzp, polegajQcych na powt6rzeniu podobnych uslug lub rob6t
budowlanych, kt6rych zakres stanowi6 bedzie nie wiecej nii 50% wartosci zam6wienia
podstawowego. Powy2sze zam6wienie udzielane bgdzie moglo byc w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zam6wienia podstawowego, dotychczasowemu \ rykonawcy zam6wienia w pzypadku
koniecznosci wykonania poM6zenia podobnych do udzielonych uslug lub rob6t budowlanych.

17. ZamawiajEcy nie zastzega obowiEzku osobistego wykonania pzez Vwkonawce kluczowych
zadafi w ramach pzedmiotowego zam6wienia.

IV, OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWENIA
1. Nazwa zadania: ,,Budowa 2 szt. wiat gara2owo-magazynowych o konstrukcii lekkiej

staloweJ w trybie zaprojektuj i wybuduj".
Zadanie nr 1 - budowa wiaty garazowo-magazynowej na terenie bazy PGM Polkowice - ul.

Dqbrowskiego 2 w Polkowicach ( nr dzialki ewid. 93 , obrQb 2 )
Zadanie nr 2 - budowa wiaty garazowo-magazynowej na terenie Oczyszczalni Sciek6w - ul.

Strefowa 11 w Polkowicach ( nr dzialki ewid. 134/1 , obreb 4 )

2. Zakres rob6t stanowiacy pzedmiot umowy zostal opisany dokumentami zadania takimi jak:

a) SWZ,
b) Program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej ,,PFU"

\ rykonawcy udzielE gwarancji na wykonany pzedmiot umowy. Okres udzielonej gwarancji bgdzie
wynosil od 3 do 5 lat - zgodnie z kryterium oceny ofert okreslonym pzez wykonawce w ofercie.
Vvykonawcy udzielq rekojmi na wykonany przedmiot umowy na okres r6wny okresowi gwarancji.

Wsp6lny Slownik Zam6wiei CPV:
74200000-1 Uslugi doradcze dotyczqce architektury , in2ynierii, budowy i podobne,
45100000-8 Pzygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt6w budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lEdowej i wodnej
74220000-7 Uslugi architektoniczne i podobne
74230000-0 Uslugi inzynieryjne
45220000-5 Roboty in2ynieryjne i budowlane
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych
7 4222000-1 Uslugi projektowania architektonicznego
74222100-2 Uslugi architektoniczne w zakresie obiekt6w budowlanych
45261000-4 VWkonywanie pokryC i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45213220-1 Roboty budowlane w zakresie magazyn6w
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45213221-8 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynow
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
452231 1 0-0 Instalowanie konstrukcii metalowych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykozystaniem stali
452238004 Monta2 i wznoszenie gotowych konstrukcji

V. WIZJA LOKALNA

Zamawi++cy informuje, 2e nie uzaleania zlozenia oferty od odbycia wizji lokalnej.

vt. TAJEMNTCA PRZEDSIEBIORSTWA

1. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowiqcych tajemnicA
pzedsiQbiorstwa, w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. zgodnie z ustawE o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc.ii pzez talemnice pzedsiebiorstwa
rozumie sig nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne pzedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajEce wartos6 gospodarczE, co do
kt6rych pzedsiQbiorca podjql niezbedne dziafania w celu zachowania ich poufnosci.

3. Zastrze2enie pzez Wlkonawce tajemnicy pzedsiebiorstwa winno by6 zlozone wtaz ze
stosownym uzasadnieniem, w ktorym wykazane zostanq aspekty uzasadniajece wylqczenie

iawnosci danych informacji zgodnie z pkt. 2. Zasttzezenie przez Vvykonawce tajemnicy
pzedsiebiorstwa bez uzasadnienia (lub jezeli uzasadnienie nie bQdzie wykazywalo spelnienia
przeslanek zastzezenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), bQdzie traktowane
ptzez Zamawi4Ecego jako bezskuteczne, ze wzgledu na zaniechanie pzez VwkonawcQ
pod.igcia niezbgdnych dzialan w celu zachowania poufnosci objetych klauzulq informacji zgodnie
z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

4. Zgodnie z S 4.1. RozpozEdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu spozEdzania i pzekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz Srodk6w komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie "w pzypadku gdy dokumenty elektroniczne w
postepowaniu lub konkursie, pzekazywane przy u2yciu 6rodk6w komunikacji elektronicznej,
zawieralq informacje stanowiqce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, V$konawca, w celu utzymania w
poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku".

5. Na Vwkonawcy cie2y' bQdzie obowiqzek wlasciwego zabezpieczenia i przekazania informacji
kt6re stanowiq tajemnice pzedsiebiorstwa dla Zamawiajqcego.

6. Vwkonawca, kt6ry nie pnekazuje dokument6w stanowiEcych tajemnice pzedsigblorstwa w
wydzielonym pliku tylko dolqcza do wszystkich dokument6w zlo2onych w postQpowaniu, w
pzypadku udostepnienia przez Zamawi4qcego takich informacji osobom trzecim nie ma
podstaw prawnych do wniesienia spzeciwu na dzialania Zamawiajqcego.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWENIA

tozpoczQcte z ontem zawarcE umowy
zakonczenie rob6t budowlanych:
dla zadania nr 1 - 75 dni , od daty zawarcia umowy
dla zadania nr 2 - 90dni , od daty zawarcia umowy

a)
b)



Numer sprawy 7/2021

vilt. WARUNKt UDZtAtU W POSTEPOWANTU

1. O udzielenie zamowienia mogq ubiegad sie Vwkonawcy, kt6zy nie podlegajq wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale lX SWZ, oraz spelniajq okreslone ptzez Zamawiajqcego
warunki udzialu w postQpowaniu.

2, O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad sie Vwkonawcy, kt6zy spetniajq warunki dotyczEce:
1) zdolnoici do wyst?powania w obrocie gospodarczym:

Zamawiajqcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie,
2l uprawniefi do prowadzenia okre6lonej dzialalno6ci gospodarczei lub zawodowej, o ile

wynika to z odrQbnych pruepis6w:
Zamawiajqcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawi44cy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
a) Vwkonawca spelni warunek, jezeli wykaze, Ze w okresie ostatnich pigciu lat liczqc wstecz od
dnia w kt6rym uplywa termin skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
kr6tszy - w tym okresie, wykonal nalezyte dwie roboty budowlane zbli2one do przedmiotu
niniejszego zam6wienia o charakteze budowv wiat maqazvnowvch o konstrukcii lekkiei
stalowei o lacznei wartosci min 100.000 zlotvch ; @
z nich iest wiata zaproiektowana przez teqo wvkonawce.

b) \ rykonawca spelni warunek, jezeli wykaze mozliwosc dysponowania osobami skierowanymi
pzez wykonawce do realizacji zam6wienia publicznego,
- co najmniej 1 osobq posiadajqcA uprawnienia do projektowania w spec.ialnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia wydane na
podstawie wczesniej obowiEzujEcych pzepis6w uprawniajEce do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;
- co najmniej I osobq posiadajqcq uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczerl w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajEce im wazne
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiEzujEcych pzepis6w uprawniajqce do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ,

W przypadku Vllykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siQ o udzielenie zam6wienia warunki,
o kt6rych mowa w rozdz. Vlll. pkt 2 ppkt. 4)a) niniejszej SVI,Z zostanQ spelnione
wylqcznie jeieli: nale2yte dwie roboty budowlane zbliione do przedmiotu niniejszego
zam6wienia o charakterze budowv wiat maqazvnowvch o konstrukcii lekkiei stalowei o
lacznei wartoSci min 100.000 zfotvch; z zastrze2eniem, i2 co najmniej jedna z nich jest
wiatq zaprojektowanQ przez tego wykonawcQ,

3. Zamawiajqcy dopuszcza sumowanie zdolnogci technicznej lub zawodowej w zakresie
wymaganego doswiadczenia, En. warunek zostanie uznany za spelniony w sytuacji, gdy
Vvykonawcy wspolnie ubiegajqcy sig o zam6wienie wykazq, 2e zrealizowali w sumie wymaganq
przez Zamawi4Eceg o ilosd zam6wien.

3. W pzypadku, gdy \ rykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w w
zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, Zamawi{qcy uzna warunek dotyczqcy zdolnosci
technicznej lub zawodowej za spelniony, gdy podmiot udostQpniajqcy zdolnoSC technicznE lub
zawodowq wykaze samodzielnie spelnienie warunku udzialu, o ktdrym mowa w rozdziale Vlll
pkt. 2 ppkt. 4)a) niniejszej S\/VZ.

4, Dodatkowe informacje o Vwkonawcach polegajqcych na zasobach innych podmiot6w oraz o
Vvykonawcach wspolnie ubiegajqcych siQ o uzyskanie zam6wienia zawarte zostaly w rozdziale
Xl i Xll niniejszej SWZ.

5. Zamawi4qcy moze na kazdym etapie postgpowania, uzna', 2e \,ykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez VWkonawce spzecznych interesow, w
szczeg6lno6ci zaanga2owanie zasob6w technicznych lub zawodowych Vwkonawcy w inne
pzedsiewziecia gospodarcze \ rykonawcy moze mie6 negatywny wplyw na rcalizaqe
zam6wienia.
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tx. PoDSTAWY WYKLUCZENTA Z POSTEPOWANIA

1, Z postgpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza sie Vwkonawc6w, w stosunku do kt6rych
zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, ti.:

Z postepowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq M/ykonawcq:
1) bedqcego osobqnzycznE, kt6rego prawomocnie skazano za przestQpstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie pzestQpczej albo zwiqzku majqcym na
popelnienie pzestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktorym mowa w art.
Kodeksu karnego,
b) handlu ludzmi, o kt6rym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 25Oa Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania pzestgpstwa o charakteze terrorystycznym, o kt6rym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub peestQpstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
pzestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o kt6rym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o kt6rym mowa w art. 115 S 20 Kodeksu karnego, lub
majqce na celu popelnienie tego pzestgpstwa,
f) powieeenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o kt6rym mowa w art, 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajqcym wbrew pzepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769),
g) pzeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktorych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo
pzeciwko wiarygodnosci dokumentow, o kt6rych mowa w art.27O-277d Kodeksu
karnego, lub przestQpstwo skarbowe,
h) o kt6rym mowa w art. I ust. 1i3lubart. 10 ustawy z dnia 15 czewva 2012 r. o
skutkach powiezania wykonywania pracy cudzoziemcom pzebywajqcym wbrew
pzepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w pzepisach prawa obcego;
2) je2eli uzgdujqcego czlonka jego organu zatzqdz4qcego lub nadzorczego, wsp6lnika
spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp6lce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestgpstwo, o ktorym
mowa w pkt 1;
3) wobec kt6rego wydano prawomocny wyrok sEdu lub ostatecznq decyzje administracyjnq
o zaleganiu z uiszczeniem podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne, chyba 2e \ A/konawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania
wnioskow 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 gzywnami lub zawarl wiq2Ece porozumienie
w sprawie splaty tych naleznosci;
4) wobec kt6rego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania siQ o zam6wienia publiczne;
5) je2eli Zamawi4qcy mo2e stwierdzic, na podstawie wiarygodnych pzeslanek, 2e
Vwkonawca zawarl z innymi Vwkonawcami porozumienie majqce na celu zakl6cenie
konkurencji, w szczeg6lno6ci jezeli nale2qc do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2OO7 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, zlozyli odrebne
oferty, oferty czgsciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze

WkazA,2e pzygotowali te oferty lub wnioski niezale2nie od siebie;
6) jezeli, w pzypadkach, o ktorych mowa w art. 85 ust, 1, doszlo do zakl6cenia konkurencji
wynikaiEcego z wczesniejszego zaangazowania tego VWkonawcy lub podmiotu, kt6ry nalezy
z Vwkonawca do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 t. o
ochronie konkurencji i konsument6w, chyba 2e spowodowane tym zakl6cenie konkurencji
moze byc wyeliminowane w inny spos6b ni2 Wzez wykluczenie Vwkonawcy z udzialu w
postQpowaniu o udzielenie zam6wienia.

2l Zamawiajqcy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcow na podstawie art. 109 ustawy Pzp.
\ rykluczenie Vwkonawcy nastepuje zgodnie z art. 11 1 ustawy Pzp.

celu
258
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x. oSwtADczENrA I DoKUMENTY, JAKIE zoBowlAzANl s4 DosrARczYe wYKoNAWcY
ZAMAWIAJACEMU, W TYM PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE

1.

A, Oswiadczenia i dokumenty skladane wraz z ofertE

Do oferty \A/ykonawca zobowiqzany jest dolqczyo aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie
o spelnianiu warunk6w udzialu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z
postepowania o kt6rym mowa w art. 125 ust, 1 ustawy Pzp - Zalqcznik nr 2 do SWZ.
Informacje zawarte w oSwiadczeniu, o kt6rym mowa powy2ej stanowiE wstepne potwierdzenie, 2e
\ rykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

Do oferty Vwkonawca zobowiqzany jest dolqczy6 odpis lub informacje z Krajowego RejestrL'
Sqdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej lub innego wfasciwego
rejestru, w celu potwierdzenia, 2e osoba dzialajqca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania.
Jezeli Vwkonawca ma siedzibQ lub mieJsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru SEdowego lub z Centralnei
Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej - sklada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w kt6rym Vwkonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajEce, 2e osoba
dzialajqca w imieniu V[konawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W pzypadkL
wskazania dostepnosci powyzszych dokument6w pod okreslonymi adresami internetowymi
ogolnodostepnych i bezptatnych baz danych, Vwkonawca przedstawia tlumaczenie tych
dokument6w na jezyk polski,
Vwkonawca nie jest zobowiqzany do zlozenia dokument6w, o ktorych mowa powyzej, jezel.

Zamawiaj cy moze je uzyskad za pomocq bezplatnych i og6lnodost9pnych baz danych, o ile
Vvykonawca wska2e dane umozliwiajqce dostep do tych dokument6w.

Do oferty \lrykonawca zobowiEzany jest dolEczyd pelnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzajqcy umocowanie do reprezentowania \^A/konawcy, 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 udzielenle zam6wienla do oferty
Vwkonawcy zobowiazani sq dolqczyd pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajEcy
umocowanie do reprezentowania Vwkonawcdw wsp6lnie ubiegajqcych si9 o udzielenie
zam6wienia publicznego, podpisane odpowiednio pzez osoby umocowane do reprezentowania

rych \ rykonawc6w.

Vwkonawcy wsp6lnie ubiegajEcy sie o udzielenie zamowienia, w oparciu o at1. 117 ust. 4 ustawy
Pzp dolqcz4E do oferty oswiadczenie, z kt6rego wynika, kt6re roboty budowlane, dostawy lub
uslugi wykonajq poszczegolni Wykonawcy - zalecznik nr 3 do SWZ.

Vwkonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajqcych zasoby,
sklada, wraz z ofertq, zobowiEzanie podmiotu udostqpniajqcego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potzeby rcalizacji danego zam6wienia lub inny podmiotowy
srodek dowodowy potwierdzajqcy, 2e \ lykonawca realizujqc zam6wienie, bQdzie dysponowal
niezbQdnymi zasobami tych podmiot6w - Zahcznik nr 4 do SlllZ.
Zobowiqzanie podmiotu udostepniajqcego zasoby, o kt6rym mowa w ninielszym punkcie,
potwierdza, 2e stosunek lqczqcy \ rykonawce z podmiotami udostepniajEcymi zasoby gwarantuie
rzeczywisty dostep do tych zasob6w oraz okresla w szczegolnosci:
1) zakres dostepnych \ rykonawcy zasobow podmiotu udostepniajqcego zasoby;
2\ spos6b i okres udostgpnienia Vwkonawcy i wykozystania pzez niego zasob6w podmiotL
udostepniajEcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajqcy zasoby, na zdolnoiciach kt6rego Vwkonawca
polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postepowaniu dotyczqcych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych
wskazane zdolnogci dotyczq.

Wykonawca, w pzypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostepniajEcych
zasoby, pzedstawia do oferty, wtaz z ogwiadczeniem, o kt6rym mowa w pkt. 1, takze
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oswiadczenie podmiotu udostQpniajqcego zasoby, potwierdzajqce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu lub kryteri6w selekcii, w
zakresie, w jakim \ rykonawca powoluje sie na iego zasoby - Zalecznik nr 5 do SWZ.

Zamawialqcy nie wymaga zlozenia przedmiotowych 6rodk6w dowodowych.

B, O5wiadczenia i dokumenty skladane na wezwanie
Zamawiajqcy wzywa Vwkonawce, ktorego oferta zostala najwy2ej oceniona, do zlozenia w
wyznaczonym terminie, nie kr6tszym niz 5 dni od dnia wezwania, ponizej wymienionych
podmiotowych Srodk6w dowodowych, aktualnych na dzien ich zlo2enia:
1) Oswiadczenie \l,ykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktorym

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postqpowania
wskazanych Wzez Zamawi qcego, o kt6rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym
rowniez oswiadczenie Vwkonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
pzynaleznosci do tei samej grupy kapitalcwej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r'
o ochronie konkurencji i konsument6w, z innym Vlrlkonawce, kt6ry zlozyl odrebnE ofertQ, albo
oswiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajqcymi przygotowanie oferty niezaleznie od innego \ i/konawcy
nale2qcego do tej samej grupy kapitalowej - zalqcznik nr 6 do Svlz;

2l wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniei ni2 w okresie ostatnich 5 lat liczqc
wstecz od dnia w kt6rym uplynEl termin skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, por6wnywalnych z robotami budowlanymi
stanowiqcymi pzedmiot zam6wienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotow, na eecz kt6rych roboty te zostaly wykonane, otaz zalqczeniem
dowod6w okreslajEcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczeg6lnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane agodnie z pzepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, sq referencje
bqdz inne dokumenty spozqdzone pzez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej Wzyczyny o obiektywnym charakteze \ rykonawca nie
jest w stanie uzyskad tych dokumentow - inne odpowiednie dokumenty - zaQcznik nr 8 do
SI'IZ;
UWAGA: Jezeli Vwkonawca powoluje sie na doswiadczenie w reallzacji rob6t budowlanych,
wykonywanych wsp6lnie z innymi Vwkonawcami, wykaz o kt6rym mowa powyzej dotyczy
rob6t budowlanych, w kt6rych wykonaniu VWkonawca ten bezposrednio uczestniczyl;

3) wykaz os6b, skierowanych przez Vvykonawca do realizacji zam6wienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien i doswiadczenia niezbQdnych
do wykonania zam6wienia publicznego, a tak2e zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymt osobami - zalqcznik nr 9 do SWZ.

1.

1.

C. Dokumenty podmiot6w zagranicznych
Zamawiajqcy nie zqda od Vwkonawcy majqcego siedzibe lub miejsce zamieszania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentow potwierdzajqcych nie podleganie wykluczeniu
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - w postgpowaniu nie okreslono wymogu pzedlozenia
dokument6w w tym zakresie.

D, lnne dokumenty i informacje
\ 4/konawca, wezwany do zlozenia podmiotowych 6rodk6w dowodowych, nie jest zobowiqzany
do zlozenia podmiotowych Srodk6w dowodowych, kt6re Zamawialqcy posiada w swojej
dyspozycji, jezeli Vwkonawca wska2e te srodki dowodowe oraz potwierdzi ich prawidlowosc i
aktualnosd - zalqcznik nr 7 do SWZ.
W sytuacji dobrowolnego zlozenia przez Vwkonawce w@z z ofertq dokument6w nie
wymaganych na tym etapie od V$konawcy i jednoczesnym braku oswiadczenia o aktualnosci
dokument6w, o kt6rym mowa w pkt. 1, \ rykonawca zostanie wezwany do zlozenla tych
dokument6w na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. Natomiast w pzypadku zlozenia
oswiadczenia o aktualnosci dokumentdw i jednoczesnym zlozeniu do oferty dokument6w
niekompletnych lub zawierajqcych blgdy, \ A/konawca zostanie wezwany do ich zlozenia,
poprawienia lub uzupefnienia zgodnie z art, 128 ust. 1 ustawy Pzp.
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3. W zakresie nieuregulowanym ustawq Pzp lub niniejszq S\M do oswiadczen i dokument6w
skladanych pzez VwkonawcQ w postepowaniu zastosowanie majE w szczeg6lnosci pzepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych Srodkow dowodowych oraz innych dokument6w lub oSwiadczei, jakich mo2e
zadaC zamawiajecy od Wykonawcy onz rczporzEdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu spozqdzania i Wzekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokument6w elektronicznych oraz Srodk6w komunikacji elektronicznej w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego.

XI. PODWYKONAWSTWO ORAZ POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

Wykonawca moze powierzyc wykonanie czesci zam6wienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Zamawiajqcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zam6wienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazal w ofercie czesci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powlenyc
podwykonawcom oraz podal (o ile sq mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawc6w - zalqcznik nr I do SwZ.

3, Vwkonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu polega6 na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiot6w udostgpniajqcych zasoby, niezale2nie od charakteru
prawnego lqczqcych go z nimi stosunkow prawnych.

4. W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych docwladczenia, Wykonawcy mogq polega6 na
zdolno6ciach podmiot6w udostepniaiqcych zasoby, jesli podmioty te wykonajq
Swiadczenle do realizacji kt6rego te zdolnosci sq wymagane.

5. Vwkonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajqcych zasoby,
sklada, wraz z oFJrta, zobowiqzanie podmiotu udostgpniajqcego zasoby do oddania mu do
dyspozycjj niezbgdnych zasob6w, o kt6rym mowa w rozdziale Vlll pkt.2 ppkt. 4 niniejszej SV\Z
na potzeby realizacji danego zam6wienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy
potwierdza.iqcy, ze VWkonawca realizujqc zam6wienie, bedzie dysponowat niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w.

6. vwkonawca, w przypadku polegania na zdolnoeciach lub sytuacji podmiot6w udostqpniajEcych
zasoby, pnedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktorym mowa w rczdziale X ust. A pkt. 1

niniejszej S\M, tak2e oSwiadczenie podmiotu udostepniajqcego zasoby, potwierdzajqce brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu, w zakresie, w jakim V1rlkonawca powotuje siQ na jego zasoby, o kt6rym mowa w
rozdziale Vlll pkt.2 ppkt. 4.

7. Zamawiajqcy ocenia, czy udostgpniane Vwkonawcy pzez podmioty udostepniajqce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalaiE na wykazanie przez Vwkonawce spelniania
warunk6w udzialu w postQpowaniu, a tak2e bada, czy nie zachodze wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, kt6re zostaly pzewidziane wzgledem \ rykonawcy.

8. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostQpniajEcego zasoby nie potwierdzajE
spelniania przez \ rykonawcQ warunkow udziafu w postepowaniu lub zachodzq wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, ZamawidAcy zqda, aby Vwkonawca w terminie okreslonym
ptzez Zamawiajqcego zastepil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, ze
samodzielnie spelnia warunki udziatu w postQpowaniu.

9. UWAGA: Vwkonawca nie mo2e, po uplywie terminu skladania ofert, powolywad sie na zdolnoSci
lub sytuacjg podmiot6w udostepniajqcych zasoby, je2eli na etapie skladania ofert nie polegal on
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostepniajqcych zasoby.

10. Szczeg6lowe dalsze postanowienia dotyczEce podwykonawc6w znajdujE siQ we Wzoze Umowy

s 13.

xil. TNFoRMACJA DLA WYKONAWCoW WSP6LNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWTENIA

1. \ /ykonawcy mogq wsp6lnie ubiegad siQ o udzielenie zamowienia. W takim pzypadku
Vvykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Pelnomocnictwo winno
byc zafaczone do oiefty zgodnie z zapisami rozdzialu X ust. A pkt. 3 niniejszej S\ /z.
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W pzypadku VWkonawcow wsp6lnie ubiegajqcych siQ o udzielenie zam6wienia, oswiadczenia, o

kt6rych mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej S\M, sklada kazdy z \4 /konawc6w.
Oswiadczenia te potwierdzajE brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunkow udzialu w
zakresie, w jakim kazdy z vwkonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postepowaniu.

Vwkonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sie o udzielenie zam6wienia dolEczaiE do oferty oswiadczenie
o kt6rym mowa w rozdziale X ust. A pkt. 4 ninie,szej S\M, z kt6rego wynika, kt6re roboty
budowlane/dostawy/uslugi wykonajq poszczeg6lni Vwkonawcy, zgodnie z art. 1 'l7 ust. 4 ustawy
Pzo.
W przypadku VWkonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych sie o udzielenie zamdwienia, oswiadczenia, o
kt6rych mowa w rozdziale X ust. B pkt. 1 ppkt. 1) niniejszej SWZ, sklada ka2dy z \ iykonawc6w.
OSwiadczenia i dokumenty potwierdzajqce spelnienie warunk6w udzialu w postepowaniu
Vwkonawcy wspolnie ubiegajqcy sie o zamdwienie skfadajE z zastzezeniem art. 117 ust. 3
ustawy Pzp, tj. ,,W odniesieniu do warunk6w dotyczEcych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia V$konawcy wsp6lnie ubiegajqcy siQ o udzielenie zam6wienia
mogq polegad na zdolnosciach tych z Wykonawcdw, kt6zy wykonajE roboty budowlane lub
uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnosci sE wymagane" - co winno mieC odzwierciedlenie w
oSwiadczeniu skladanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

xilr. TNFoRMACJE O SPOSOBTE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANN OSWNDCZEN LUB DOKUMENTOW

A. Komunikacja migdzy Zamawiajqcym a Vlfykonawca.

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zam6wienia, w tym skladanie Ofert, wymiana
informacji otaz peekazywanie dokument6w lub oswiadczerl miedzy Zamawiajqcym a
\$rkonawcq odbywa siQ prry utyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, tj.:
a) Aplikacja internetowa JOSEPHINE (informacja o postQpowaniu, szyfrowanie oferty,

formularze do komunikacji, SKtADANIE OFERT)
b) poczty elektronicznej e-mail: pom@oom-oolkowice.com.pl (korespondencja opr6cz Ofert).
jak rowniez ptzy uzyciu:
c) Platformy e-Zam6wienia httos://ezamowienia.qov. pl/pl/ (Ogloszenie o zam6wieniu, informacje

o postgpowaniu)

d) strony internetowej prowadzonego postepowania https://bio.oom-oolkowice.com. ol
(Ogloszenie o zam6wieniu, dokumenty zam6wienia, w tym S\M i Informacje dla
V!!konawc6w).

2. Pzez Srodki komunikacji elektronicznej rozumie sie Srodki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 t. o Swiadczeniu uslug drogq elektronicznq.

3. JOSEPHINE to aplikacja internetowa znaidujqca sie na domenie
httos://iosephine.proebiz.com/ol/, kt6ra jest przeznaczona do elektronicznej komunikacji miQdzy
zamawiajqcym a wykonawcq w rozumieniu Ustawy z dnia 11 wzesnia 2019 r. Prawo

zam6wien publicznych (Dz. U.2019.2019 t,j.):
4. Zamawiajacy bgdzie komunikowal sie z wykonawcami za posrednictwem modulu

komunikacyjnego systemu JOSEPHINE. Zlozenie oferty, zlozenie wniosku o wyjasnienie
dokumentacji przetargowej, uzupelnienie kwalifikacji, wyjasnienie ofert, zgfaszanie spzeciwu,
nastqpi pomiedzy zainteresowanq stronq (zwana dalej ,,wykonawcE') i zamawiajqcym wylEcznie
drogq elektroniczne w jQzyku polskim oraz w spos6b gwarantujqcy kompletnosC danych
zawartych we wszystkich dokumentach, w tym ochronq danych poufnych i osobowych. Ta
metoda komunikacji dotyczy wszelkiei komunikacji elektronicznej miedzy zamawiajqcym.

5. Aby bezproblemowo korzystao z systemu JOSEPHINE, konieczne jest korzystanie z komputera
podlaczonego do internetu i pzeglEdarki internetowej. Szczeg6lowe informacje dotyczqce
wymagan technicznych znajdujq sie pod adresem:
httos://store.proebiz.com/docs/iosephine/Dl/VWmaqania techniczne sw JoSEPHlNE.odf

6. Tresciq elektronicznej komunikacji za posrednictwem oprogramowania JOSEPHINE bqdzie
zlozenie oferty i wymaganych dokumentow, wyiasnienie dokumentacji peetargowej, dodanie
kwalifikacji, wyja6nienie oferty, zlozenie sprzeciwu oraz wszelka komunikacja miQdzy
zamawiajqcym i wykonawcq w zam6wieniach publicznych. Komunikacja elektroniczna za
posrednictwem JOSEPHINE nie ma zastosowania do komunikacji ze stronami trzecimi. Jezeli
zamawiajqcy zdecyduje o mozliwosci zastosowania innej metody komunikacji ni2 za
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po6rednichvem oprogramowania JOSEPHINE to wyra2nie wskaze
przetargowej.

7. Dostarczenie wiadomosci elektronicznych zawierajqcych dane, za

w dokumentacji

posrednictwem
oprogramowania JOSEPHINE w zakresie okreslonym w punkcie 6, oznacza moment
otzymania wiadomosci zawierajqcych dane na adres elektroniczny odbiorcy (odbiorc6w) w
oprogramowaniu JOSEPHINE. Oprogramowanie JOSEPHINE dokonuje zapisu pzebiegu
komun ikacji elektronicznej.
Jesli nadawcq wiadomosci zawierajecej dane jest zamawiajEcy, wykonawca zostanie
poinformowany, Ze otrzyrhal wiadomogd z danymi do danego zamOwienia (na kontaktowy adres
e-mail okreslony przez wykonawce w trakcie rejestracji do oprogramowania JOSEPHINE). Po
zalogowaniu sig do oprogramowania JOSEPHINE, tres6 wiadomosci zawierajqcej dane bQdzie

widoczna w module komunikacyjnym zam6wienia.
Po dokonanej rejestracji izalogowaniu sie do oprogramowania JOSEPHINE, wykonawca moze
wysylac wiadomosci z danymi ze Srodowiska systemu. Moze r6wnie2 przeglEdac calq historie
swojej komunikacji z zamawiajqcym.

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

11. Za date pzekazania Oferty, oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp,
podmiotowych Srodk6w dowodowych, pnedmiotowych srodkow dowodowych oraz innych
informacji, oswiadczen lub dokument6w, pzekazywanych w postQpowaniu, peyjmuje sie date
ich przekazania do aplikacji internetowej JOSEPHINA, a w pzypadku komunikacji za pomocq
poczty e-mail, datQ wplywu na seMer poczty Zamawiajqcego.

12. Spos6b spozqdzenia dokumentow elektronicznych, oSwiadczerl lub elektronicznych kopii
dokument6w lub oswiadczen musi byd zgodny z wymaganiami okreslonymi w rozpozqdzeniu
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu spozEdzania i

pzekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz
Srodkow komunikacji elektronicznej w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego lub
konkursie.

'13, W celu skr6cenia m.in. czaau udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiajqcy zaleca, aby
korespondencia elektroniczna (inna nii Oferta Wykonawcy i zalqczniki do Oferty)
odbywala sig r6wnie2 za pomocq poczty elektronicznei na adres e-mail: oom@Dqm-
oolkowice.com.pl

14. Jezeli Zamawidjqcy lub Wykonawca ptzekazqq oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pomocq poczty elektronicznej, kazda ze stron na zEdanie drugiej strony
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

15. We wszelkiej korespondencji zwiqzanetl z niniejszym postepowaniem Zamawi44cy i

VWkonawcy poslugujq sig numerem postqpowania nadanym Wzez ZamawiaiEcego.
16. Zamawiajqcy informuje, 2e zgodnie z aft. 284 ust. 6 ustawy Pzp tresc zapytah w.az z

wyiasnieniami (bez ujawnienia 2rbdla zapytania) udostQpni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania. Tym samym wszelkie informacje pzekazywane V[konawcom
stanowiq integralne czes6 specyflkacji warunk6w zam6wienia i dotyczq wszystkich
\ rykonawc6w biorqcych udzial w ww. postepowaniu. \ rykonawca jest zobowiqzany zlozyc
oferte uwzglgdniajqcq wszelkie zmiany i wyjasnienia zawarte na stronie prowadzonego
postQpowania.

17, Zamawiajqcy nie pzewiduie sposobu komunikowania sie z Wykonawcami w inny spos6b niz
ptzy uzyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

B , Rejestracja

1. Osoba upowazniona rejestruje sie w systemie JOSEPHINE, wypelniaiqc formulaz
rqestracyjny na domenie https://iosephine.proebiz.com, postQpujqc w spos6b okre6lony w
formularzu. Zamawiajacy podkresla, ze rejestracja osoby upowaznionej i jej p62niejsza
weryfikacja jest czynnosciq jednorazowE i w interesie wykonawcy jest dokonanie tej rejestracji
w odpowiednim czasie pzed podj?ciem jakichkolwiek dzialai w oprogramowaniu JOSEPHINE.
Vl4/konawca pzyjmuje do wiadomosci, 2e weryf,kacia osoby upowa2nionej moze wymagao
czasu do tzech dni roboczvch.
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Jezeli formulaz rejestracyjny jest wypelniany pzez osobg, kt6ra iest 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.
Jezeli formulaz rejestracyjny jest wypelniany pzez osobQ upowaznionq do dzialania w imieniu
wykonawcy 0est upowazniona do skladania ofert) na podstawie pe.lnomocnictwa, osoba moze
zalqczyC dokument pelnomocnictwa w czasie dokonywania rejestracji bqd2 zalEczyc ten
dokument wraz z ofertq i innymi wymaganymi dokumentami, Po dokonanej rejestrac.ii osoba
moze wykonywad dowolne czynnosci w oprogramowaniu JOSEPHINE.
Podczas rejestracji uzytkownik wybiera swoje dane dost?powe i przesyla formulaz
rejestracyjny. Po pzeslaniu formulaza rejestracyjnego osoba upowazniona zostaje
zarejestrowana w systemie i moze wykonywad czynnosci w ramach zam6wien publicznych w
oprogramowaniu JOSEPHINE.
Po zalogowaniu siQ do systemu JOSEPHINE zarejestrowany uzytkownik moze wybrad
zamowienie publiczne i moze zaczq' w pelni kozystac z oprogramowania JOSEPHINE.

XIV, OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENT6W WYMAGANYCH PRZEZ

ZAMAWTAJACEGO W SWZ

'1. Vwkonawca sklada ofertQ drogq elektronicznq w rozumieniu przepis6w Ustawy z dnia '1 1

wzesnia 2019 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U.2019.2019 t.j.) i wprowadza iq do
oprogramowania JOSEPHINE, kt6re znaiduje sie pod adresem internetowym
https://iosephine.oroebiz.com/pl/. Vwkonawca sklada dokumenty w wymaganym formacie i

zakresie oraz kolejnosci zgodnie z dokumentacjE pe etargowq zamawiajqcego.
2. Zlozenie oferty oznacza zlozenie dokument6w formie formularzy ( wg wzoru w S\M) , pzy

jednoczesnym zlozeniu wymaganych dokumentow w formie zalqcznik6w podpisanych
podpisem elektronicznym lub tylko zlozenie odpowiednich dokument6w (tj, zalqcznikow)
podpisanych podpisem elektronicznym. Zamawiajqcy pzekazuje informacje na temat sposobu
skladania ofert oraz informacje na temat zalqcznik6w, tj. wymaganego formatu poszczeg6lnych
dokument6w, ich zakresu i kolejnosci w dokumentacji przetargowej.

3. Zamawiajqcy wymaga zlozenia oferty za pomocE zalaczonych do SV\Z dokumentdw, podpisanych
podpisem elektronicznym i informuje Vwkonawc6w, i2 oprogramowanie nie generuje
systemowego formularza ofertowego. Vwkonawca sklada ofertg wraz z wymaganymi
dokumentami w formie zalqcznik6w, upzednio pzygotowanych i podpisanych podpisem
elektronicznym w Srodowisku komputera Vwkonawcy.

4. Wykonawca sklada ofertg przed uplynieciem termrnu skladania ofert. Zlo2enie oferty w terminie
skladania oletl oznacza dostarczenie oferty na czas. Najmniejsza mozliwa jednostka czasu w
systemie do zlozenia oferty to sekunda.

5. Za date pzekazanra oferty przyjmuje siQ datQjej przekazania na portal JOSEPHINA.
6. Zamawiajqcy zaleca, aby \ rykonawca zapewnil dla siebie wystarczajAca rezerwq czasowq na

elektroniczne zlo2enie oferty tj. wczeSniejsze pzystEpienie do zlozenia oferty, gdyz na czas
pzeslania oferty wp.lryw mogq mie6 czynniki, na kt6re ZamawiajAcy i \ rykonawca mogq nie miec
wplywu tj. m.in. parametry techniczne sprzetu komputerowego z kt6rego bedzie pzesylana
oferta, predkosd polqczenia internetowego \ 4/konawcy lub inne problemy techniczne.

7. Ofefta zlo2ona po uplynieciu terminu skladania ofert zostanie przyjeta pzez system
oznaczona jako oferta zlozona po terminie; oferta nie zostanie uwzgledniona wsrod otwartych
ofert i nie zostanie udostepniona zamawiajqcemu. Powiadomienie o zlozeniu oferty po terminie
iest wyslane na adres e-mail u2ytkownika wykonawcy.

8. Zamawiajqcy zwraca uwage, 2e wykonawca moze zloLyC jednq ofertQ przed uptynigciem
terminu skladania ofert. \A /konawca mo2e wycofad swojq oferte w dowolnym momencie pzed
upfynieciem terminu skladania ofert. \ rycofanie oferty jest mozliwe poprzez kliknigcie ikony
kosza. Jezeli Vwkonawca jest zainteresowany zmianq zlozonej oferty w terminie skladania ofert,
nalezy najpierw wycofad poprzedniq ofertq, a nastepnie wprowadzi6 nowq. Zlo2enie/wycofanie
oferty zawsze oznacza ptace z calE ofertq; modyfikacie lub zmiany poszczeg6lnych
dokument6w nie mogq by6 wykonywane w systemie.

L Oferte nalezy spozEdzic w jgzyku polskim. Zamawiajqcy nie wyraza zgody na skladanie ofert,
oswiadczen i dokumentow w jQzyku innym niz polski. W pzypadku, gdy pzedkladane
dokumenty lub oswiadczenia spozqdzone sq w innym jezyku, nale2y przedlozy' )e wraz z ich
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tlumaczeniem na jezyk polski. Zamawiajqcy wymaga od \Afkonawcy pzedstawienia
tlumaczenia na jgzyk polski wskazanych pzez Wykonawce i pobranych przez ZamawiQqcego
oswiadczen lub dokument6w.

10. Oferte w postepowaniu sklada sie, pod rygorem niewa2noSci, w formie elektronicznej
(opatzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

11. Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty za pomocE ktorego
podpisywana bedzie oferta lub oSwiadczenia oaz za pomocE kt6rego bedzie potwlerdzana
zgodno66 z oryginalem kopii oswiadczerl lub kopii dokument6w, powinien byC aktualny iwazny
w chwili podpisywania lub potwierdzania za zgodnogC z oryginalem.

12. W pzypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postQpowaniu, ptzekazywane ptzy uzyciu
srodkow komunikacji elektronicznej, zawier4q informacje stanowlqce tajemnice
pzedsiebiorstwa, Vwkonawca, w celu utzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w
spos6b okreslony w Rozdziale Vl niniejszej S\M.

13. Poswiadczenia dokumentow za zgodnosd z oryginalem dokonuje odpowiednio Vwkonawca,
podmiot, na kt6rego zdolnosciach lub sytuacji polega \ ii/konawca, Vwkonawcy wsp6lnie
ubiegajacy siQ o udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentow, kt6re ka2dego z nich dotyczE, w szczeg6lnych pzypadkach okreslonych w
Rozporzqdzeniu Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
spozadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz Srodkow komunikacji elektronlcznej w postepowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego lub konkursie - rowniez notariusz. Poswiadczenie za zgodnosd z
oryginalem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pzez osobQ/osoby
upowaznionq/upowaznione. Szczeg6ly poswiadczen okreslone zostaly Rozpotzqdzeniem
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
Srodkow dowodowych oraz innych dokument6w lub oswiadczen, jakich moze zqdac
Zamawi4qcy od \ rykonawcy.

14. Oferta powinna byd podpisana przez osobQ upowaznionq do reprezentowania Vvykonawcy,
zgodnie z formE reprezentacji Vlkonawcy okreslonq w rejestze lub innym dokumencie,
wlasciwym dla danej formy organizacyjnej Wkonawcy albo peez upelnomocnionego
pzedstawicrela Vwkonawcy. W celu potwierdzenia, 2e osoba dzial41ca w imieniu Vwkonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiajqcy zqda od Vwkonawcy 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
s\ /z.

15. Pelnomocnictwo do zlozenia oferty musi byc zfozone w formie elektronicznej (opatrzonej
kwaliflkowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznei opateonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza siQ takze zlozenie elektroniczne, kopii (skanu)
pelnomocnictwa spozqdzonego upzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poswiadczenia spozqdzonego stosownie do art. 97 $2 ustawy z dnia l4lutego 1991r. Prawo o
notariacie, kt6re to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
bqdz tez popzez opatzenie skanu pelnomocnictwa spozEdzonego uprzednio w formie
pisemnej kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pefnomocnictwa nie mo2e byC uwiezytelniona przez
upelnomocnionego.

'16, Zamawiaiqcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zloaenie oferty w spos6b niezgodny z
zapisami SWZ, w szczeg6lnosci za sytuacje, gdy ZamawiajEcy zapozna siq z tresciq oferty
pzed uplywem terminu skladania ofert (np. zlozenie oferty w zakladce "\ rySlij wiadomosC do
Zamawiajqcego"). Taka oferta zostanie uznana Wzez Zamawi4Ecego za ofertQ handlowq i nie
bedzie brana pod uwage w pzedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostal spelniony
obowiqzek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

17. Rozszerzenia plik6w wykozystywanych przez Wykonawc6w powinny by6 zgodne z
ZalAcznikiem nr 2 do "RozporzEdzenia Rady Ministr6w w sprawie Krajowych Ram
lnteroperacyjno5ci, minimalnych wymagai dla rejestr6w publicznych iwymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla system6w teleinformatycznych", zwanego
dalej Rozpozadzeniem KRl.

18. Zamawiajqcy rekomendu.le wykozystanie format6w: .pdf .doc .docx .xls .xlsx.jpg (jpeS) 4
szczeq6lnvm wskazaniem na .Ddt

19. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajqcy rekomenduje wykozystanie rczszetzenia

--



Numer sprawy 7/2021

.zio.
20. WSr6d rozszetzefi powszechnych a niewystgpuiEcych w Rozpozqdzeniu KRI wystepujq: .rar

.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty zlo2one w plikach z takimi ro6zezeniami zostanq
uznane za zlo2one nieskutecznie, w sytuacji gdy Zamawiajqcy nie bedzie m6gl dokonae
ich odczytu za pomocq dostepnych mu narzgdzi i oprogramowania.

21. Zamawiajqcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plik6w podpisywanych profilem

zaufanym, kt6ry wynosi maksymalnie 10 MB, oraz na ograniczenie wielkosci plik6w
podpisywanych w aplikacji eDoApp sluzEcej do skladania podpisu osobistego, kt6ry wynosi
maksymalnie 5 MB.

22. W ptzypadku uzycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego ZamawiajQcy zaleca uzywanie
podpisu wewnetznego (Pades - dolEczanego do dokumentu - po zlo2eniu podpisu otzymu.iemy
jeden plik, w ktorym znajdujq siQ zar6wno dokument, jak i informacje o podpisie). Ze wzgledu na

niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz latwiejszq weryfikacje podpisu Zamawiajqcy
zaleca, w miarQ mozliwosci, pzekonwertowanie plikow skladajEcych sie na oferte na

rczszetzenie .pdi Uzycie podpisu zewnettznego (Xades - osadzonego w osobnym pliku - w
pliku podpisu znajdujq siQ tylko informacje o podpisie - nalezy go dolqczy6 do dokumentu
kt6rego dotyczy) nie bedzie prowadzilo do odzucenia Wlkonawcy, jednakze wystQpuje ryzyko
utraty integralnosci podpisu z danymi z powodu pzypadkowej lub celowej edycji podpisanych
danych. Podczas weryfikacji mo2e nie byd mozliwosci potwierdzenia zgodnosci z danymi w pliku
podpisanym. Konieczne iest wysylanie pary plik6w: 2r6dlowego i podpisanego. Moze sie zdarzyc
ptzekazanie pliku z danymi bez pliku z podpisem, co jest r6wnoznaczne ze zlozeniem
niepodpisanych dokument6w.

23. Zamawi4qcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka os6b, stosowae
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie r62nymi rodzajami podpis6w np. osobistym i

kwalifikowanym moze doprowadziC do problem6w w weryfikacji plik6w.
24. Zamawi4Ecy zaleca, aby Vwkonawca z odpowiednim wypzedzeniem przetestowal mozliwosc

prawidlowego wykozystania wybranej metody podpisania plik6w oferty.
25. Jesli Vwkonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca sig wczesniejsze

podpisanie kazdego ze skompresowanych plik6w.
26. Zamawiqqcy zaleca aby lig wprowadzad jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich

podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowac naruszeniem integralnosci plik6w co r6wnowa2ne
bedzie z koniecznosciq odzucenia oferty.

XV. SPOSoB OBLICZANTA CENY OFERW

1. W kazdej podlegajqcej rozpatrywaniu ofercie Vwkonawca w Formulazu ofertowym okresla

ryczaltowE ceng brutto w zlotych polskich, w tym cenQ ryczaltowq netto oraz stawke podatku
VAT.
2. Cena musi wynikac z kalkulacji ryczaltu. Kalkulacje ceny ryczaltowej nalezy sporzqdzic na

podstawie dokument6w zam6wienia i uzupelnid o wszelkie koszty, kt6re Vwkonawca, po

zapoznaniu sie z przedmiotem zam6wienia i terenem realizaqi zadania poniesie w trakcie
jego realizacji.

3. Vwnagrodzenie ryczaltowe musi obejmowaC wszystkie koszty zwiEzane z rcalizacjE
zam6wienia , a takze oddzialywania innych czynnik6w majacych lub mogqcych mie6 wplyw
na koszty Niedoszacowanie, pominiecie otaz brak rczpoznania pzedmiotu i zakresu
zam6wienia nie moze byo podstawE do 2Edania zmiany wynagrodzenta ryczaltowego
okreslonego w umowie.

4. Cena ryczaltowa brutto( C) za rcalizacle pzedmiotu zam6wienia powinna byd sumE
nastQpujecych element6w skladowych:
C=C1 +C2
gdzie:
Cl - jest sume cen ryczaltowych za wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-
kosztorysowych wraz z innymi opracowaniami, uzgodnieniami, decyzjami pozwolenia na
budowQ ( o ile sq wymagane ) lub dokonania zgloszen wykonywania rob6t budowlanych
niewymagajqcych pozwolenia na budowg; szczeg6lowo opisanymi w niniejszei S\ 2, PFU i

wzoze umowy dla wszystkich obiekt6w;
Wynagrcdzenie ryczaftowe za poz. C1 nie mo2e stanowie wiecej niz 6 % wartosci C
C2 - jest sumE cen ryczaftowych za wykonanie rob6t budowlanych, dostawQ, montaz wiat,
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uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie ( o ile iest wymagane);
szczeg6lowo opisanymiw niniejszej SWZ, PFU i wzoze umowy dla wszystkich obiekt6w.

5. Pzedmiot zam6wienia obiQty jest 23 7o stawkq VAT. W pzypadku, gdy \ rykonawca

7.

uprawniony jest do stosowania innej stawki podatku VAT, w Formulazu ofertowym nale2y
pzekresli6 wpisana przez ZamawiajEcego stawke, a w wykropkowane miejsce wpisac
odpowiedniE stawkg i zalqczy6 do oferty uzasadnienie jej zastosowania.
Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiqzkow Vwkonawcy zgodnie z pzepisami
ustawy o podatku od towar6w i uslug oraz podatku akcyzowym.
Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp - Jezeli zostala zlozona oferta, kt6rej wyb6r prowadzilby do
powstania u Zamawiajqcego obowiEzku podatkowego zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarow i uslug, dla cel6w zastosowania kryterium ceny lub kosztu
ZamawiajEcy dolicza do pnedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towar6w i uslug,
kt6rq mialby obowiEzek rozliczyc. Vwkonawca, skladajqc ofertg, ma obowiEzek:
poinformowania Zamawiaiacf..go, 2e wyb6r jego oferty bedzie prowadzil do powstania u

Zamawiaiqcego obowiEzku podatkowego;
wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bQdq prowadzily

do powstania obowiAzku podatkowego;
wskazania wartosci towaru lub uslugi objQtego obowiqzkiem podatkowym ZamawiaiEcego, bez
kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towar6w i uslug, kt6ra zgodnie z wiedzq urykonawcy, bQdzie

9.

8.
mrata zaslosowanre.
Wz6r Formulaza Ofertowego zostal opracowany pey zalozeniu, i2 wybor oferty nie b9dzie
prowadzid do powstania u ZamawiajEcego obowiqzku podatkowego w zakresie podatku VAT. W
pzypadku, gdy VlATkonawca zobowiqzany jest zfozyc oswiadczenie o powstaniu u

ZamawiajEcego obowiqzku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowad tre56 formularza.
Ceny muszq byC podane i wyliczone w zaokrqgleniu do dw6ch miejsc po pzecinku (zasada
zaokrEglenia - ponizej 5 nalezy koric6wkg pominqd, powyzej i r6wne 5 nalezy zaokrqglic
w gore)
Zgodnie z arl.224 ust.3 pkt 4) ustawy Pzp (...) koszty pracy, kt6rych wartosc przyjeto do
ustalenia ceny nie mogq by6 nizsze od minimalnego wynagrodzenia za pracQ albo minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie pzepis6w ustawy z dnia 10 pa2dziernika 2002 (. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub przepis6w odrebnych wlasciwych dla spraw, z kt6rymi
zwiqzane jest realizowane zam6wienie.
W przypadku wystEpienia oczywistej omylki rachunkowej w wyliczeniu ceny oferty brutto i netto,
w sytuacji kiedy to nie bgdzie wynikalo z tresci oferty np. z kalkulacji - ryczaltu, Zamawi{qcy
dokona pzeliczenia zgodnie z zasadami matematycznymi.
Cena ryczaftowa brutto C musi zav'tie|ac wszystkie koszty zwiqzane z prawidlowq realizacjE
zadania wynikajEce:

a) z zapis6w umowy ,

b) z zapisow PFU,
c) z ST, z wymienionych w nich Polskich Norm i pzepis6w,
d) z Prawa budowlanego i akt6w wykonawczych do tej ustawy,
e) z zasad sztuki iwiedzy budowlanej,
f) z lokalizacji obiektu i warunk6w realizacji rob6t budowlanych,
g) z zalecen producent6w wbudowywanych material6w i wzAdzei,
h) z pzepis6w bhp,
il z mo2lirych zdazen losowych i budowlanych zwiAzanych z realizacjq zam6wien ja.

Cena ryczaltowa brutto C musi zwierad rowniez nastepujace koszty: wszelkich prac
pzygotowawczych, porzqdkowych, ubezpieczenia realizacji zadania, transportu zewnQtznego i

wewnQtznego pracownikow, material6w i odpad6w, deponowania na skladowisku, iinne
wynikajqce z PFU, S\ /Z i zalqczonego projektu umowy.

14- Cena ta musi zawierao pelny zakres rzeczory rob6t z niezbgdnymi kosztami, oplatami itp.
niezbednymi dla wlasciwej realizacji przedmiotu zamdwienia.

15. Przyjmuje siQ, 2e cena ryczaftowa brutto (C) zawafta w umowie uwzglednia wszelkie
okolicznogci lokalizacji, cechy szczegolne zamowienia i terminy oraz rekompensuje \ rykonawcy
wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiqzania - bez mozliwosci wysuwania roszczen w stosunku
do Zamawiajacego, a takze obejmuie wszystkie skladniki potzebne do nale2ytego wykonania
Dzedmiotu umowv.

10.

11.

12.

13.
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16. Ptzyjmuie sig, 2e cena kosztorysowa brutto Cb zawatla w umowie uwzglQdnia wszelkie
okolicznosci lokalizacji, cechy szczeg6lne, terminy oraz rekompensuje \Alykonawcy wszelkie jego
wydatki, koszty i zobowiezania - bez mo2liwosci wysuwania roszczen w stosunku do
Zamawiajqcego.

xvt. WYMAGAN|A DOTYCZACE WADIUM

1. \ ,ykonawca zobowiqzany jest do zabezpieczenia swo.iej oferty wadium w wysokosci:
'l 500,00 zl (slownie: jeden tysiqc piedset zlotych),

2, Wadium wnosi siQ pzed uplywem terminu skladania ofert.
3. Wadium moze byd wnoszone w jednej lub kilku nastgpujqcych formach:

l) pieniEdzu;
2) gwarancjachbankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poreczeniach udzielanych pzez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9listopada 2000 r. o utwozeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiQbiorczoSci,
4. Wadium wnoszone w formie pienigznej nalezy wnosid pzelewem na konto ZamawiajEcego

SANTANDER BANK POLSKA S.A. Nr konta 94 1090 2109 0000 0005 5000 0085
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu nastepuje z chwilq uznanla Srodk6w pieniQznych na

w/w rachunku bankowym Zamawiajqcego, pzed uplywem terminu skladania ofert (tj. pzed
uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skfadania ofert).

6. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi byd zlozone,lako oryginal gwarancji
lub poreczenia w postacl elektronicznej opatzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym i spelniaC co najmniej poni2sze wymagania:
f) musi obejmowad odpowiedzialno6d za wszystkie przypadki powoduiEce utratq wadium

przez Vwkonawc9 okreslone w ustawie Pzp.
2l z jej tresci powinno jednoznacznie wynikac zobowiqzanie gwaranta do zaplaty calej kwoty

wadium;
3) powinno byc nieodwolalne i bezwarunkowe oraz platne na pierwsze zqdanie;
4) termin obowiqzywania poreczenia lub gwarancji nie moze byo krotszy niz termin zwiezania

oleftq(z zaslzezeniem i2 pieMszym dniem zwiazania ofertq jest dzien skbdania ofert);
5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znale26 si9 nazwa oraz numer pzedmiotowego

posl9powanla;
6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji lest: Pzedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z

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

utzyma wadium niepzerwanie do uptryu terminu zwiqzania ofertq lub zfozy wniosek o zwrot
wadium w pzypadku, o kt6rym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odzucona-

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

xv[. TERMTN ZW|AZAN|A OFERTA

1. Vl /konawca bQdzie zwiqzany ofertq do dnia 21.07,2021 r.
Bieg terminu zwiEzania ofertq rozpoczyna siq wraz z uplrywem terminu skladania ofert.

2. W przypadku gdy wyb6r najkorzystniejszej oferty nie nastqpi przed uplywem terminu zwiqzania
ofertq wskazanego w ust. 1, zarnawiajqcy pzed uplywem terminu zwiEzania ofertq zwraca sie
jednokrotnie do Vwkonawcow o wyra2enie zgody na pzedluzenie tego terminu o wskazywany
pzez niego okres, nie dluzszy niz 30 dni. Przedlu2enie terminu zwiazania ofertE wymaga
zlozenia peez Vwkonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na pzedluzenie
terminu zwiqzania ofertE.

3. Odmowa wyra2enia zgody na pzedluZenie terminu zwiEzanja ofertq nie powoduje utraty
waorum.
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XVIII. SPOSOB ITERMIN SKTADANIA OFERT

1. Oferte wtaz z wymaganymi zalqcznikami nale2y zlo2y' w terminie do dnia:
22.06.202'l r., do godz. 11 :30.
Vl,ykonawca sktada ofertQ drogq elektronicznq w rozumieniu pzepis6w Ustawy z dnia 11

wzesnia 2019 r. Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U.2019.2019 t.j.) iwprowadza jE do
oprogramowania JOSEPHINE, kt6re znaiduje sie pod adresem internetowym
https://iosephine.oroebiz.com/Dl/. Vwkonawca sklada dokumenty w wymaganym formacie i

zakresie oraz kolejnoSci zgodnie z dokumentacjq pzetargowq zamawiaiqcego.
Wykonawca moze zfo2yc tylko jedne ofertQ.
Zamawi4qcy odtzuci ofertQ zlozonq po terminie skladania ofert.

XIX. OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 22.06.2021 r., o godzinie 12:00.
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiajqcy, najp6zniej pzed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacig o kwocie, iakq zamieza przeznaczyC na sfinansowanie
zam6wienia.

4. Otwarcie ofert nastepuje popzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego dla
Zamawiajqcego w systemie JOSEPHINE.

5. Zamawiajqcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowei prowadzonego
postepowania informacje o:

a, nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej

dzialalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Vwkonawc6w, ktorych oferty
zostaly otwarte;

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

otwarcia ofert w terminie okreslonym pzez ZamawiajEcego, otwarcie ofert nastqpi niezwlocznie
po usunieciu awarii.

7. Zarnawiajqcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postgpowania.

Uwaga: Zgodnie z ustawq Pzp Zamawiajqcy nie ma obowiqzku przeprowadzania sesji otwarcia
ofert w spos6b jawny z udzialem hrlkonawcdw.

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

SPOSOBU OCENY OFERT

1. Ptzy Wbotze naikozystniejszei oferty Zamawiai4cy bedzie sie kierowat nastQpujqcymi
kryteriami oceny ofert:

[MEB!g!!_!BI:
Cena ryczaltowa brutto - 607o

C=
cena ryczaftowa brutto na.itafisza x 100

x 60%
cena rvczaltowa brutto badana

KRYTERIUM NR 2:
Okres udzielonej gwarancji jakosci - 40%

okres udzielonei gw3lqlgji jakogci badanv _ /nol-K2= ofertach xauTo

Okres udzielonej przez \AATkonawce gwarancji na wykonane roboty budowlane musi spelniaC wym6g:
a) obejmowa6 pelny rok kalendazowy
b) nie moze by6 kr6tszy niz 3 lata
c) nie moze byd dluzszy niz 5 lat.
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UWAGA:
W pzypadku podania pzez \ rykonawce krotszego 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 \ rykonawce dluzszego niz wymagany okresu gwarancji jakoSci,

Zamawi4Acy do wyliczenia punktacji w kryterium pzyjmie maksymalny okres gwarancji jakosci
wymagany w SWZ. Dluzszy okres gwarancji jakosci okreslony pzez Vlkonawca w ofercie zostanie
wpisany do umowy.

\44/bor oferty najkozystniejszej nastEpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.

Ocenaoferty=c+K2

Punktac.ja ptzyznawana ofertom w poszczeg6lnych kryteriach bQdzie liczona z dokladnosciq do
dw6ch miejsc po pzecinku. Najwy2sza liczba punkt6w wyznaczy najkozystniejszq oferte,

Zamawiaiqcy udzieli zam6wienia Vwkonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymogom
okreslonym w ustawie iw SWZ oraz uzyska najwiekszq liczbQ punkt6w.

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

1. UmowQ w sprawie zam6wienia publicznego zawiera siQ w terminie nie kr6tszym ni2 5 dni od
dnia pzeslania zawiadomienia o wyborze najkozystniejszej oferty.

2. UmowQ w sprawie zamowienia publicznego mozna zawze' pzed uplywem terminu, o ktorym
mowa w pkt. 1 , jezeli w postepowaniu o udzielenie zam6wienia prowadzonym w trybie
podstawowym zlozono tylko jednE oferte.

3. Vwkonawca bedzie zobowiEzany do podpisania umowy terminie wskazanym pzez
ZamawiajEcego.

4. Peed podpisaniem umowy nalezy przekaza' zamawialEcemu:
a) w pzypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniqdzu - dow6d

wniesienia zabezpieczenia w wysokosci 5 % ceny calkowitq podanej w ofercie (cena

brutto),
b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej niz pieniqdz

formie - nale2y ptzedlozyc dokument stanowiqcy zabezpieczenie; Vwmaga siQ, aby pzed
wystawieniem dokumentu stanowiqcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
ptzekaza: Zamawiajqcemu projekt zabezpieczenia celem sprawdzenia zgodnosci tresci
zabezpieczenia z ustawq Pzp oraz w celu uzgodnienia termin6w obowiqzywania
zabezpieczenia z uwzglQdnieniem zapis6w proiektu umowy;

c) o6wiadczenie Vttykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracA os6b wykonujqcych crynnosci Wzy realizacii zam6wienia wskazane paez
Zamawiaiqcego w opisie przedmiotu zamowienia. Oswiadczenie to zawiera w szczeg6lnosci:
dokladne okreSlenie podmiotu skladajqcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze wskazane czynnosci wykonajq osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o
prace (np. umowa na czas okreslony, nieokreslony, itp.) oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia oswiadczenia w imieniu VWkonawcy lub Podwykonawcy.

d) kopig oplaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajqcego, ze
Vwkonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, zarowno deliktowej, jak i

kontraktowej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzanej z pzedmiotem zamowienia, na
kwotQ minimum 200.000,00 zl, wraz z dowodem uiszczenia naleznych skladek.
Ubezpieczenie powinno byC wazne ptzez caly okres realizacji umowy. W przypadku, kiedy
ubezpieczenie bedzie wygasac w trakcie realizacji umowy Vwkonawca dolqczy
o6wiadczenie, mocq ktorego zobowiEze sie do przedluzenia ubezpieczenia po jego
wygaSnieciu,
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e) w pzypadku podpisywania umowy pzez pelnomocnika - pelnomocnictwo, w oryginale lub

kopii poswiadczonej notarialnie, wystawione dla osoby podpisujEcej umowq, podpisane pzez
osob? upowaznionq do reprezentowania VWkonawcy,

f) umowg regulujecE wsp6lpraca Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siQ o udzielenie
zam6wienia, w pzypadku skladania oferty pzez podmioty wystepujEce wsp6lnie.

Nie paedloienie wymaganych dokument6w przed terminem podpisania umowy
wyznaczonym prze2 Zamawiajqcego, zostanie potraktowane jako uchylanie sig od zawarcia
umowy zgodnie z art. 263 ustawy Pzp.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. \4rykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana, zobowiqzany jest pzed zawarciem umowv w
sprawie zamowienia 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. Zabezpiecze ie moze byc wnoszone, wedlug wyboru \ryykonawcy, w jednej lub kilku
nastepujqcych formach:
1) pieniqdzu - winno by6 wplacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiajqcego -

SANTANDER BANK POLSKA S.A. Nr konta 94 1090 2109 0000 0005 5000 0085
z zaznaczeniem na dowodzie wplaty nazwy zadania ktorego zabezpieczenie dotyczy;

2) porgczeniach bankowych lub porqczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z Wm 2e zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiEzaniem pieniQznym;

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

dnia 9listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiQbiorczo'ci.
4, ZamawiajEcy nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

- w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub sp6ldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-
kredytowej;

- wzez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych peez Skarb Panstwa
lub Jednostkg samon qdu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre5lonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestze zastawow.

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

zobowiqzanego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez zobowiEzanego
wszystkich zobowiqzah zgodnie z umowq zawartq pomigdzy beneficjentem a zobowiEzanym;

2) gwarancja lub poreczenie winny byd bezwarunkowe, nieodwolalne, platne na pierwsze
2Edanie beneficjenta;

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

6, Okres waznosci gwarancji lub poreczenia winien byd zgodny z obowiqzujqcymi pzepisami
i wymaganiami ZamawiajEcego, tj.:
'l) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy - 100% kwoty zabezpieczenia,

z terminem obowiqzywania naip62niej od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania,
wydluzonym o 30 dni;

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

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach niepieniQznych, \ A/konawca przed zlo2eniem
oryginalu dokumentu zabezpieczenia w celu
zapoznania sig i wstQpnej akceptacji jego tresci pzez Zamawiajqcego.

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniEdzu \A{konawca moze wyrazie zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.

9. Zamawiajqcy zwr6ci zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy w terminie i na warunkach
okreslonych w ustawie Pzp.
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XXIII. INFORMACJE O TRESCIZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOZLIWOSCI JEJ ZMIANY

l. Vwbrany Vwkonawca jest zobowiezany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

na warunkach okreslonych w Prqektowanych Postanowieniach Umowy zawartych we Wzoze
Umowy, stanowiqcym Zalqcznik nr 10 do SV\z.

2. Zawes swiadczenia Vwkonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowiqzaniem
zawartym w ofercie.

3, Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewa2nosci, zachowania formy
pisemnej.

4, Zamawialqcy pzewiduje mozliwosd wprowadzenia zmian do umowy. Warunki i zasady
wprowadzenia zmian do umowy okreSlone zostaly w $ 11 Vvzoru Umowy.

XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSTUGUJACYCH WYKONAWCY

l. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym rozdziale pzyslugujE Vwkonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zam6wienia lub

nagrody w konkursie oraz poni6sl lub moze ponie66 szkode w wyniku naruszenia pzez
Zamawrajqcego pzepisow ustawy Pzp.

2. Odwolanie przysluguje na:
1) niezgodnq z pzepisami ustawy czynnosC Zamawiajqcego, podjetq w postQpowaniu o

udzielenie zam6wienia, w tym na projektowane postanowienie umowyi
2) zaniechanie czynnosci w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, do ktorej Zamawi4Acy

byl obowiqzany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zam6wienia lub

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo 2e Zamawi4Ecy byl do tego
obowiqzany.

3. Odwo.lanie wnosi sig do Prezesa lzby. Odwolujqcy peekazuje ZamawiajEcemu odwolanie
wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli
zostalo ono wniesione w formie pisemnej, pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
spos6b, aby m6gl on zapozna6 sie z jego tresciE przed upfywem tego terminu.

4. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajEcego postqpowanie o udzielenie zam6wienia lub

wobec tresci dokumentdw zamowienia wnosi siq w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogloszenia w Biuletynie Zam6wiei Publicznych lub dokument6w zamowienia na stronie
internetowej, w pzypadku zam6wien, kt6rych wartoSd jest mniejsza niz progi unijne.

5, Odwolanie, w pzypadku zam6wien, kt6rych warto6d jest mniejsza niz progi unijne, wnosi siQ w
terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnoSci Zamawiajqcego stanowiEcej podstawe jego

wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana pzy uzyciu Srodkow komunikacji
elektroniczne.i,

2\ 10dni od dnia pzekazania informacji o czynnosci zamawiajEcego stanowiqcej podstawQ,lego

wniesienia, jezeli informacja zostala pzekazana w sposob inny niz okreslony w pkt 1).

6, Odwolanie w pzypadkach innych niz okreSlone w pkt4 i5 wnost siQ w terminie 5 dni od dnia, w
kt6rym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziEc wiadomosc o
okolicznosciach stanowiqcych podstawe jego wniesienia, w przypadku zam6wien, ktorych
wartosC jest mniejsza niZ progi unijne

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

8. W postepowaniu toczqcym siQ wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, je2eli peepisy
ustawy Pzp nie stanowiq inaczej.

9. Skarge wnosi siQ do Sqdu Okrggowego w Warszawie - sqdu zam6wien publicznych, zwanego
dalej "sqdem zam6wien publicznych".

10. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa lzby, o kt6rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
pzesylajqc jednoczesnie jej odpis pzeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w plac6wce pocztowej
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opeEtora wyznaczonego w rozumieniu ustiawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest
r6wnoznaczne z jej wniesieniem.

11. Prezes lzry ptzel<azule skarge wraz z aktiami postepowania odwolawczego do sqdu zam6wien
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otzymania.

12. Fozostraie srodki ochrony prawnel okre5tone zostaly w ustawie Pzp - Dzial lX Srodki ochrony
prawnej.
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ZalAcznik nr I do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY

dotyczy postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.:

dla
Przedsigbiorstwa Gospodarki Miejsklei Sp. z o'o.

59-100 Polkowice 
' 
ul' Dqbrowskiego 2

1. Vwkonawca

(pelna nazwa Wykonawcy/ w przypadku Wykonawc'w wsp'lnie ubiegai4cych sie o udzielenie
zam^wienia dane w pkt 1-10 nalezy WpehiA dh katdego z Wkonawc6w odrQbnie)

2. zarejestrowany adres Vwkonawcy:... ...,................
3 Kraj ,

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

(na kt6re zamawiajEcy ma przesylac korespondenciQ)
9. W pzypadku hlykonawcy majqcego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami RP adres

strony internetowej w celu uzyskania dokument6w potwierdzajEcych reprezentacje Wykonawcy

l0.VWkonawca iest:

n mikroprzedsigbiorstwem',

I ma!m pzedsiqbiorstwem-,

I Srednim pzedsiebiorstwem*,

! lednoosobowa dzialalnoscie gospodarcza*,

! osobq fizycznq nieprowadzecE dzialalnosci gospodarczej',

! inny rodzaj-.
" zaznaczyA odpowiedn io

24
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Ubieqaiac sie o udzielenie ninieiszeqo zam6wienia oubliczneoo p.n.:

,,Budowa 2 szt. wiat gara2owo-magazynowych o konstrukcii lekkiej stalowej w trybie
zaprojektuj i wybuduj".

1 1 , Oferujemy wykonanie pzedmiotu zamowienia za:
KRYTERIUM nr 1:
Cena ryczaftowa brutto ( C): .,............zlotych (slownie:

''': '' '' ' ' '' '''' '' ''' ' ' ''' '' )'
w rym:
cena ryczaftowa netto: ..............,....,..zlotych,stawkapodatkuVAT23o/olub
"Przedmiot zam^wienia objQty jest 23% stawkE VAT. W pnypadku, gdy Wykonawca uprawniony

./est do stosowania innej stawki podatku VAT, w Formulanu ofertowym nalezy przekresli' wpisanq
przez Zamawiajqcego stawkQ, a w wykropkowane mieisce wpisac odpowiedniE stawke i zalqczyc
do ofetty uzasadnienie jej zastosowania.

W pzypadku, gdy wyb6r oferty bedzie prowadzil do powstania u zamawiajqcego obowiqzku
podatkowego Vwkonawca zobowiqzany jest dostosowaC Formularz ofertowy i podad w nim
informacje zgodnie z tozdz. XV. pkt, 4 SWZ.

KRYTERIUM nr 2:
Okres udzielonej gwarancji jako6ci - ........................... lata/lat
(Okres gwarancji jakosci musi obejmowac pelny rok kalendaEowy; nie mo2e byc kr'tszy niz 3
Iata; nie moze byc dluZszy niz 5 lat)
UWAGA:
W pnypadku podania przez WykonawcQ kr'tszego ni2 v'tymagany okresu gwarancii iakosci lub nie
podanie (nie wpisanie) tego okresu do Formularza Ofeftowego, ofefta Wykonawcy zostanie
odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) ustaw Pzp, jako niezgodna z warunkami
zam'wienia.
W przypadku podania przez WykonawcQ dlu2szego niz wymagany okresu gwarancii iakosci,
Zamawiajqcy do wyliczenia punktacji w kryterium przyinie maksymalny okres gwarancii iakosci
wymagany w SI/VZ. Dluzszy okres gwarancii iakoici okreslony przez WykonawcQ w ofercie
zostanie wpisany do umowy kr'tszy nit 3 lata; nie moze by' dlu2szy niz 5 lat)
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OSWADCZAM/Y, 2e zapoznalismy sie ze Specyfikacjq Warunk6w Zam6wienia, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym i akceptujemy wszystkie warunki zawarte w dokumentach zam6wienia.
OSWIADCZAM/Y, 2e uzyskaliSmy wszelkie informacje niezbgdne do prawidlowego
pzygotowania i zlozenia niniejszej oferty.
OSWIADCZAM/Y, ze jestesmy zwiQzani niniejszq ofertE od dnia uplywu terminu skladania ofert
do dnia wskazanegow tozdz. XVll. pkt S\ /Z.
OSWADCZAM/Y, 2e zapoznalismy sie z Proiektowanymi Postanowieniami Umowy, okreslonymi
w Zalqczniku do Specyfikacji Warunkow Zam6wienia i ZOBOWIAZUJEMY SlE, w przypadku

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszE ofertA, na warunkach w nich

okreslonych.
Zobowiazujemy sie do udzielenia r?kojmi na okres zgodny z okresem gwarancji iakosci na

wykonane roboty budowlane.
Oswiadczam/y, 2e wypelnilismy obowiqzki Informacyjne przewidziane w art. '13 lub art. 14 RODO
(rozpozqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiEzku z przetwazaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
tozpoE.adzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec os6b
fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu
ubiegania sie o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postepowaniu.
Podwykonawcom zamietzamy powierzyC wykonanie nastepujacej czesci zam6wienia:
a)
b)

ilesi ;";;;,;;, ;;;;" ioaiyio,ui"i - j"z"ij""iii iiiiiiit

W zalqczeniu: Kalkulacja ceny ryczaftowei -zalqcznik nr 1.'1.

I nform acia dl a Wv kon awcv :
Formularz ofefty musi by1 opatrzony przez osobQ lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany
Zamawiajqcemu wnz z dokumentem (ami )potwierdzaiQcymi prawo do reprezentacii Wykonawcy
przez osobe podpisujqcq ofeftg.

16.

17.

18.

zo



Numer sprawy 7/2021

Zalqcznik nr 1.1 do SWZ
(skladane wrdz z ofettq)

KALKULACJA CENY OFERTOWEJ strona I

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCTI
NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

OPRACOWANTE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ

Poz. Nazwa przedmiotu
zam6wienia/ obiekt

Warto66 netto

I ztl
Podatek VAT Warto66 brutto

I zllV" 1il1

I Zadanie nr I - wykonanie
dokumentacji proj.-kosa. budowy
wiaty garazowo-magazynowej na
terenie bazf PGM Polkowice - ul.
D4browskiego 2 w Polkowicach (
nr dzialki ewid. 93 , obrpb 2 )

) Zadanienr2-wykonanie
dokumentacji proj.-koszt. budowy
wiaty garazowo-magazynowej na

tercnie Oczyszczalni Sciek6w - ul.
Strefowa 1l w Polkowicach ( nr
dzialki ewid. 134/l , obrgb 4 )

RAZEM

Poz, Nazwa pnedmiotu
zam6wienia/ obiekt

Wartos6 netto

I zrl
Podatek VAT Warto66 brutto

l ztloh lzll

I Zadanie nr I - budowa wiaty
gara2owo-magazynowej na t€renie
bazl PGM Polkowice - ul.
Dqbrowskiego 2 w Polkowicach (
nr dzialki ewid. 93 , obrgb 2 )

7 Zadanie nr 2 - budowa wiaty
garazowo-magazynowej na terenie
Ocryszczalni Sciek6w - ul.
Strefowa ll w Polkowicach (nr
dzialki ewid. 134/l , obrpb 4 )

RAZEM
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Zalecznik nr 2 do S\/Vz
(skladane wraz z ofedA)

Wykonawca:

OSwiadczenie VWkonawcv

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zam6wiefi
publicznych (dalej jako Pzp) wstgpnie potwierdzajqce, ie wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu

Na potrzeby postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.

,,Budowa 2 szt. wiat garatowo-magazynowych o konstrukcji lekkiej stalowej w trybie
zaprojektuj i wybuduj".

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

oswia_dczam, co nastepuje:
1. OSWIADCZENIE O WYKLUCZENIU:

Oswiadczam,2e nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. '108 ust. 1 ustawy
Pzo.

oswtADczENIE o WYKLUCZENIU:
Oswiadczam, 2e zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postQpowania na
podstawie art. ustawy Pzp (podad majqca zastosowanie podstawg wykluczenia spoSr6d
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, 2e
w zwiqzku z ww. okolicznosciq, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podiqlem nastQpujqce
Srodki naprawcze:

;i irr"i*" r.it ,wi",r"*1" ), ii"n" -rr-eniu nate2y wpisac NtE oorYczY.

oSwADczENrE o spEtNtENlu WARUNKOW w posrqpowANru:
Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postqpowaniu okreslone ptzez ZamawiaiEcego
w Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia.

INFORMACJA W ZWIMKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOT6W:
Oswiadczam, 2e w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu, okreslonych
Wzez Zamawi4Ecego w Specyfikacjj Warunkow Zamowienia polegam na zasobach
nastepujqcego/ych pod miotu/6w:
a)
b)..........
\ / nastepuiqcym zat resie,.............................................................

(nalezy wskazac podmiot i okre'IiC odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

a) W przypadku kiedy Wykonawca bedzie polegal na zasobach innych podmiot'w w celu
wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu wraz z ofeftq nalezy zlo2yc:

z6
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- ZOBOWTAZANIE podmiotu udostQpniaiEcego zasoby ' zgodnie z zalEcznikiem nr 4 do

swz,
- OSwf ADczENtE podmiotu udostepniaiqcego zasoby, potwierdzaiqce brak podstaw

wykluczenia oraz spelnianie warunkbw udzialu w postepowaniu - zgodnie z zalqcznikiem nr
5 do SWZ.

b) W przypadku kiedy Wkonawca nie bedzie polegal na zasobach innych podmiot6w w celu
wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu nalezy wpisac NIE DOTYCZY.

oswrADczENtE DowczAcE PoDANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, 2e wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq aktuahe
izgodne z prawdE oraz zostaty pzedstawione z pelnq swiadomosciq konsekwencji wprowadzenia
zamawiajqcego w bled pzy pzedstawianiu informacji.

Upelnomocniony przedstawiciel VWkonawcy

(podpis, pieczQC)

Data:

UWAGA:
w przypadku Wkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o zannwienie o$wiadczenie sklada ka2dy z Wkonawc6w.
Oswiadczenia te potwiedzajq brak podstaw wykluczenia onz spelnianie warunkdw udziatu w zakresie, w iakim
ka2dy z Wykonawc'w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu

29
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ZalAcznik nr 3 do SVYZ
(skladane wrcz z ofeflq, je$li dotyczy)

Wykonawcy wsp6lnie

::lr:: ::: : llTr:: ::T:::1"

(pelna n azwa/firma)

O5wiadczenie llWkonawc6w wsp6lnie ubieqaiacvch sie o udzielenie zam6wienia
skladane na podstawie art. 117 ust' 4 ustawy z dnia 11 wrze6nia 2019 r.

Prawo zam6wiefi publicznych

dotvczace DOSTAW. atSLtlG LllB ROBOT BaIDOwANYCff , kt6rc wvkonaia eoszczed6lni
wvkonawcv

Na potzeby postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.:

,,Budowa 2 szt. wiat garaiowo-magazynowych o konstrukcji lekkiei stalowej w trybie
zaprojektuj i wybuduj".

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

o6wiadczam, ze:

.\A&konawca'*... ..
(nazwa i adres Wkonawcy)

zrealizuje nastepujqce dostawy, uslugi lub roboty budowlane*:

.VWkonawce't... ..
(nazwa i adrcs Wkonawcy)

zrealizuje nastQpujEce dostawy, uslugi lub roboty budowlane*:

Upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

(podpis, pieczQd)

'nieDotnebne skrcSli,
" powt'rzyt tyle razy , il6 jest to konieczne
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Zahcznik nr 4 do SV\!Z
(sk adana wraz z ofeftq, jeefi dolyczy)

zoBowtAzANtE
podmiotu udost?Pniajqcego zasobY

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasob6w na potrzeby realizacii
zam6wienia

Dotyczy postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.:

,,Budowa 2 szt. wiat gara2owo-magazynowych o konstrukcji lekkiej stalowej w trybie
zaprojektuj i wybuduj".

prowadzonego ptzez zamawiajqcego: Przedsigbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o'
59-100 Polkowice , ul. Dqbrowskiego 2

Nazwa Podmiotu udostQpniajqcego

Niniejszym oswiadczam, iz oddaje do dyspozycji Wykonawcy zam6wienia niezbqdne zasoby na okres
kozystania z nich pzy wykonywaniu w/w zam6wienia.

' :::::: l::::u:l *i:::::1 ::llil'
(intumdc*t, i*h l<or*rcbie zaeby zostanq ubslQpnione)

2. spos6b i okres udostepnienia i wykozystania zasob6w pftez Vwkonawce przy wykonywaniu
zamdwienia
sposob udost?pnienia - ... ... .. . ... ..

okres udostepnienia i wykozystania

.......'.....'...'.'....'.'..'..'.'..'.'....'.'.''..''''......'...'.'.'.'...''''......'....'..'.'.'..'.''''..'...........''..'.
(infomacje, jak zasoby te bede wkorzyswane przy rcalaa.cji .zamdwienia oraz okt"s udzialu pdmiotu w czasb rcalizacii

zamowEn@)

wjakim zakresie podmiot udostepniajqcy zasoby, na zdolnosciach kt6rego Vwkonawca polega w
odniesieniu do warunkow udzialu w postQpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacj

::::::-:i T i::-'::::t: ::1::: :::l:::-:i :i::l 
-:i':i -::T:: :::T:"':"::3

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym zobowiqzaniu sq aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly peedstawione z pelnq swiadomosciq konsekwencii wprowadzenia
Zamawiajqcego w blqd przy pzedstawianiu informacji.

4.
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Zalacznik nr 5 do SV\Z
(skladane wraz z ofene, je(li dowy)

*"1 I 
:

oa,i i",irniA

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

warunk6w udzialu w Postepowaniu.

Na potzeby postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.:

,,Budowa 2 szt, wiat garatowo-magazynowych o konstrukcji lekkiej stalowei w trybie
zaprojektuj i wybuduj",

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

oswiadczam, co nastQpuje:

t. oSwADczENrE o wYKLUCZEN|U:
Oswiadczam,2e nie podlegam wykluczeniu z postqpowania na podstawie art. '108 ust l ustawy
Pzo.

oSwIADczENIE O WYKLUGZENIU:
Oswiadczam, 2e zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postQpowania na
podstawie art. .......... ustawy Pzp (podac majEcq zastosowanie podstawe wykluczenla spoSr6d
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). JednoczeSnie oswiadczam, ze
w zwiqzku z ww. okolicznosciq, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjEism nastqpujqce
Srodki naprawcze:

'W przypadku kiey podmiot udostQpniaiqcy zasoby nie podlega Wkluczeniu nale2y wpisa' ME DOTYCZY

2,oSWIADCZENIE O SPETNIENIU WARUNKoW W POSTQPOWANIU:
Oswiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone ptzez Zamawiaiqcego
w Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia w zakresie, w jakim \ rykonawca powoluje sig na moje
zasoby.

JZ
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Zalacznik nr 6 do S\AZ
(skladane na wezwanie)

'ry:l:::::: :: :

twii"iiii"ttiila

OSwiadczenie VWkonawcv

o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o kt6rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp w zaklesie podstaw wykluczenia z postQpowania wskazanych przez Zamawiajqcego.

1. Niniejszym potwierdzam aktualnoSe informacji zawartych w oswiadczeniu wstQpnym zlozonym w
postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego p.n.

,,Budowa 2 szt. wiat garatowo-magazynowych o konstrukcji lekkiej stalowei w trybie
zaprojektuj i wybuduj".

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

2.*Oswiadczam/y, ze wykonawca, kt6rego reprezentujQ/my lAlg:y do tej samej grupy kapitafowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentOw z nizej

]Ill:ll::Tl 
.ryYTll 

: il1'l :l:1 :::::T :l:ry : T:::':*-T i:::T*::'
Jednoczesnie zalqczamly dokumenty/iniolmacje (wnienc pona,i i gzekazau ptzeslac zamawiaiqcemu):

a)
bl

potwierdzajqce, ze oferty zostal przygotowane niezaleznie od siebie.

UWAGA:
W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siQ o zam'wienie o9wiadczenie sklada kazdy z
Wykonawcdw. O'wiadczenia te potwiedzajq bnk podstaw wkluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu w
zakrcsie, w jakim kazdy z Wykonawc6w Wkazuje spetnianie warunk6w udzialu w postepowaniu.

'jeteli taka sytuacja bedzie dotyczyla Wkonawcy

??
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Zalacznik nr 7 do SV\Z

\tWkonawca:

(plna nazwdfrn a)

Informacja o aKualno6cl I prawldlowo5cl
podmlotowych 5rodk6w dowodowych, kt6ro zamewiahcy poslada.

Inbrmuje, 2e wskazane ponizej podmiotowe Srodki dowodowe:
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. ..................,.
3. ....................

K6re znajdujq siq w posiadaniu Zamawiajqcego w:

sa prawidlowe i aKualne.
W pzypadku zmiany w zakresi€ prawidlowosci i aktualnosci wskazanych podmiotowych 5rodk6\w
dowodowych w trakcie prowadzenia postepowania zobo ,iqzujq sig do niezwlocznego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajecego.

u
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Zalqcznik nr 8 do S\l1Z
(skladane na wezwanie)

*ry.lT::i......'.'....'..'.'....'...

(pelna nazwa,frma)

,,WYKAZ ZAM6WIEN POTWIERDZAJACYCH SPETNIENIE WARUNKU UDZIALU
w PoSTEPOWAN|U'

Uwaoa:
Szczeg^lowe informacje dotyczqce warunk'w udzialu w postepowaniu oraz skladanych dokument'w
znajdujA sie w SIWZ w rozdz. Vlll i X.

L.p.

Przedmiot
Iz ww@eadnbniem uguo

wvmaoanvch do wvkonania w
n m dch bad d noo o d o Sw i ad cz e n i al

Warto66
Data

wykonania

Podmiot, na
zecz kt6rego

uslugi te
zoslaly

wykonane
nale:ycie

Podmiot realizujqcy zadanie
(zadanie realizowane
semdzielnie przez

WkonawcA/inny podmiot, na
kt6rego wiedzy i do$wiadczeniu

@bga Wkonawcal
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Zalacznik nr I do S\/Vz
lskladane na wezwanie)

aa,iiii*ia

,,Wykaz os6b sklerowanych pzez Wykonawce do tealizacii zam6wienia"

Uwaqa:

Szczeg6lowe informacje dotyczqce warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz skladanych dokument6w

znajdujA siQ w SIV\Z w rozdz, Vlll i X.

Lp.
Nazwisko

iimie

Kwaliflkacje
zawodowe/
Uprawnienia

ZakJea
wykonywanych

czynnoSci

DoSwiadczenie
(w tyn

informacJa o
wymaganym

dogwiadczeniu
okre'lonym w

svtz)
/VWksztalcenie

Informacia o oodstawie
do dvsDonowania

wskazanvmi osobami
(dysponowanie

bezposrednie tj. np.

umowa o pracQ, umowa
zlecenia, itp. lub

dy spo nowa n i e posred n ie
- zobowiazanie.)
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WZOR UMOWY

Zalqcznik nr 10 do SVVZ

UMOWA nr ................

pomiedzy Przedsiebiorstwem Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o'
59-100 Polkowice, ul. Dabrowskiego 2;
Kapital Zakladowy 137.889.300 PLN;
Sqd Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznei lX Wydzial Gospodarczy
KRS Numer KRS: 0000074347; NIP 692-000-12-19; Regon: 390558659

reprezentowanym peez :

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

a,

l.

s1.
PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie pft eprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez negocjacii o
udzielenie zam6wienia publicznego, VWkonawcy powieza sie do wykonania zadania pn.: ,,
,,Budowa 2 szt. wiat garatowo-magazynowych o konstrukcii lekkiej stalowej w trybie
zaprojektuj i wybudul"
Zadanie nt'l - budowa wiaty garazowo-magazynowej na terenie bazy PGM Polkowice - ul.

Debrowskiego 2 w Polkowicach ( nr dzialki ewid. 93 , obreb 2 )
Zadanie N 2 - budowa wiaty gara2owo-magazynowej na terenie Oczyszczalni Sciekdw - ul.

Strefowa 1 1 w Polkowicach ( nr dzialki ewid. 134/1 , obrQb 4 );
zgodnie z wymogami Zamawiajqcego okreslonymi niniejsze umowE.
Zakres podstawowy rob6t stanowiqcy pzedmiot umowy zostal opisany dokumentami takimi
jak:

a) Program Funkcjonalno- Uzytkowy, zwany dalej ;"PFU",
b) Specyfikacja Warunk6w Zam6wienia,

\ /ykonawca zobowiqzuje siQ zrealizowad pzedmiot umowy zgodnie ze zloaonq ofertq (dalej
takze: ,,Oferta \ rykonawcy"). Oferta \ rykonawcy zostala wybrana przez Zamawiajqcego jako
najkozystniejsza w wyniku pzeprowadzenia postQpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji , na podstawie przepis6w ustawy z dnia 1'l

wrzesnia 2019 r. - P'€wo zam6wien publicznych .

Pzedmiot umowy obejmuje w szczeg6lnoSci:

3.

Etap I -
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ odrQbnie dla ka2dego
obiektu/zadania :

1. W zakresie tego etapu jest:
a) opracowanie po 5 egzemplazy projektu budowlanego iwykonawczego, zwanym dalej tak2e

,,projektem" lub ,,dokumentacjq projektowq") wg S 5 ust. 1 Rozpozqdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wzeSnia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowei,

specyfikacji technicznych wykonania iodbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, a tak2e w oparciu o PFU i uzgodnienia z Zamawi4Ecym
b) opracowanie pzedmiar6w rob6t dla projektu budowlanego - 2 egz.
c) opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla projekt6w budowlanych - 2 egz.
d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych STW|OR - 2
egz.,

4.

J/
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e) uzyskanie w niezbgdnym zakresie i na sw6i koszt dla projektu budowlanego: opinii,
uzgodnien, pozwolen wymaganych odrQbnymi przepisami i oplat za wydanie warunkOw
technicznych ptzylqczenia, kt6re umozliwiE uzyskanie pozwolenia na budowe/ zgloszenie rob6t
nie wymagajEcych pozwolenia na budowe ( o ile iest wymagane )
0 uzgodnienie z zamawiajEcym rczwiEzah matertalowych,

S) ptzekazanie ww opracowai Zamawiajqcemu r6wniez w wersji elektronicznej. Dokumentacja
projektowa w oparciu o Srodowiska CAD, Microsoft lub Open Office i PDF, peedmiary ikosztorysy
- Norma 3.xx, Norma Pro i PDF, pozostale - PDF. W szczeg6lnych pzypadkach dopuszcza siq
inna formQ elektroniczne zaakceptowanq ptzez Zamawiajqcego,
h) ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowg ( o ile jest wymagane ) ; z
zasteezeniem, iz \ rykonawca nie moze bez zgody ZamawiajEcego wycofad wniosku lub zawiesic
postepowania,
i) Zalqczenia do dokumentacji projektowej wykazu opracowarl wraz z tymi opracowaniami oraz
oswiadczenia, 2e dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowE, obowiqzu,qcymi
pzepisami techniczno-budowlanymi oraz 2e jest kompletna z punktu widzenia celu, kt6remu ma
slu2yC,
j) oswiadczenie dotyczqce pzeniesienia praw autorskich.
k) Uzyskanie w imieniu ZamawiajEcego niezbqdnych, ostatecznvch decyzji administracyjnych
umozliwiajqcych rozpoczQcie wykonywania rob6t budowlanych (uzyskanie ostatecznej/go decyzji
pozwolenia na budowe/decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji /potwierdzenie ptzyiQcia
zgloszenia o zamiaz,e przystqpienia do wykonywania rob6t budowlanych wqz z przeKazaniem
kompletnej dokumentacji projektowej .

ETAP II: WYKONANIE ROB6T BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ odrqbnie dla kazdego obiektu/zadania :

W zakresie tego etapu jest:
a) protokolarne pzejecie placu budowy/ obiekt6w,
b) wykonanie rob6t budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

wydanych decyzji administracyjnych i uzgodnien,
c) pelnienie nadzoru autorskiego w czasie prowadzonych prac,
d) zapewnienie innych nadzor6w niezbgdnych do realizacji pzedsiswziQcia,
e) pzygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzaciE

powykonawczq (w 3 egz.),
f) uzyskanie pozwolenia na u2ytkowanie lub dokumentu r6wnowaznego ( o ile jest wymagane)

5. Vwkonawca potwierdza, i2 przed zawarciem niniejszej umowy, ptzy zachowaniu nalezytej
starannoSci mial mo2liwosC zweryfikowania udostQpnionych Wzez Zamawi4Ecego danych,
dokument6w oraz innych informacji pzedstawianych ptzez Zamawi4qcego w toku postepowania
o udzielenie zam6wienia publicznego, majqcych wptyw na wykonanie niniejszej umowy.

6. Vwkonawca zobowiqzuje sie wykona6 wszelkie prace, kt6re nie zostaly wyszczeg6lnione w opisie
pzedmiotu zam6wienia, a sq konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

7. Vwkonawca oswiadcza, ze zapoznal sie ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi i

innymi okolicznosciami, ktdre sq istotne dla wykonania pzedmiotu niniejszej umowy i nie wnosi w
tym zakresie zadnych zastzezen.

8. Vvykonawca jest zobowiqzany wykonao pzedmiot umowy z najwyzszq starannosciE wymaganq
od podmiotu profesjonalnie Swiadczqcego tego typu prace, zgodnie z PFU, zasadami sztuki
budowlanej i aktualnym stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze wskaz6wkami zamawiajEcego oraz
wykozystujEc wylqcznie odpowiedniej jakosci materiaty dopuszczone do obrotu i posiadajqce
niezbedne atesty i aprobaty techniczne.

s2.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

RozpoczQcie prac odbedzie siQ w dniu podpisania niniejszej umowy izakonczy wg
ponizszych termin6w:
dla zadania nr 1 - 75 dni , od dary zawarcia umowy
dla zadania nr 2 - 90 dni , od daty zawarcia umowy

5at
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Za termin zakonczenia rob6t przyjmuje siQ date pisemnego zgloszenia Zamawiajqcemu o

faktycznym zakonczeniu rob6t pzez VwkonawcQ igotowosci do odbioru.

s3.
WYNAGRODZENIE

1. Za nalezyte wykonanie pzedmiotu umowy Wlkonawca otrzyma - zgodnie z Oleftq
Wykonawcy - wynagrodzenie w lqcznei wysokosci .... zl brutto (slownie zlotych:

.........),

l.

w tym wynagrodzenie:
1) za wykonanie dokumentacji projektowei wynosi .......'..'.... zl brutto (slownie zlotych

zl 
"Vt"gi"J;"tie 

za wykonanie rob6t budowlanych wynosi zl brutto
(slownie zlotych . ... . ... . . .. . .... ... ).

Vwnagrodzenie, o kt6rym mowa w ust. 1, iest wynagrodzeniem ryczaltowym i uwzglgdnia
wszelkie okolicznosci lokalizacii, cechy szczeg6lne projektu i terminy oraz rekompensuie
Vvykonawcy wszelkie jego wydatki, koszty izobowiqzania - bez mo2liwosci wysuwania roszczen
w stosunku do Zamawiajqcego.
Rozliczenie etapu I moze nastapiC po obustronnym podpisaniu protokolu odbioru dokumentacji
projektowej wnz z ptzekazaniem decyzji pozwolenia na budowq/ zezwolenia na realizacje
inwestycji
Rozliczenie etapu ll odbedzie sie na podstawie faktur przejsciowych za wykonany zakres rob6t
oraz po podpisaniu protokolu odbioru czesciowego potwierdzajqcego wartosc wykonanych rob6t
oraz faktura koncowq.
V1rlnagrodzenie \ rykonawcy za etap ll rozliczone lqcznie fakturami pzej6ciowymi nie moze
pzekroczyc 90 o/o ceny ryczaltowei brutto, okreslonej w S 3 ust. 1 pkt 2) .

Podstawq do wystawienia pzez Vlykonawce faktury pzejsciowej stanowic bedzie protok6t
potwierdzajqcy wartosC wykonanych rob6t w danym okresie rozliczeniowym podpisany pzez
Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy.
Podstawq do wystawienia faktury kofcowej, bedzie podpisany ptzez Inspektora Nadzoru i

Kierownika Budowy protok6l odbioru koncowego rob6t bez wad, o kt6rym mowa w S 15 ust.7
umowy podpisany pzy udziale Pzedstawiciela Zamawiajqcego i \ rykonawcy, a w przypadku

stwierdzenia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, protok6t potwierdzajEcy ich usuniQcie.
Platnosd na zecz \A&konawcy dokonana bQdzie pzelewem w terminie 30 dni od daty wplywu
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przy czym faktura nie moze byC wystawiona
wczesniej niz po podpisaniu odpowiednio protokolu potwierdzajqcego wykonanie robot, protokolu

odbioru koicowego bez wad.

7.

8. Termin platnosci ustala sie na dzien obciqzenia rachunku Zamawiajqcego
9. ZamawiajEcy nie bedzie udzielal zaliczek \ rykonawcy w zwiEzku z rcalizaciEofzedmiotu umowy.
10. Vvykonawca nie mo2e uzalezniaC wykonania pzedmiotu umowy od udzielenia zaliczki.
ll. Zamawiajqcy moze, na pisemny wniosek \ rykonawcy zlozony w tym samym dniu, w kt6rym

zostala zlozona faktura, dokonaC wczesniejszej zaplaty wynagrodzenia pod warunkiem jednak
pomniejszenia go o kwote stanowiQcA iloczyn aktualnych odsetek ustawowych (art, 359 S2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, D2. U.2020.1740 l.i. ze zmianami) i liczby dni, o
kt6re zostala pzyspieszona platnosd.

12. Platnosci w sytuacji powiezenia pzez Vwkonawce czQsci zamowienia do realizacji
podwykonawcy realizowane bgdq zgodnie z S l0 ust. 10.

13. Zamawiajqcy dopuszcza zmiang wynagrodzenia, w przypadku i na zasadach okreSlonych w S 2'1

umowy.

s4.
ZAMOWENIA UZUPETNIAJACE I DODATKOWE, ROBOTY ZAMIENNE I ZANIECHANE

1. W pzypadku udzielenia zamowieA, o kt6rych mowa w art. 214 wt. l pkt 7 i po zawarciu odrqbnej
umowy oraz o kt6rych mowa w art. 455 ustawy PZP i po zawarciu stosownego aneksu,
Zamawiajqcy ma prawo polecic Vwkonawcy wykonanie tych zamowien jako odpowiednio tzw.
zam6wiei uzupelniajqcych (,,Zam6wienia uzupelniajqce"), zam6wien dodatkowych
(,,Zam6wienla dodatkowe") lub rob6t zamiennych (,,Roboty zamienne") w tym takze wprowadziC
zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych material6w oraz technologii robot.

I
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ZamawiajEcy ma rowniez prawo poleciC Vwkonawcy niewykonywanie okreslonych rob6t
(,,Roboty zaniechane").
Roboty zamienne sq to roboty opisane w $21 ust. 4 pkt 3 i4,
Vwkonawca zobowiEzany jest zglaszac zamawiajqcemu koniecznosc wykonania Zamdwien
dodatkowych, uzupelniajqcych lub Rob6t zamiennych. Decyzje o wprowadzeniu ww. rob6t
podejmuje Zamawiajecy.
W pzypadku koniecznosci wykonania zam6wien dodatkowych, zamowien uzupelniajqcych, robot
zamiennych lub zaniechanych zostanie spozEdzony protokol koniecznoSci, zawierajqcy
uzasadnienie wprowadzenia ww. robot, ich ilosd, szacunkowq wartosd i mozliwy termin ich
wykonania i stanowi6 on b?dzie podstawe do zawarcia odrebnej umowy/aneksu do umowy.
WartoSC rob6t zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu
pzygotowanego w etapie I, o kt6rym mowa w Sl ust. 4 pkt 1c). Stanowid to bedzie podstawe do
pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Vwkonawca z tego tytulu nie bQdzie dochodzil
zadnego odszkodowania.
WartoSC rob6t dodatkowych/zamiennych ustalona zostanie w oparciu o wycenQ rob6t
przygotowanq przez VWkonawce wg zasad:
a) ceny czynnikow produkcji (R-S, M, S, Kp, Kz, Z) zostanq ptzyiete z kosztorysow

opracowanych przez V[konawcQ w etapie I, tj. dla rob6t branzy drogowej, elektrycznej,
teletechnicznej, instalacyjnej itd.

b) w pzypadku, gdy nie bedzie mo2liwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy ustalone w
pkt a), brakujqce ceny czynnik6w produkcji (M i S) zostanq pzyjQte z zeszyl6w
SEKOCENBUD (Jako Srednie ceny materialow i Srednie ceny najmu spzetu) za kwartal
popzedzajqcy datQ spisania protokolu koniecznoSci,

c) podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych bedq katalogi nakladow zeczowych zawarte w
kalkulacji ryczaltu, a w przypadku ich braku w kolejnosci odpowiednie pozycje KNR-6W,

KNNR-6W, KNSR-6W, KNP, a nastepnie wycena indywidualna \Alkonawcy zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Vwkonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o planowanym
rozpoczeciu prac podlegaiEcych rozliczeniu indywidualnemu.

d) dla materiat6w oraz spzetu nie wycenianych w cennikach SEKONCENBUD ceny bedq
okreSlane
na podstawie faktycznych cen zakupu oraz wynajmu (po udzielonych rabatach) i

udokumentowane potwierdzonymi za zgodnoSd z oryginalem kserokopiami faktur
pozwalajqcymi okreslic jakoSC i rodzaj wbudowanego materialu oraz zgodnosd z parametrami
okreslonymi przez zamawlalqcego; ZamawiajEcy musi zaakceptowad ceng materialu;
Wykonawca w celu rozliczenia pzedstawia faktury na co najmniej 80% ilosci materialu
podlegajEcego wbudowaniu i rozliczeniu.

W pzypadku rob6t uzupelniajqcych udzielanych zgodnie z aft. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp,
wartosd tych rob6t zostanie ustalona w oparciu o wycene rob6t ptzygotowanq przez VvykonawcQ
wg zasad:
a) ceny czynnik6w produkcji (R-9, M, S, Kp,I<2, Z) zostanq pzyjete z zeszyt6w SEKOCENBUD

0ako Srednie ceny material6w iSrednie ceny najmu spzetu) za kwartal popzedzajqcy date
spisania protokolu koniecznosci,

b) podstawq do okreslenia naklad6w zeczowych bQdq katalogi naklad6w zeczowych zawarte w
kalkulacji ryczanu, a w przypadku ich braku w kolejnosci odpowiednie pozycje KNR-6W,
KNNR-6w, KNSR-6W, KNP, a nastQpnie wycena indywidualna V$konawcy zatwierdzona
pEez Inspektora Nadzoru. \ rykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o planowanym
rozpoczeciu prac podlegajqcych rozliczeniu indywidualnemu.

c) dla materiaf6w oraz spzetu nie wycenianych w cennikach SEKONCENBUD ceny b?dE
okreSlane
na podstawie faktycznych cen zakupu oraz wynajmu (po udzielonych rabatach) i

udokumentowane potwierdzonymi za zgodnosC z oryginalem kserokopiami faktur
pozwalajqcymi okreslic jakosc i rodzaj wbudowanego materialu oraz zgodnosd z parametrami
okreslonymi przez zamawi4EcAgo; Zamawiajqcy musi zaakceptowad ceng materialu;
Vwkonawca w celu rozliczenia pzedstawia faktury na co najmniej 80% ilosci materialu
podlegajqcego wbudowaniu i rozliczeniu.

W pzypadku wprowadzenia rob6t, o kt6rych mowa w ust. 3 Vwkonawcy nie pzysluguje zadne
odszkodowanie z tego tytulu.

7.
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s5.
PRZEDSTAWCIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajqcego:
a) pelniecym funkcje inspektora nadzoru w branzy elektrycznej bgdzie :.................................1e1.

e-mai|........,.,....,...........
inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno- budowlanej bgdzieb) pelniqcym funkcjQ

................................te|. e-mail.

b)

c) Osobq uprawnionym do kontakt6w i koordynowania prac bedzie: tel. ......,......., e-
mail: ,.,...,..

Przedstawicielem Vwkonawcy uprawnionym do kontaktow i koordynowania prac bedzie:
tel. .....,........, e-mail:

\ ,ykonawca zapewni udzial nizej wymienionych os6b w realizacji pzedmiotu umowy:
posiadajqcq uprawnienia do projektowania w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia wydane na
podstawie wczesniej obowiqzujEcych przepisdw uprawniajqce do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;

.,..,,.,.. posiadajEcq uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajEce im wazne uprawnienia
wydane na podstawie wczesniej obowiqzujqcych pzepisow uprawniajqce do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, kt6ry bedzie pelnil role
kierownika budowy/rob6t braniy konstrukcyjno-budowlanej ;

Osoby posiadajEce uprawnienia do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi muszq
posiadac, peez caly okres realizacji pzedmiotu umowy, aktualne ubezpieczenie obowiEzkowe
od odpowiedzialnosci cywilnej os6b wykonujEcych samodzielne funkcje w budownictwie, zawarte
w ramach pzynaleznosci odpowiednio do Polskiej lzby ln2ynier6w Budownictwa lub lzby
Architekt6w RP.
\Arlkonawca, w trakcie realizagi pzedmiotu umowy, zobowiEzany jest do przedkladania
Zamawiajqcemu ( na jego wniosek ) , w terminie 3 dni od dnia przekazania wezwania ptzez
Zamawiaiqcego, dokument6w potwierdzajqcych przynale2noSC os6b, o ktorych mowa w ust. 4 do
wlasciwej lzby In2ynier6w Budownictwa lub lzby Architekt6w RP oraz dowod6w oplacania
skladek obowiqzkowego ubezpieczenia OC ww. os6b.
Vwkonawca w terminie na 3 dni pzed pzekazaniem placu budowy pzedlozy Zamawiajqcemu
oswiadczenia o podjQciu obowiqzkow kierownika budowyirobdt oraz kopie uprawnien
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie
dokument6w potwierdzajEcych pzynaleznosc do wlasciwej okregowej lzby Inzynier6w
Budownictwa.

oBowrAzKr$vrhKoNAwcY
Vl/ykonawca pzed pzystqpieniem do rob6t budowlanych ma obowiqzek oznakowania terenu
budowy, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami ustawy: Prawo budowlane oraz
pzepisami BHP. Wszyscy pracownicy na terenie budowy winni byc ubrani iwyposazeni w odziez
ochronnE zgodnie
z wymaganiami wynikajqcymi z pzepis6w BHP. W trakcie prowadzonych rob6t budowlanych
Vvykonawca ma obowiqzek utrzymywad oznakowanie terenu budowy jak i oznakowanie
tymczasowe w nalezytym stanie technicznym, a takze wprowadzad dodatkowe oznakowanie
zgodnie z poleceniami uprawnionych sluzb lub Zamawiajqcego, lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Vwkonawca nie dopusci do pzebywania na terenie budowy os6b nietzezwych lub bedqcych pod
wplywem Srodk6w odurzajqcych.
\,ykonawca zobowiEzany jest do utzymania w czystosci i pozqdku placu budowy i zaplecza,
usuni?cia
i utylizacji wszystkich powstalych odpad6w, 6mieci, gruzu budowlanego oraz odpadow
wielkogabarytowych. VWkonawca dokona wszelkich czynnosci niezbQdnych do usuniqcia
ewentualnych odpad6w niebezpiecznych.
W dniu odbioru rob6t teren placu budowy powinien byc upozEdkowany.
Vwkonawca bQdzie kazdorazowo powiadamial zamawiajqcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego telefonicznie idodatkowo pisemnie o wypadkach, a takze o szkodach w majqtku
ZamawiajEcego, niezwlocznie po nastqpieniu tego rodzaju zdatzenia.

4.

1.

5.

4.
5.
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6. \ A/konawca ma obowiqzek spozEdzic plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
(BIOZ), z uwzglgdnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunk6w prowadzenia rob6t
budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, oraz uzyska6 jego uzgodnienie z
ZamawiajEcym lub I nspektorem Nadzoru I nwestorskiego.

7. Wykonawca ma obowiqzek umo2liwi6 prowadzenie czynnosci sluzbowych na terenie budowy
osobom i instytucjom uprawnionym na mocy pzepis6w ustawy Prawo Budowlane lub na
podstawie innych akt6w prawnych, jak i osobom upowaznionym ptzez Zamawi4Ecego.
Vwkonawca ma r6wniez obowiqzek udostQpniac im dane, informacje lub pomoc w zakresie
wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

8. \ rykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni izrealizuje r6wnie2:
1) dokumentacje projektowe budowlanE, a takze wszystkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia,
2) pelnE obslugQ geodezyjnq budowy,
3) wszelkie badania i pomiary wynikajqce z zapis6w dokumentacji projektowej i STWiORB,

niezbedne
do wykonania zadania inwestycyjnego i uzyskania przez Zamawialqcego decyzji zezwalajqcej
na uzytkowanie wykonanej inwestycji,

4) pelnienie nadzoru autorskiego w hakcie rcalizaqi zadania inwestycyjnego oraz w okresie
udzielonej rekojmi i gwarancji jakosci.

9. Zakres nadzoru autorskiego Vltlkonawcy obejmuje czynnosci wynikajqce z tresci ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. po2.1186 ze zmianami).

10. W pzypadku zlecenia ptzez zamawiajqcego lub lnspektora Nadzoru Inwestorskiego badan
sprawdzajqcych, kt6re nie potwierdzE osiqgniQcia wymaganych parametr6w okreslonych w
dokumentacji projektowej lub STVMORB, koszt wykonania tych badaf poniesie Vvykonawca,

1 '1. W ramach pelnienia nadzoru autorskiego Vwkonawca zobowiqzany jest m. in. do:
1) potwierdzania zgodnoSci wykonywanych rob6t budowlanych z dokumentacjq projektowE,
2) wyjasniania wetpliwosci co do zastosowanych rozwiqzan projektowych, kt6re zglosi mu

Zamawiajqcy,
3) uzgadniania z Zamawiajqcym mozliwosci wprowadzenia rozwiqzai zamiennych w stosunku

do rozwiqzan przewidzianych w dokumentacji projektowej,
4) udzialu w naradach, spotkaniach na prosbe Zamawiajqcego dotyczqcych prac nad

inwestycjq.
12. Vwkonawca pzyjmuje pelnq odpowiedzialnosd za:

1) wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien i

pozwolen,
2) pzyjQty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru pzez ZamawiajEcego jego calosci,
3) wszystkie prace realizowane pzez podwykonawc6w i koordynacje tych prac,
4) bie2qce i chronologiczne prowadzenie wymaganej pzepisami prawa dokumentacji budowy,
5) utrzymanie wlasciwego oznakowania terenu budowy.

'13. W czasie realizacji rob6t \ A/konawca bgdzie utrzymywal teren rob6t w stanie wolnym od
przeszk6d komunikacyjnych oraz bQdzie usuwal i skladowal wszelkie urzqdzenia pomocnicze i

zbedne materialy, odpady oraz niepotzebne uzqdzenia prowizoryczne na skladowisku odpadow.
14. Vvykonawca zobowiEzany jest do prowadzenia rob6t w sposob nie powodujEcy utrudnien w

komunikacji i nie stwazajqcy zagrczefi wypadkowych.
'15. Ponadto \ rykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia rob6t w sposob :

1) zapewniajEcy komunikacje pieszq i samochodowq,
2) gwarantujqcy czystosc plac6w, dr6g dojazdowych obslugujacych teren inwestycji (np.

popzez czyszczenie nawiezchni z blota i kamieni nawiezionych pzez Srodki transportowe
Wkonawcy).

16. \ rykonawca zobowiEzuje sig do zachowania wymog6w Ustawy z dnia 14 grudnia 2012t. o
odpadach (Dz.U. z 2020 t. poz.797 tj. ze zm.) w zakresie transportu odpad6w oraz do
przekazywania odpad6w podmiotowi, kt6ry posiada zezwolenie na prowadzenia dzialalnosci w
zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpad6w, \ ,ykonawca nie posiadajqcy
zezwolenia do prowadzenia dzialalnosci w zakresie transportu odpad6w zgodnie z ustawq z dnia
jw. o odpadach, powiezy realizacjq zadafi w wyzej wymienionym zakresie podmiotowi
posiadalqcemu powyzsze zezwolenie.
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s7.
UBEZ PIECZENIE

Vwkonawca zobowiEzuje siQ do ubezpieczenia rob6t z tytulu szk6d, kt6re mogq zaistnied w
zwiEzku ze zdatzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczeg6lnosci:
1) roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome zwiqzane bezposrednio z

wykonywaniem rob6t
od ognia, huraganu i innych zdazen losowych,

2) odpowiedzialnosC cywilna za
dotyczqcych pracownik6w

3) i os6b tzecich, a powstalych w
pojazd6w mechanicznych.

szkody oraz nast9pstwa nieszczqsliwych wypadk6w

zwiqzku z prowadzonymi robotami, a takze z ruchem

1.

Vwkonawca jest zobowiqzany do niezwlocznego usunigcia, w ramach wynagrodzenia
umownego, wszelkich szk6d powstalych w zwiEzku z realizaciq ninlejszej umowy (w tym szk6d
wyzqdzonych osobom tzecim).
Jezeli polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Vl/ykonawcy w zakresie prowadzonej
przez niego dzialalnoSci gospodarczej traci waznosd przed zakoiczeniem terminu realizacji
przedmiotu umowy, Vwkonawca przedluzy ubezpieczenie OC, zachowujqc jego ciqgfosc, o okres
dluzszy o co najmniej 3 miesiqce od uplywu terminu okreslonego w $ 2 ust. 1, i pzekaze odpis
(kopie) polisy Zamawiajqcemu nie p62niej niz na 14 dni przed datq jej wygasniecia.

s8.
MATERIAIY DO WYKONANIA OBIEKTU

Inwestycja, kt6ra ma powstad w wyniku realizacji niniejszei umowy, winna byd wykonana z

material6w dostarczonych pzez VvykonawcQ oraz pzy uzyciu uzqdzen dostarczonych pzez
Vwkonawce. \A&konawca dostarczy na teren budowy wszystkie materialry | utzedzenia, okreslone
co do rodzaju, standardu ilosci w dokumentac.ii projektowej i STWORB, oraz ponosi za nie pefnq

odpowiedzialnoSC.
Materialy, o kt6rych mowa w ust. 1, nie mogq by6 uzywane, muszq byd fabrycznie nowe.

Materialy i wzAdzenia podlegajqce wbudowaniu muszq posiadaC wymagane oznakowanie CE
oraz powinny odpowiadac, co do jakosci i bezpieczenstwa, wymogom wyrob6w dopuszczonych
do obrotu istosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane, a tak2e
wymaganiom, o kt6rych mowa w S 1.

Przed wbudowaniem materialu na kazde zqdanie Zamawi4ecego Vwkonawca zobowiqzany jest
okazac w stosunku do wskazanych materialow i utzEdzeh odpowiedni dokument wymieniony w
ust.3.
VWkonawca na kazde 2qdanie Zamawiajqcego (lnspektora Nadzoru) zapewni potrzebne
opzyrzqdowanie, potencjal ludzki oraz materialy niezbgdne do wykonania przewidzianych ST i

normami w niej wymienionymi badan w celu potwierdzenia jakosci rob6t wykonanych z
materialow Vwkonawcy na terenie rob6t.
Badania, o kt6rych mowa w ust. 5, bQdE realizowane pzez VwkonawcQ na wlasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust. 5 okaze si9, 2e zastosowane
materialy, bqdz wykonanie rob6t jest niezgodne z umowE, to Zamawiajqcemu pzysluguje prawo

odstqpienia od umowy z winy Vwkonawcy lub obnizenia wynagrodzenia Vwkonawcy za caly
wbudowany material.

PERsoNELS&KoNAwcY
VWkonawca zobowiqzany jest zapewni6 wykonanie i kierowanie wszystkimi pracami skladajqcymi
sie na pzedmiot umowy pzez osoby posiadalqce stosowne kwalifikacje zawodowe i

uprawnienia.
\ 

^/konawca 

zobowiqzuje sig skierowad do kierowania budowE i/lub robotami budowlanymi osoby
wskazane w Ofercie Vwkonawcy. Zmiana kt6rejkolwiek ze wskazanych os6b w trakcie realizacji
przedmiotu umowy musi byc uzasadniona pzez \Afkonawce na pismie i zaakceptowana pzez
Zamawiajqcego. Zamawiajqcy zaakceptuje takq zmiang w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej
zgloszenia, ale wylqcznie wtedy, gdy kwalifikac.ie wskazanych os6b bgdE takie same lub wyzsze
od kwalifikacji wymaganych w S\M. Osoby te maja obowiEzek zlozenia dokument6w, o ktorych
mowawS5ust.4.

1.

2.
3.

o.
7.
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3. Na podstawie art. 95 w zwiqzku z art. 281 ust. 2 pkt 7) ustawy Pzp ZamawiajEcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ przez \ rykonawce lub podwykonawca os6b
wykonujqcych nizej wymienione czynnoSci w trakcie realizacji pzedmiotowego zam6wienia:
a) czynnosci zwiqzane z opracowaniem dokumentacii proiektowei wiat - co naimniei 1

osoba:
b) czynnosci zwiqzane z robotami konstrukcyino-montaZowymi - co naimniei 3 osobv

4. Vwkonawca pzed podpisaniem umowy pzedlozyl Zamawiajqcemu oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracq os6b wykonujqcych czynno5ci
wskazane w ust.3. Oswiadczenie to zawiera w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajqcego oswiadczenie, datQ zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, 2e wymagane czynnosci
wykonajq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
tych os6b, rodzaj umowy o pracQ (np. umowa na czas okreslony, nieokreslony, itp.) oraz podpis

osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu \ /ykonawcy lub Podwykonawcy.
5- \ rykonawca zobowiEzuje siq do zatrudnienia pracownik6w Swiadczqcych wskazane czynnoSci w

okresie realizacji umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

6. W trakcie realizacji zam6wienia Zamawiajqcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Vwkonawcy odnosnie spetniania pzez WykonawcQ lub PodwykonawcQ
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujqcych wskazane w ust 3

czynnosci. ZamawiajEcy uprawniony .iest w szczeg6lnosci do:
a) zqdania dokument6w w zakresie potwierdzenia spelniania ww, wymogow idokonywania ich

oceny, w tym w szczeg6lnosci oswiadczen zatrudnionych pracownik6w lub poswiadczonych za
zgodnoSC z oryginatem kopii um6w o pracQ zatrudnionego pracownika,

b) zEdania wyjasnien w przypadku wqtpliwoSci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymog6w,

c) pzeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
7. W trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie zamawiajqcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, nie kr6tszym ni2 3 dni robocze, \ lykonawca przedlozy Zamawiajqcemu do
wglqdu poswiadczone za zgodnosc z oryginalem odpowiednio pzez V[konawca lub

PodwykonawcA kopie um6w o pracA os6b wykonu.iqcych w trakcie realizac.ii zam6wienia
czynnosci okreslone w ust. 3 wraz z dokumentem regulujqcym zakres obowiqzk6w, jezeli zostal
spozqdzony. Kopie um6w powinny zostad zanonimizowane w spos6b zapewniajacy ochronQ

danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami odnoSnie danych
osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adres6w, nr PESEL pracownik6w). Informacje takie jak: imiQ i

nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracQ powinny byc
mozliwe do zidentyfikowania.

8. W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie tMania umowy - os6b wskazanych w
oswiadczeniu, o kt6rym mowa w ust. 4, Vwkonawca zobowiqzany jest do pzekazania
zaktualizowanego oswiadczenia w terminie 5 dni od dokonania pzedmiotowei zmiany oaz do
pzedlozenia, na ka2de wezwanie ZamawiajEcego, zanonimizowanych kopii um6w o pracQ,

zgodnie z ust. 7.
9. Z tytulu niespelnienia przez VwkonawcA lub Podwykonawcq wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnoSci Zamawiaiqcy pzewiduie
sankcjQ w postaci obowiEzku zaplaty pzez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w

$ 18 ust.1 pkt. 6) umowy. Niezlozenie pzez Vwkonawce w wyznaczonym przez zamawiaiqcego
terminie zAdanycn pzez Zamawiajecego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
Vwkonawce lub PodwykonawcQ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bQdzie jako niespelnienie przez Vl,Vkonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujqcych wskazane w ust. 3 czynnosci.

10. W pzypadku wiQcej niZ trzykrotnego niedopelnienia wymogu zatrudniania pracownikow

Swiadczqcych okreslone czynnoSci na podstawie umowy o pracq w rozumieniu pzepis6w
Kodeksu Pracy Zamawiajqcy uprawniony bqdzie do odstqpienia od umowy zgodnie z S 20

umowy.
ll. W przypadku uzasadnionych wqtpliwosci co do pzestzegania prawa pracy ptzez V$konawca

lub Podwykonawce, Zamawiajqcy moze zwr6ci6 sig o przeprowadzenie kontroli pzez PansfuowE
Inspekcje Pracy.
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s 10.
PODWYKONAWCY

1. Podwykonawca mo2e rozpoczqc prace nie wczeSniej niz Wzed dniem podpisania umowy
z Vvykonawcq.

2. \Afkonawca nie p6tniej ni2 na 7 dni pzed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy
na plac budowy ma obowiEzek przedlo2enia zamawiajqcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
kt6rej pzedmiotem sq roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

3. Zamawiajqcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pro.iektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
pzedmiotem se roboty budowlane, wnosi zastzezenia do pzedlo2onego projektu, ido projektu
zmiany umowy. Zasltzezenia dotyczyc mogE jedynie niezgodnosci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 7.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajqcego zasltzezeh do projektu umowy
o podwykonawstwo, Vtykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze pzedfo2yc
zmieniony prolekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajqcy w calosci zaslrzezenia
zamawiajqcego. Wtakim pzypadku termin do zg.loszenia zastzeze^ pzez zamawiajqcego, o
kt6rym mowa w S 10 ust. 3 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

5. \ 4/konawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcE pzedkfada
Zamawiajqcemu poswiadczonq za zgodnosc z oryginalem kopiq zawaftej umowy
o podwykonawstwo, kt6rej pzedmiotem sq roboty budowlane, ijej zmiany.

6. Zamawi4Ecy w terminie do 14 dni wnosi spzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
pzedmiotem sE roboty budowlane, i do jej zmian. Spzeciw dotyczyd moze jedynie niezgodnosci
zawartej
z wymogami okreslonymi w ust. 7.

7. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo,
przez Zamawiajqcego zastzezen lub spzeciwu:
a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc

dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku;
b) termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji podwykonawcy nie moze byc dluzszy od

terminu realizacji pzedmiotowego zam6wienia publicznego:
c) zakres rob6t i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny byc tozsame z umowe na

realizacje zam6wienia publicznego;
d) kary umowne z tytulu zwloki w realizacji umowy ( zasttzezeniem zapis6w lit. j);
e) obowiEzek posiadania pzez podwykonawce ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej,

w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzanq z wykonywanq przez niego czesciq
zam6wienia;

0 prawo odstEpienia od umowy w przypadku nie zrealizowania pzedmiotu umowy w termlnie;
g) wartosC wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za wykonanie czesci

zam6wienia nie moze by6 wyzsza niz wartosd wynikdAca z ofefty Wlkonawcy,
h) zaplata na eecz podwykonawcy nie moze byc uzalezniona od odbioru rob6t pzez

ZamawiajEcego lub od zaplaty nale2noSci wykonawcy pzez Zamawiajqcego:
i) obowiqzek czesciowych platnosci na eecz Podwykonawcy zgodnie z czQsciowymi

platnosciami okreslonymi w umowie na realizacjQ pzedmiotowego zam6wienia publicznego;
j) umowa o podwykonawstwo nie mo2e zawie'ac postanowien ksztaltujqcych prawa i obowiazki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczqcych warunkow wypfaty
wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej kozystny ni2 prawa i obowiqzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miQdzy zamawiajqcym a wykonawcq.

k) postanowienia umowne, kt6re w ocenie ZamawiajEcego bedE mogly utrudniaC lub
uniemo2liwiad prawidlowq lub terminowq realizacjQ niniejszej umowy, zgodnie z iej tresciq;

8. W pzypadku podwykonawstwa, kt6rego pzedmiotem sq dostawy lub uslugi w ramach danego
zam6wienia na roboty budowlane Vwkonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
z podwykonawcE ma obowiEzek pzedlozenia Zamawiajqcemu poswiadczonei za zgodnose
z oryginalem kopii zawartych um6w o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiqzek powyzszy nie
dotyczy um6w o podwykonawstwo, kt6rych pzedmiotem sq uslugi idostawy w ramach danego
zamowienia na roboty budowlane, ktorych wartosd jest mnieisza ni2 0,5 o/o wartosci umowy
w sprawie zam6wienia publicznego i nie wieksza jednak ni2 50.000 zl.

L Zasady zawierania um6w o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sE zgodne z zasadami
okreSlonymi dla um6w zawieranych pomiqdzy wykonawcE o podwykonawcq.

10. Platnosci w sytuacji powiezenia pzez hfkonawce czesci zam6wienia do rcalizacji
podwykonawcy:

umowy

kt6rych niespelnienie spowoduje zgloszenie
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a) warunkiem zaplaty drugiej i nast?pnych czQsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedlozenie pzez V\rykonawce w dniu zlozenia faktury dowod6w (tj.
potwierdzonych za zgodnoSd z oryginalem: protokolu odbioru czQsci prac wykonanych pzez
podwykonawca, faktury oraz dowodu przelewu naleznej podwykonawcy kwoty),
potwierdzajqcych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawc6w onz dalszych
podwykonawc6w, uczestniczqcych w odebranych robotach. W pzypadku braku wymagalnego
wynagrodzenia VWkonawca zobowiqzany jest do przedlozenia oswiadczenia o braku
wymagalnych zobowiqzan wobec podwykonawc6w i pzedstawienia wykazu niezaplaconych
faktur lub, w pzypadku braku faktury, potwierdzonE za zgodnosc z oryginalem kopiQ protokolu
odbioru rob6t. W pzypadku platnosci koncowej VWkonawca oprocz potwierdzenia zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, dodatkowo zobowiqzany jest do
dostarczenia, dniu zlozenia faktury koncowej, oswiadczenia podwykonawc6w potwierdzajece,
i2 nale2ne im wynagrodzenie zostalo zaplacone , oraz 2e na dzief' zlozenia oswiadczenia nie
majE 2adnych zobowiqzari wymagalnych za ztealtzowane roboty objQte pzedmiotem umowy z
\4rykonawcq.

b) w pzypadku nie wykazania dokonania platnosci naleznej podwykonawcy Zamawiajqcy
uprawniony bedzie do wsttzymania wyplaty nale2nego wynagrodzenia w czesci r6wnej sumie
niedokonanych wyplat wynagrodzenia na zecz podwykonawcy,

c) ZamawiajEcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia pzyslugujecego
podwykonawcy, kt6ry zawarl zaakceptowanE ptzez ZamawiajEcego umowe
o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sig od obowiqzku zaplaty pzez t rykonawcQ,
Pzed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajqcy zawiadomi o tym fakcie pisemnie
VwkonawcQ, kt6ry w terminie 7 dni od otzymania tej informacji moze zglosid pisemnie uwagi
dotyczace zasadnosci bezposredniej zapfaty dla podwykonawcy. Bezposrednia platnosd na
zecz podwykonawcy zostanie dokonana pzelewem w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia
wykazania zasadnosci takiej platnosci,

d) w pzypadku zgloszenia przez Wykonawce uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiajqcy
uprawniony bQdzie do odmowy dokonania bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy
wzglednie do zlo2enia do depozytu sqdowego kwoty potzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wqtpliwosci
ZamawiajEcego co do wysokosci naleznej zaplaty Iub podmiotu, kt6remu platnos6 si9 nalezy,

e) w pzypadku dokonania bezposredniej zay'aty podwykonawcy Zamawiajqcy potrqca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale2nego Vwkonawcy. Szczeg6lowy tryb
regulujacy bezposredniE platnosc na zecz podwykonawcy okre6la art. 465 ust. od 1 do 6
Prawo zamowien publicznych.

1 1.\ rysokosC kar umownych, z tytufu:
a) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

wynosi ka2dorazowo 5 % wartosci umowy,
b) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom wynosi 0,1 % wartosci kazdorazowej nieterminowej zaplaty za kazdy dzien
zwloki,

c) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktOrej pzedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,'1 % wartosci umowy za kazdy dziei
niepzedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, liczqc od dnia powziecia ptzez
Zamawiajqcego informacji o wykonywaniu prac ptzez podwykonawce;

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

e) wykonywania prac peez podwykonawce bez zal'va'l.ej umowy o podwykonawstwo wynosi
0,2 % wartosci umowy za ka2dy dzien, liczqc od dnia powziecia pzez Zamawi4qcego
informacji o wykonywaniu pac przez podwykonawca;

D braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, wynosi 0,05% wartosci
umowy o podwykonawstwo za kazdy dziei zwloki, liczEc od uplywu terminu okreslonego
ptzez Zamawi4qcego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okreslony w pkt f)
w wysoko6ci 0,1 % wartoSci umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien zwbki, liczqc od
uplywu terminu okreslonego peez Zamawidqcego w wezwaniu do dokonania wskazanej
zmiany,

h) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z
tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o kt6rej mowa w art. 439 ust, 5 pzp, wynosi
kazdorazowo 5 o/o wartosci umowy,

46



Numer sprawy 7/2021

i) nieterminowej zapfaty wynagrodzenia nale2nego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko6ci wynagrodzenia, o kt6rej mowa w art.439 ust. 5
pzp, wynosi 0,1 o/o wartoSci ka2dorazMej nieterminowei zaplaty za ka2dy dzieh zwloki,

12.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. I ustawy, w celu wykazania spelniania
warunk6w udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest obowiEzany wykazao
zamawiajAcemu, 2e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie
postQpowania o udzielenie zam6wienia.

13.Jezeli powiezenie podwykonawcy wykonania czgici zam6wienia na roboty budowlane lub uslugi
nastQpuje w trakcie jego realizacji, V[konawca na zEdanie 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 dotyczece
tego podwykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w art.108 i 109 ustawy
Pzp" - ie2eli podmiotowe Srodki lub art. 109 byly w tym zakresie wymagane w postQpowaniu).

14.Jezeli zamawiajqcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzq podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiqzany jest zastqpid tego podwykonawce lub zrezygnowad z powiezenia
wykonania czqSci zam6wienia podwykonawcy.

l5.Powiezenie wykonania czesci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zam6wienia.

l6.Vwkonawca pzyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych,
realizowanych pzez podwykonawc6w.

17.\ rykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy ijego pracownik6w w takim samym stopniu, jakby to byfy dzialania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych pracownik6w.

lS.Jakakolwiek pzerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajEca z braku podwykonawcy, bQdzie

traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleanych od \ ii/konawcy i bqdzie stanowic podstawe
do naliczenia VWkonawcy kar umownych.

lg.zgodnie z art. 120 ustawy Pzp, V[konawca, kt6ry polega na sytuacji ftnansowej lub ekonomicznej
innych podmiot6w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiEzal siQ do udostepnienia
zasob6w, za szkodq ponresionq przez zamawi4qcego powstalq wskutek nieudostqpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostepnienie zasob6w nie ponosi winy.

20.Regulacje wobec podwykonawc6w stosuje siQ wobec dalszych podwykonawc6w.

s 11.
PRAWA DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Vwkonawca zobowiqzany jest posiadac prawa autorskie majqtkowe oraz ptawa zalezne do
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, ktOrq opracuje i ptzeka2e Zamawiajqcemu
w wyniku realizacji niniejszej umowy (dale.i: ,,Dokumentacja Projektowa").

2. W pzypadku powierzenia pzez Wykonawce czesci prac projektowych innym podmiotom,
Vvykonawca zobowiEzany jest do nabycia praw autorskich majqtkowych onz p'aw zaleznych od

tych podmiot6w w stosunku do $ch prac projektowych i pzeniesienia ich na Zamawiajqcego bez
obowiqzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia a tak2e zobowiqzany jest do zapewnienia
sprawowania ppez te podmioty nieodplatnie nadzoru autorskiego w zakresie wynikajqcym z
wykonanej przez te podmioty dokumentacji.

3. Wykonawca oswiadcza, 2e na podstawie odpowiednich um6w, zawartych w formie pisemnej,
bQdzie dysponowal prawami do kazdego elementu Dokumentacji Projektowej, stanowiEcego
utw6r w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Tekst jedn.: Dz.U. z 2019t., poz. 1231 i potwierdza, 2e p'awa te nie zostanq zbyte ani
ograniczone w zakresie, kt6ry wy+qczalby lub ograniczalby prawa ZamawiajEcego, jakie nabywa
on na podstawie niniejszej umowy. W pzypadku naruszenia pzez Vwkonawc9 oswiadczenia, o
kt6rym mowa w zdaniu popzednim, \A{konawca zobowiezany bgdzie do pokrycia wszelkich
szk6d poniesionych przez Zamawi4qcego z tego tytulu.

4. Vwkonawca z dniem przekazania Zamawia.iEcemu Dokumentacji Projektowej:
1) pzenosi na Zamawiajqcego autorskie prawa majqtkowe oraz ptawa zalezne do Dokumentacji

Projektowej;
2) zezwala ZamawiajAcemu na dokonywanie zmian w Dokumentacji Projektowej, kozystania z

niej, a tak2e rozporzqdzania tymi opracowaniami - tj. udziela ZamawiajEcemu praw
zaleznych, w tym na zecz os6b tzecich i udzielania sublicencji,
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3) bezterminowo zobowiqzuje sig do niewykonywania autorskich praw osobistych do
Dokumentacji Projektowej, ozz wyraza zgodg na wykonywanie Wzez Zarnawiaiqcego
autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej, w szczeg6lnosci wynza zgodQ na'.
a) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,
b) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa Dokumentacji Projektowej,
c) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w calo6ci, lub w cze5ci,

samodzielnie,
lub w polaczeniu z innymi utworami,

d) decydowanie o wykozystaniu Dokumentacji Projektowej w calosci lub w czesci,
samodzielnie.
lub w polqczeniu z innymi utworami, wedlug potzeb Zamawiajqcego;

4) przenosi na ZamawiajEcego prawo wlasnosci do wszystkich egzemplazy lub noSnik6w, na
kt6rych Dokumentacja Projektowa zostala utrwalona,

Nabycie pzez Zamawiajqcego praw wskazanych w ust. 1 nastepuje w ramach wynagrodzenia
okreslonego w $ 3 ust. 1 pkt 1 i 2umowy, bez ograniczei co do terytorium, czasu, liczby
egzemplazy, w zakresie nastQpujEcych p6l eksploatacji:
1) koaystania z Dokumentacji Projektowej na uzytek wlasny, uzytek swoich jednostek

organizacyjnych oraz uzytek os6b tzecich w celach zwiqzanych z rcalizaqq zadafl
ZamawiajEcego lub zam6wien zamawiajqcego,

2) pzekazywania Dokumentacji Projektowej (lub jej kopii), w calosci lubwczQsci:
a) innym wykonawcom, iako podstaw? lub material wyjsciowy do wykonania innych

opracowan projektowych,
b) innym wykonawcom biorqcym udzial w postgpowaniach o udzielenie zamdwiei

publicznych na realizacjQ rob6t budowlanych powiqzanych z Dokumentacjq ProjektowE,
w szczeg6lnosci popEez wlEczenie Dokumentacji Projektowej lub jej czqSci do
specyfikacji warunk6w zamowienia oraz udostQpnianie Dokumentacji Projektowej i jej
cze6ci wszystkim zainteresowanym w ww. postgpowaniach, wlqcznie z wprowadzeniem
do sieci Internet,

c) innym wykonawcom, jako podstawQ dla wykonania lub nadzorowania wykonania rob6t
budowlanych,

d) stronom tzecim biorqcym udzial w procesie inwestycyjnym;
3) utrwalania Dokumentacji Projektowej (lub jej czQsci) na wszelkich rodzajach nosnik6w, a w

szczeg6lnosci na nosnikach video, tasmie swiatloczulej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnik6w przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

4) zwielokrotniania Dokumentacji Projektowej (lub jej czQsci) dowolnq technikE w dowolnej ilosci,
w tym technikq magnetycznE na kasetach video, technikE Swiatloczulq i cyfrowq, technikq
zapisu komputerowego na wszystkich todzajach nosnik6w dostosowanych do tej formy
zapisu (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), wytwazania jakqkolwiek technikq
egzemplazy Dokumentacji Projektowej, w tym technikE drukarskq, reprograficznq, zapisu
magnetycznego oraz technikq cyfrowq,

5) wprowadzania Dokumentacji Projektowej (lub iej cze6ci) do pamieci komputera na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjne.i,
komputerowej, w tym do lnternetu,

6) wyswietlania i publicznego odtwazania Dokumentacji Projektowej (lub jej czesci), nadawania
jej w calosci lub jej wybranych fragmentow za pomocE wizji albo fonii pzewodowej i

bezprzewodowej pzez stacje naziemnq, nadawania za posrednictwem satelity, reemisja,
7) wprowadzania do Dokumentacji Projektowej zmian, skr6t6w, sporzqdzania wersji

obcojezycznych,
8) publicznego udostQpniania Dokumentacjr Projektowej w taki spos6b, aby kazdy m6gl mieC do

niej dostep w miejscu iw czasie pzez niego wybranym (np. sieci internet)
Zamawiaiqcy jest uprawniony do pzeniesienra na inny podmiot wlasnosci praw nabytych na
podstawie niniejszej umowy do Dokumentacji Projektowej.
Jezeli kozystanie przez Zamawiajqcego z Dokumentacji Projektowej naruszaC bgdzie autorskie
prawa majatkowe lub osobiste os6b trzecich, Wlkonawca zobowiEzany bQdzie do zwrotu
wszelkich lvydatk6w poniesionych przez Zamawiaiqcego na zaspokojenie roszczen tych os6b
oraz do wynagrodzenia wszystkich szk6d, jakie Zamawi{qcy poniesie w zwiqzku z wylqczeniem
lub ograniczeniem mozliwo6ci kozystania peez Zamawiajqcego z Dokumentacji Projektowej.
Skutki finansowe jakichkolwiek bledow wystQpujqcych w Dokumentacji Projektowej obciqzajq
\ fukonawce.

7.
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s 12.
ZMIANY W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zamawi4qcy ma prawo:
1) zrezygnor'tac z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego element6w,
2) poleci6 \ rykonawcy wykonanie zamiennych opracowan projektowych lub ich element6w, w

szczeg6lno3ci wynikajqcych z decyzl| uzgodnien i opinii, ma.iqcych wp'lyw na realizacje
zadan ia inwestycyjnego.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1, dokonywane bqdq w formie aneksu do umowy.
Je2eli zmiany, o kt6rych mowa w ust. 1, mogq stanowic podstawe do zmiany terminu wykonania
umowy \Arlkonawca powinien niezwlocznie przedlo2y' do akceptacji Zamawiajecego propozycje
zawierajqcq opis dzialarl, czynnoSci i terminy wykonania opracowan projektowych lub ich
element6w objQtych poleceniem zmiany,
Wszelkie zmiany Dokumentacji Projektowej powstate z winy lub na skutek zaniedbania
Wykonawcy, zostanie wykonana w ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w S 3 ust. 1.

s 13.
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Vwkonawca zobowiEzany jest wykonad i przekaza' ZamawiajEcemu,
w jego siedzibie, Dokumentacje Prolektowq wskazanq w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i

SWZ, wraz z wykazem jej poszczegolnych elementow oraz oswiadczeniem, 2e ptzekazana
Dokumentacja Projektowa zostala wykonana zgodnie z umowq, zasadami wiedzy technicznej,
obowiqzujqcymi przepisami inormami oraz ze jest ona kompletna z punktu widzenia celu,
kt6remu ma slu2y6.
Oswiadczenie, o kt6rym mowa w ust. 1, musi zostad podpisane pzez wszystkich projektant6w,
kt6zy opracowali Dokumentacje ProjektowE w imieniu i na rzecz Vwkonawcy.
Z czynno$ci zlozenia Dokumentacji Projektowej Strony spotzEdze protokol przekazania.
Zlozenie Zamawiajqcemu dokument6w wskazanych w ust. 1 nie iest r6wnoznaczne z
dokonaniem pzez ZamawiEqcego odbioru dokumentacji projektowej.
Je2eli Zamawiajqcy stwierdzi, 2e Dokumentacja Projektowa zostala wykonany niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, odm6wijei odbioru do czasu usuniQcia pzez V\konawce
zgloszonych wad. Strony ustalq protokolarnie szczegdlowy zakres i termin bezptatnego
dokonania przez VwkonawcQ zmian i uzupelnien w Dokumentacji Projektowej. W takim
pzypadku terminem wykonania Dokumentacji Projektowej bedzie termin, w kt6rym Vwkonawca
pzekaze Zamawiajqcemu Dokumentacje ProjektowE, w kt6rej usuniete zostaly wskazane wady.

PRzEKAZANTP ;11", 
"roo*"Z przekazania placu budowy Strony spozqdza protok6l.

Vvykonawca jest zobowiqzany rczpo?.zE' roboty budowlane niezwlocznie po pzejeciu placu

budowy.
Zamawiajecy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na plac budowy Vwkonawc6w
reafizujqcych roboty na zlecenie Zamawiajqcego lub podmiotdw z nim zwiqzanych. Zasady
funkcjonowania Vtlkonawc6w zostanE ustalone w porozumieniu z Kierownikiem budowy.

. s.rs.
ODBIOR KONCOWY ROBOT

\,ykonawca zglosi Zamawiajqcemu zakonczenie realizacji pzedmiotu umowy i gotowosc do
odbioru korlcowego przedmiotu umowy w formie pisemnej i drogq elektronicznq (e-mailem).
Zamawiajqcy wyznaczy termin i rozpocznie odbi6r koncowy przedmiotu umowy w ciqgu 14 dni
roboczych od daty zgtoszenia pzez VwkonawcQ gotowosci do odbioru. Zamawiajqcy powiadomi
V$konawce pisemnie lub drogq elektronicznE (e-mailem) o terminie odbioru kofcowego, a
upowazniony pzedstawiciel Wykonawcy w terminie wyznaczonym ptzez Zamawi4Ecego bedzie
uczestniczyl w czynnosciach odbioru koncowego.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru korlcowego Vwkonawca ptzekaze Zamawiajqcemu
spozqdzone w jQzyku polskim i w zakresie niniejszei umowy:
1) dokumentacjg prolektowq z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
2) niezbedne Swiadectwa kontroli jakoSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane

pzepisami dla u2ytych materialdw i uzEdzei, a takze dokumenty gwarancyjne
3) uwagi izalecenia Zamawiajqcego i udokumentowanie wykonania tych zalecen,

4.

1.

2.

1.

1.

2.
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protokoly badan i sprawdzei,
oswiadczenia Kierownika Budowy, o kt6rych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo

1.

budowlane,
6) powykonawczq inwentaryzacje geodezy.inq lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z

dokumentem potwierdzajecym jego zlozenie do wlasciwego oSrodka geodezji,
7) instrukcje obslugi i uzytkowania wszelkich uzEdzen wyposazenia technicznego obiektu, kt6re

Wykonawca wbudowal/zainstalowal,
8) sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacja rob6t podlegajEcych odbiorowi, wykaz

wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczqce warunk6w
realizacji rob6t, daty rozpoczgcia izakonczenia robot,

9) pomiary skutecznoSci ochrony pzeciwpo2arowej i rezystencji izolacji dla wykonanej instalacji
elektrycznej,

1 0) projekt powykonawczy,
11) decyzjQ pozwolenia na u2ytkowanie,( o ile jest wymagane)
12) inne dokumenty wymagane ptzez ZamawiajEcego.
ZamawiajEcy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli Vwkonawca nie wykonal
pzedmiotu umowy w calosci lub nie przedstawil dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 3.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostanq stwierdzone wady, to Zamawiajqcemu pzyslugujq
nastepuiEce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajE sie do usuniQcia, moze odm6wid odbioru do czasu usuniqcia wad,
b) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to jezeli nie uniemozllwiaja one uzytkowania

pzedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajqcy moze obnizyo odpowiednio
wynagrodzenie V!!konawcy,

c) jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie zgodnie z pzeznaczeniem, Zamawi4qcy moze
odstqpic od umowy lub zqdad wykonania pzedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protok6l zawierajqcy wszystkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak te2 termin na usuniQcie pzez Wlkonawce stwierdzonych pzy odbioze wad i
usterek.
Wykonawca zobowiqzany jest do zawiadomienia zamawiajqcego na piSmie oraz drogq
elektronicznA o usunieciu wad oraz do zqdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
upzednio rob6t jako wadliwych. W takim peypadku stosuie sie odpowiednio postanowienia ust.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniQcia wad stwierdzonych przy odbioze koficowym
rozpoczynajE sw6j bieg terminy o ktorych mowa w S 17, 18 i 19.
Zamawia'lqcy moze podjqc decyzje o pzerwaniu czynnosci odbioru, je2eli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, kt6re uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie
z otzeznae.eniem - a2 do czasu usuniecia tvch wad.

poiJriosc
Umowa jest jawna i moze podlegad udost?pnieniu na zasadach okreslonych w peepisach o
dostqpie do informacji publicznej. Z zastrz.ezeniem powyzszego Strony zobowiEzujE sie do
pzestrzegania ptzy rcalizaqi pzedmiotu umowy wszystkich postanowiei zawartych w
obowiqzujqcych pzepisach prawnych zwiqzanych z ochronE danych osobowych, a tak2e z
ochrona informacji poufnych oraz ochronq tajemnicy pzedsiebiorstwa. ObowiAzek ten nie
dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostepniania informacji na podstawie
bezwzglednie obowiqzuiacych przepisow prawa, a w szczegolnoSci na zqdanie sqdu, prokuratury,
organ6w podatkowych lub organ6w kontrolnych.
Nie bede uznawane za niejawne informacje, kt6re:
1) stanq siQ informacjq publicznq w okolicznosciach niebgdqcych wynikiem czynu bezprawnego,
2) sq ju2 znane Stronom, o czym SwiadczE wiarygodne dowody,
3) sq zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie upzedniej pisemnei zgody Stron,
4) zostane ptzekazane Stronom przez osobQ fizyczna lub prawnq niebQdqcq strona Umowy

zgodnie z prawem, bez ograniczen inie naruszajqc postanowiei Umowy.
Kazda ze Stron winna dolozyd nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub kozystaniu
przez osoby trzecie z informacji niejawnych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowiEzu,e sie
zapewni6 dostep do informacji niejawnych wylqcznie tym pracownikom lub wspolpracownikom

4)
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Strony, ktorym informacje te sq niezbedne dla wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony i

kt6zy wykonujq obowiezki wynikajEce z Umowy.
4. W przypadku naruszenia zobowi?an dotyczEcych poufnosci danych, druga Strona bedzie miala

prawo do zqdania natychmiastowego zaniechania naruszen iusuniQcia ich skutk6w. Wezwanie
do zaniechania naruszen i usuniQcia skutk6w winno by6 wyslane drugiej Stronie w formie
pisemnej.

5. Strona, kt6ra dopuscila siq naruszei, zobowiEzana bedzie naprawi6 szkode na zasadach
og6lnych.
\ ,ykonawca zobowiEzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich niepodlegajEcych
upublicznieniu informacji dotyczqcych Zamawiajqcego i jego dzialalnosci, kt6re zostanq powziete
pzez Vvykonawce w trakcie realizacji Umowy.
Vwkonawca zobowiqzuje siQ do zachowania poufnosci uzyskanych od ZamawiajEcego danych
osobowych
i Vwkonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych Zamawiajqcego w
celach innych ni2 w celu wykonywania Umowy.

s 17.
REKOJMIA IGWARANCJA

Vwkonawca udziela Zamawiaiqcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakosci oraz
rgkojmi za wady na okres ..,,......,mlesigcy liczony od dnia nastqpnego po dniu dokonania
odbioru koncowego pzedmiotu umowy.
Zamawi1qcy mo2e dochodzid roszczen z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi takze po terminie
okreSlonym w ust. 1, jezeli zglosit \ rykonawcy wade pzed u8wem tego terminu.
Uprawnienia z tytulu rekojmi pzyslugujq Zamawiajqcemu na zasadach okreSlonych w Kodeksie
cywilnym.
Zamawiajqcy moze wykonac uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawniei wynikajEcych
z udzielonej gwarancji.
W przypadku niepeystqpienia przez Vwkonawce w zakreslonym terminie do usuwania w ramach
udzielonej gwarancji jakosci lub rekojmi ujawnionych wad lub usterek, lub w pzypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad lub usterek z powodu wystgpowania sytuacji
zalazajqcel Zyciu lub zdrowiu, lub z powodu wystepienia sytuacji zagra2ajecej wystqpieniem
katastrory budowlanej, Zamawiajqcy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru do usuniScia
wad lub usterek we wlasnym zakresie, lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi. Koszty z
tym zwiqzane moze pokryC z zabezpiecz.enia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w

S19, lub moze zada6 od \ rykonawcy zwrotu poniesionych koszt6w. W przypadku, gdy koszty
usuniQcia wad lub usterek ptzewyzsza' bgdq kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajqcy uprawniony bedzie do Zqdania od \ rykonawcy zwrotu poniesionych
koszt6w w czesci, w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
ZamawiajEcy moze ZEdaC usuniQcia wad lub usterek w spos6b pzez siebie okreslony, a
VWkonawca zwiqzany jest 2qdaniem ZamawiajEcego.
ZamawiajAcy moze zglaszac Vwkonawcy wady i usterki w spos6b pzez siebie wybrany -
pisemnie, faxem lub drogq elektronicznq.
W okresie rekojmi i udzielonej gwarancji \ /ykonawca zobowiEzany jest raz w roku do udzialu
w pzeprowadzonych pzeglqdach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych pzeglEd6w
wad i usterek. Termin pzeglqdu kazdorazowo bedzie uzgodniony miedzy zamawiajEcym i

VwkonawcA. Z przeprowadzonych pzeglqd6w rocznych strony spozEdzE protok6l, w ktorym
wskazE stwierdzone w wyniku pzeglqdu wady i usterki oraz termin wyznaczony na ich usuniecie.
Jezeli w czasie realizacji pzedmiotu umowy lub w okresie rekojmi i gwarancji udzielonej na
DokumentacjQ Projektowq ujawniq siq wady lub usterki Dokumentacji Prolektowej, Vvykonawca
bgdzie zobowiezany do niezwfocznego poprawienia Dokumentacji Projektowej i usuniQcia
konsekwencji tych wad lub usterek.

s 18.
KARY UMOWNE

Zamawiqqcy bedzie uprawniony do zEdania od Wykonawcy zaplaty kary umownej:
'l) za zwlokg w niedotrzymaniu termin6w realizacji przedmiot6w umowy okreslonych w S 2

umowy dla poszczeg6lnych zadan - w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia, okreslonej w S
3 ust. 1; za kazdy dzien zwbki,
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2l jezeli uslugi lub roboty budowlane bQdzie wykonywal podmiot inny niz \Afikonawca, lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania uslug/rob6t zgodnie z procedurE okreslonq w S
10 - w wysokosci 3000,00 zl za kazdy taki pzypadek,

3) w pzypadku niepzestrzegania pEez VwkonawcQ obowiEzkOw wynikajEcych z S 6 ust. 1 lub
ust. 2 - w wysokoSci 1000,00 zl za kazdy taki ptzypadek,

4) w pzypadku stwierdzenia Wzez Zamawiajqcego uchybien w zakresie realizacji rob6t
budowlanych , ZamawiaiEcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy Vwkonawcy
termin ich usuniecia, nie kr6tszy niz 7 dni roboczych. Je2eli Vwkonawca nie wykona w
terminie polecenia Zamawiajqcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego inie naprawi
stwierdzonych uchybien, ZamawiajAcy bgdzie uprawniony do naliczenia mu kary umownej w
wysokosci 500,00 zl za kazdy dzien zwloki,

5) za skierowanie do kierowania robotami innej osoby/os6b, niz wskazana/e w pzez
Vvykonawce do realizacji zam6wienia w toku postQpowania o udzielnie zam6wienia
publicznego, bez uprzedniei akceptacji Zamawiajqcego - w wysokosci 1000,00 zl za kazdy
taki przypadek,

6) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiqzku zatrudnienia

1.

pracownik6w na podstawie umowy o pracQ, o kt6rych mowa w S 9 ust. 3 hrlkonawca zaplaci
na rzecz Zamawiajqcego karg umownq w wysokosci 1000,00 zf. Kara umowna, o kt6rej
mowa wzdaniu popeedzajEcym naliczana bgdzie oddzielnie za ka2dy przypadek
niewykonania ww. obowiqzku oraz za kazdy miesiqc realizacji umowy,

7) za naruszenie obowiqzku wynikajqcego z S I ust. 5 - w wysokosci 150 zl za kazdy dzien
zwloki;

8) za naruszenie obowiazku wynikajqcego z $ 9 ust. 6 pkt a) - w wysokosci 100 zl za kazdy
dziei zwloki;

9) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych pzy odbione koncowym, lub ujawnionych w
okresie gwarancjijakosci i rekojmi za wady - w wysoko6ci 0,01% kwoty wynagrodzenia,
okreslonej w S 3 ust. 1 lub za kazdy dzien zwloki,

10) za odstqpienie od umowy z ptzyczyn zaleznych od \ rykonawcy - w wysokosci 10o/o lecznei
kwoty wynagrodzenia brutto, okreclonej w S 3 ust, 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy, pzy
czym naliczenie pzedmiotowej kary nie wyklucza moiliwosci naliczenia Vllykonawcy
innych kar umownych przewidzianych w ninieiszej umowie.

Vwkonawca bedzie uprawniony do zqdania od Zamawiajqcego zaplaty kary umownej:
1) z tytulu odstqpienia od umowy z przyczyn lezEcych po stronie Zamawiajqcego - w wysokosci

10o/o lqcznej kwoty wynagrodzenia brutto, okreslonej w S 3 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia
umowy.

Strony zastzegajA sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego, pzenoszqcego
wysokosc zastrze2onych kar umownych, do wysokoSci rzeczywiscie poniesionei szkody.
Strona, ktora naliczy karg umownq, ma obowiazek wystawienia noty obciqzeniowej i

dostarczenia jej odbiorcy..
Wykonawca upowa2nia Zamawiajqcego do potrqcenia naliczonych kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, po upzednim
pisemnym, bezskutecznym z zastzezeniem S 19 ust. 16 umowy,
Kary umowne nie mogq bye naliczane, je2eli odstepienie od umowy nastqpi z ptzyczyn, o ktorych
mowa
w S 20 ust. 1 umowy. Odstqpienie od umowy na innej podstawie nie wplywa na mozliwosc
2qdania zaplaty kar umownych.
Zaplata kary umownej pzez vwkonawcQ lub potrqcenie pzez zamawiajEcego kwoty kary z
platnoscr naleznej \ /ykonawcy, nie zwalnia Vwkonawcy z obowiEzku ukoriczenia rob6t lub
jakichkolwiek innych zobowiEzan wynikajqcych z niniejszej umowy.
Strony zastzegaje mo2liwosd kumulatywnego naliczania kar umownych z ftanych tytul6w do
maksymalnej wysokosci 40Vo wynagrcdzenia, o kt6rym mowa w S 3 ust. 1 umowy.
Jezeli kara umowna, nie pokrywa poniesionei szkody, Strony mogq dochodzic odszkodowania
uzupelniaiqcego na zasadach og6lnych

.s 1e.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony uzgodnily, 2e Vwkonawca wnosi pzed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej okreslonej w Ofercie Vvykonawcy, ti. lqcznej

5.

6.

7.

8.

9.

cz



4.
5.

Numer sprawy 7/2021

kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w S 3 ust, 1, co stanowi kwote ..............."...'..21
w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i

ewentualne zaspokojenie roszczeii Zamawiajqcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy pzez \ rykonawce, oraz rcszcze^ z tytulu rQkojmi za wady fizyczne lub
gwarancji powstalych w okresie .......... lat od dnia odbioru ko/lcowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy jest Zamawiajqcy.
Koszty zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy ponosi Vlrykonawca.
Vlrykonawca jest zobowiEzany zapewnio, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiE2EcE w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Vwkonawca jest zobowiqzany do niezwlocznego informowania Zamawiajqcego o
faktycznych lub prawnych okolicznoSciach, ktOre majE lub moge miec wplyw na moc wiq2qcE
Zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy oraz na mozliwosd i zakres wykonywania pzez
ZamawiaiEcego praw wynikajqcych z zabezpieczenia.
Zamawiajqcy zwroci Vwkonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
nastQpujqcych wysokosciach i terminach:
a) 70% kwoty zabezpieczenia wskazanej w ust. 1 , tj. kwote .................. zl, pomniejszonq w

szczeg6lno6ci
o ewentualnie naliczone kary umowne - w ciEgu 30 dni od dnia koncowego odbioru rob6t
budowlanych,
z zastzezeniem ust. 13,

b) 30% kwoty zabezpie?zenia wskazanej w ust. 1 , tj. kwote .. .. .. . . ........... zl, pomniejszonE
w szczeg6lnosci o ewentualnie naliczone kary umowne, o ktorych mowa w S 18 ust. 1 pkt
1G-w ciqgu 15 dni po uplywie okresu rekojmi, z zastzezeniem ust. 13.

W trakcie rcalizacji umowy Vwkonawca moze dokonad zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jednq lub kilka form, o ktorych mowa w pzepisach ustawy -
Prawo zam6wierl publicznych, pod warunkiem, 2e zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciEglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajqcego i

zachowuje swojq waznoSC na czas okreslony w umowie.
9. Jezeli nie zajdzie powdd do rcalizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono

zwrotowi Vwkonawcy odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach, o kt6rych mowa w ust. 6.
10. Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy wniesione w pieniqdzu zostanie zwr6cone wraz z

odsetkami wynikajqcymi z umowy rachunku bankowego ZamawiajEcego, na ktorym bylo ono
pzechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prcwi4i bankowej za
pzelew pieniedzy na rachunek V1/vkonawcy.

11. Zamawi4qcy jest uprawniony wstzymad sie ze zwrotem czQsci zabezpieczenaa nale2ytego
wykonania umowy, jezeli Vwkonawca nie usunql w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego lub ostatecznego wad, lub jest w trakcie ich usuwania.

12. Zamawi4qcy ma prawo do potrecenia kar umownych lub innych zobowiEzan finansowych
\ rykonawcy wobec zamawiajEcego z zabezpieczenia nalezytego wykonenia pzedmiotu
umowy, po upzednim powiadomieniu \ rykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary
umownej iwyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zaplaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
pzedlozonej do zaplaty przez Vvykonawce oraz z zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy
nie zabezpieczy roszczen Zamawiajqcego w calosci, Zamawiajqcy bQdzie uprawniony do
dochodzenia pozostalej czesci od VWkonawcy.

13. W sytuacji, gdy wystqpi koniecznosc przedlu2enia terminu realizacji umowy, o ktorym mowa w S
2 ust. 1 Umowy, Vlykonawca pzed zawarciem aneksu, zobowiqzany jest do pzedlu2enia
terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych pzez
Zamawiajqcego, na okres wynikajqcy z aneksu do umowy.

14. W ptzypadku niedopelnienia obowiazku wynikajqcego z ust. 13, jak r6wniez obowiEzku
wynikajqcego z P'awa zam6wiei publicznych, Zamawia'jqcy ma prawo do potrqcania naleznych
kwot z faktury pzedlozonej do rozliczenia.

15. Zamawiajqcy wy'aza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoldzielczej kasy oszczQdnosciowo -

kredytowej,
b) pzez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb

7.



1.

2.
1)
2\

3)

4)

5)

6)

7',)

Numer sprawy 7/2021

Panstwa lub jednostkg samozqdu terytorialnego,
c) Wzez ustanowienie zastawu rejestrowego na

pzepisach o zastawie rejestrowym i rejestze zastawow.
zasadach okreSlonych w

16. Zasady zaspokoienia roszczen ZamawiajEcego z zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy
w okresie obowiEzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w
zwiqzku z COVID-19, i peez 90 dni od dnia odwolania stanu, kt6ry obowiqzywal jako ostatni,
oraz obowiqzki \ rykonawcy zwiqzane z utzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslaja
przepisy art. 1511 ustawy z 2 marca 2O2O t. o szczeg6lnych rozwiqzaniach zwiEzanych z
zapobieganiem, pzeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-1g, innych chor6b zaka2nych otaz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1843 z p62n. zm.).

s 20.
oDsTAPrENrE OD UMOWY

W razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, 2e wykonanie umowy nie le2y w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo pzewidziec w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagroziC istotnemu interesowi bezpieczerlstwa panstwa lub
bezpieczefstwu publicznemu, Zamawialqcy moze odstqpid od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim pzypadku Vwkonawca moze
zEdaC jedynie wynagrodzenia naleznego za wykonanie czesci umowy.
Zamawi4Ecy moze odstqpid od umowy takze w pzypadku:
zajecia majqtku VWkonawcy w stopniu uniemo2liwiajqcym mu wykonanie Umowy;
gdy \^rykonawca nie rozpoczEl realizacji rob6t w ciEgu 14 dni od daty pzekazania terenu
budowy, z przyczyn lezqcych po shonie \ rykonawcy;
gdy Vwkonawca bez upzedniego, pisemnego uzgodnienia z Zamawi4qcym przerwal realizacje
umowy na okres dluzszy niz 30 dni i nie podjql prac w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie krdtszym ni2 7 dni;
gdy fqczna suma naliczonych \ rykonawcy kar umownych Wzektoczy 20% lqcznej kwoty
wynagrodzenia brutto, okreslonej w S 3 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy,
gdy \4rykonawca podzleca calosc rob6t, lub dokonuje cesji umowy, albo jej czesci, bez upzedniej
pisemnej zgody Zamawiajqcego,
w pzypadku koniecznoSci dokonania bezposrednich platnosci na sumg wiqkszq ni2'1070 wartosci
umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
w pzypadku niewykonania lub nienale2ytego wykonania obowiqzku zatrudnienia pracownikOw na
podstawie umowy o praca, o ktorej mowa ww S I ust. 5 Zamawi4qcy uprawniony bqdzie do
odstqpienia od umowy. W pzypadku takim \ rykonawcy nie bedq sluzyd wzgledem
Zamawiajqcego 2adne roszczenia, w tym o naprawienie szkody,
Vwkonawca moze odstqpic od umowy w pzypadku, gdy ZamawiajEcy powiadomil go pisemnie,
ze nie bedzie m6gl pokryC zobowiqzan finansowych wynikajqcych z Umowy.
Kaada ze Stron ma prawo odstqpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia pzeslanki
uprawniajqcej jq do odstepienia od umowy.
Zamawiajqcy ma prawo do odstEpienia od umowy ze skutkiem ex tunc jezeli Vwkonawca zwleka
z wykonaniem etapu l lub ll o co najmniej 30 dni, pomimo wyznaczenia \ rykonawcy
dodatkowego, co najmniej 14 - dniowego terminu,
ZamawialEcy ma prawo do odstqpienia od umowy ze skutkiem ex nunc jezeli \ A/konawca zwleka
z wykonaniem etapu lll o co najmniej 30 dni, pomimo wyznaczenia \ rykonawcy dodatkowego, co
najmniej 14 - dniowego terminu.
W pzypadku odstqpienia pzez Zamawi4Ecego od umowy w calosci (ze skutkiem ex tunc)
zamawialqcy ma prawo do zatzymania wszystkich lub tylko niektorych opracowan projektowych
lub rob6t budowlanych (ptzydatnych dla Zamawiajqcego) wykonanych w ramach niniejszej
umowy pEez \ rykonawcQ, za zaplatE wynagrodzenia odpowiadajqcego zakresowi tych
zateymanych opracowan lub rob6t, po potrqceniu kwot naleznych Zamawiajqcemu od
Vwkonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczegolnosci kar umownych.
W przypadku odstEpienia przez ZamawidAcego od czesci umowy (ze skutkiem ex nunc)
Zamawi4Ecy zobowiqzany jest do wyplacenia \ rykonawcy wynagrodzenia za ztealizowany
zakres pzedmiotu umowy, po potrEceniu kwot naleznych Zamawiajqcemu od V[konawcy na
podstawie niniejszej umowy, w tym w szczeg6lnosci kar umownych.
W pzypadku odstqpienia od umowy upowa2nieni pzedstawiciele Stron, pzy udziale Inspektora
Nadzoru lnwestorskiego (gdy odstapienie od umowy nastqpilo w trakcie realizacji rob6t
budowlanych), sporzqdzq w terminie do 7 dni roboczych od daty odstqpienia protok6t
inwentaryzacji prac wykonanych przez V$konawcQ do dnia odstEpienia od umowy. Protok6t
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inwentaryzacji bedzie stanowiC podstawg do ostatecznego rozliczenia realizacji pzedmiotu
umowy. Ostateczne rozliczenie realizacji przedmiotu umowy odbedzie sie na podstawie
sporzedzonego pzez V\konawcQ i zaakceptowanego przez ZamawiajEcego kosztorysu
powykonawczego (w zakresie material6w, robocizny z nae utami), wykonanego na podstawie cen
wskazanych w kosztorysie opracowanym przez Wykonawc9 w etapie I umowy.

10. W pzypadku odstEpienia ptzez ZamawiEAcego od umowy w calosci (ze skutkiem ex tunc), w
protokole, o kt6rym mowa w ust. 9, Strony okreslq prace wykonane pzez Vwkonawce, kt6re
Zamawi4qcy zattzymal i odebral zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

11. W pzypadku odstqpienia Wzez Zamawi4Ecego od czesci umowy (ze skutkiem ex nunc), w
protokole, o ktorym mowa w ust. 9, Strony okreslq prace wykonane pzez Wykonawce i odebrane
ptzez Zamawiajqcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

12. Koszty zabezpieczenia pzerwanych rob6t budowlanych ponosi Strona winna odstapienia od
umowy.

s 21.
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewa2nosci.
2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastEpi6 za zgodq Stron Wrczonq na pismie w

formie aneksu, w okolicznosciach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp lub odrQbnej umowy w
okolicznosciach wskazanych w art. 214 ust. ustawy Pzp.

3. ZamawiajEcy zasteega sobie prawo do ograniczenia zakresu zeczowego rob6t bqdqcych
pzedmiotem umowy zgodnie z zapisami 54 (roboty zaniechane). Vwkonawca z tego tytulu nie
bQdzie dochodzil zadnego odszkodowania.

4. WartoSC ograniczenia zakresu zeczowego, o kt6rym mowa w zdaniu popzedzajqcym, nie moze
pzewoczyc 20 % wysokoSci wynagrodzenia Vwkonawcy okreslonego w S 3 ust.1 .

5. Zmiana postanowien umowy mo2liwa jest r6wnie2 w przypadku zaistnienia jednej z
nastqpujqcych okolicznosci i w zakresie okreslonym ponizej:
2) W przypadku op6znienia lub odmowy wydania przez organy administracji publicznej decyzji,

zezwolen, uzgodniei itp., niezbednych do realizacji pzedmiotu umowy, z ptzyczyn
niezale2nych od Vvykonawcy, zmianie mote ulec termin realizacji umowy, maksymalnie o
okres tMania stanu uniemo2liwiajqcego wykonanie pzedmiotu umowy zgodnie z jej tresciq i

w spos6b nalezyty.
3) W przypadku blqd6w w programie tunkcjonalno-u2ytkowym, kt6rych usuniecie bQdzie

poTzedza' koniecznosd konsultacji z autorem programu i naniesienia pzez niego poprawek
lub zmian w programie funkcjonalno-u2ytkowym, zmianie moie ulec termin realizacji
umowy, maksymalnie o okres tMania stanu uniemozliwiajEcego wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej tresciE i w sposob nalezyty.

4) W pzypadku koniecznoSci zrcalizowania pzedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiaza^ technicznych lub material6w ze wzgledu na niedostQpnosc na rynku materialow lub
utzadze{ wskazanych w dokumentacji projektowej, spowodowana zapzestaniem produkcji
lub wycofaniem z obrotu tych material6Murzqdzen lub ze wzglgdu na zmiane pzepisow
prawa zmianie mote ulec: spos6b wykonania umowy, termin realizacji umowy,
wynagrodzenia nale2ne Vtlykonawcy.

5) W pzypadku zmiany sposobu spelnienia Swiadczenia ze wzglQdu na pojawienie sie na rynku
cze6ci, material6w lub urzqdzen nowszej generacji, pozwalajqcych na zaoszczQdzenie
koszt6w realizacji przedmiotu zam6wienia lub koszt6w eksploatacji wykonanego pzedmiotu
zamowienia lub zwigkszenia bezpieczenstwa zmianle mo2e ulec: spos6b wykonania
umowy, termin realizacji umowy, wynagrodzenia naleine Wykonawcy,
Gdy wystqpi koniecznos6 wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, prac powodujqcych
koniecznosc wstrzymania robot objetych niniejsze umowE, a takze wstzymanie realizacji
rcb6t przez uprawniony organ -zmianie mo2e ulec: spos6b wykonania umowy, termin
realizacji umowy.
W peypadku realizacji w drodze odrQbnej umowy prac powiEzanych z pzedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajqcej skoordynowania prac i uwzglgdnienia wzajemnych powiAzan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zam6wien dodatkowych i/lub uzupelniajEcych,
zwiqzanych z rcalizaqE zam6wienia podstawowego, majqcych wplyw na uzgodniony termin
zakoficzenia jej realizacji zmianie mo2e ulec: spos6b wykonania umowy, termin realizacji
umowy, wynagrodzenia nale2ne Wykonawcy.

6)

7)

cc
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8) Nastqpi zmiana os6b wskazanych peez VwkonawcA skierowanych do realizacji zam6wienia
pod warunkiem zastqpienia ich osobami posiadajqcymi odpowiednie kwalifikacje okreslone w
SV!2.

9) Nastapi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy na kt6rego zasoby Mtlkonawca powolywal
sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkow
udzialu w postepowaniu, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem
wykazania ZamawiajEcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Vvykonawca
samodzielnie spelni je w stopniu nie mniejszym ni2 wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zam6wienia.

10) Pozostale okolicznosci, kt6rych wystEpienie mo2e uzasadniao zmianq umowy w sposobie
wykonania umowy, zakresie rzeczowym pzedmiotu umowy, terminie realizacji umowy
VWkonawcy:
a) dzialanie tzw. sily wy2szej, uniemozliwiajqce wykonanie pzedmiotu umowy zgodnie z

umowq, ptzy czym peez silQ wyzszE rozumie sig zdatze\ie zewnQtzne o charakteze
niezaleznym od Stron, ktorego Strony nie mogly ptzewidzie' przed zawarciem niniejszej
umowy oraz ktOrego Strony nie mogly uniknEd, ani kt6remu nie mogly zapobiec pzy
zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegolnosci: pow6d2, pozar, tzQsienie ziemi i

inne klQski 2ywiolowe, wyjEtkowo niespeyjajqce warunki almosferyczne, nagle i

dlugotrwale przen/vy w dostawe energii elektrycznej, promieniowanie lub ska2enie,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjEtkowy, dzialania wojenne.
Pzez wyjqtkowo niesprzyjajqce warunki atmosferyczne rozumie siQ: opady deszczu,
gradu, wystQpujqce powyzej 5 dni, bed2 niskiej temperatury ponizej - 59 C wystQpujqcej
powyzej 5 dni nagle zalamania warunk6w atmosferycznych. Termin realizacji zam6wienia
zostanie wydluzony o ilos6 dni wystQpujEcych niekoeystnych warunkow
atmosferycznych,

b) koniecznosd wykonania rob6t zamiennych;
c) zmiany powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa wplywa.iEce na realizacje umowy;
d) op62nienia w peekazaniu terenu budowy Wzez Zamawi4qcego,
e) w pzypadku ograniczenia przedmiotu umowy o kt6rym mowa w S12 ust.1

1.

s 22.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych ninie.iszE umowq majq zastosowanie wlaSciwe pzepisy
powszechnie obowiqzujqcego prawa, w szczeg6lnosci stosowne pzepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, ustawy z dnia 4 lutego '1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, kt6re nie zostane rozwiqzane
polubownie, Strony oddadzq pod rozstzygnigcie sadu powszechnego wlaSciwego miejscowo dla
siedziby Zamawiajqcego.
Przed rczpoczeciem lub w toku realizacji rob6t na 2qdanie ZamawiajEcego, Vlykonawca, ma
obowiqzek pzedstawienia mu zaswiadczenia z banku dotyczAcego jego stanu finansowego.
Vlrykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawi4Ecego, cedowad swoich praw iobowiqzk6w
wynikajacych z niniejszej umowy na zecz innych podmjot6w, w tym rowniez dokonywac pzelewu
wiezytelnoSci nale2nych z tytulu realizacji niniejszej umowy od Zamawiajqcego.
Umowe spozqdzono w tzech jednobrzmiqcych egzemplazach, w tym dwa dla Zamawiajqcego,
jeden
dla Wkonawcy.
Strony nie dopuszcza.jA formy dokumentowej o kt6rej mowa w art. 772 k.c. dla jakichkolwiek
oswiadczen woli skladanych sobie wzajemnie, czyniEc formQ pisemne pod rygorem niewaznosci
forma wylAcznA.

'i

3.

ZAMAWIAJACY: TIVYKONAWCA:

co
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zAL. NR 1 00 UMOW ........

WYCENA PRZEDMIOTU UMOWY

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ

Poz. Nazwa przedmiotu
zam6wienia/ obiekt

Warto6d netto

I ztl
Podatek VAT Warto5d brutto

I zll
Vo lztl

I Zadanienrl-wykonanie
dokumentacji proj.-koszt. budowy
wiaty garazowo-m agazynowej na
terenie bazy PGM Polkowice - ul.
Dqbrowskiego 2 w Polkowicach (
nr dzialki ewid. 93 , obrpb 2 )

7 Zadanienr2-wykonanie
dokumentacji proj.-koszt. budowy
wiaty garazowo-magazf nowej na
terenie Oczyszczalni Sciek6w - ul.
Strefowa ll w Polkowicach (nr
dzialki ewid. 134/l , obrgb 4 )

RAZEM

Poz. Nazwa przedmiotu
zam6wienia/ obiekt

Warto56 netto

I ztl
Podatek VAT Warto56 brutto

I ztl% lztl
I Zadanie nr I - budowa wiaty

garazowo-magazynowej na terenie
bazy PGM Polkowice - ul.
D4browskiego 2 w Polkowicach (
nr dzialki ewid. 93 , obrgb 2 )

t Zadanie nr 2 - budowa wiaty
gjamtnw o-magazynowej na terenie
Ocryszczalni Sciek6w - ul.
Strefowa ll w Polkowicach (nr
dzialki ewid. 134/l , obrgb 4 )

RAZEM

AI
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Obowiqzek informacyjny z zakresu ochrony danych osobowych
wykonywany wobec osoby uprawnionej do realizacji zadafi okreslonych umowQ nr:

z ramienia strony umowy:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.59-100 Polkowice' ul. Dqbrowskiego 2

Zgodnie z art. 14 RozpotzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiEzku z pzetwazaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne

tozporzqdzenie 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. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;
2) \ ryznaczylismy lnspektora Ochrony Danych z kt6rym mozna skontaktowad sie pzez adres e-

mail iod@pgm-polkowice.com.pl oraz w formie tradycyjnej na adres PzedsiQbiorstwa
Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowlcach ul. Dqbrowskiego 2i

3) Dane osobowe osoby uprawnionej do realizacji zadan okreslonych umowq gromadzone
ipzetwazane sA w celu identyfikacji os6b uprawnionych do realizacji zadan okreslonych
umowq, w tym zapewnienia prawidlowego wsp6ldzialania w zwiqzku z wykonaniem umowy.
Podstawq prawne pzetwazania dokonywanego pzez Administratora jest prawnie

uzasadniony interes realizowany Wzez Administratora, polegajqcy na zapewnieniu
prawidlowosci realizacji przedmiotu umolvy;
Podanie danych iest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji cel6w, dla kt6rych dane sq
zbierane. Brak podania danych uniemozliwi Pani / Panu udzial w realizacji umowy.
Dane osobowe zostane udostepnione podmiotowi bQdEcemu stronq umowy otaz osobie /
osobom reprezentujqcym strone umowy, osobom zaangazowanym w realizacjQ umowy a
takze mogq zostac udostgpnione wlasciwym organom parlstwowym jesli taki obowiqzek
bedzie wynikac z pzepis6w prawa nadto podmiotq gwiadczEcym administratorowi uslugi,
kt6re dla realizacji cel6w sq niezbedne, w tym w szczeg6lnosci podmiotom Swiadczqcym
uslugi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego,
Dane osobowe bedq przechowwane pzez okres realizacji umowy, a po jego zakonczeniu
pzez odpowiedni okres wynikajEcy z pzepisow prawa, dotyczqcych obowiqzku archiwizacji
dokument6w:
Ma Pani/Pan prawo dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia spzeciwu wobec dalszego ptze$'tatzania
danych oraz prawo do pzenoszenia danych - o ile inne przepisy prawa nie uniemozliwiajq
Administratorowi realizacji tych praw.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ulzedu
Ochrony Danych Osobowych, w ptzypadku gdy uzna, 2e ptzet$larzanie danych narusza
obowiqzujqce przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
Zr6dlem danych, od kt6rych Administrator otrzymal Pani/Pana dane jest strona umowy:

'10) W ramach pzetwarzania danych osobowych os6b realizujEcych zadania w ramach umowy
nie dokonuje sie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania dane nie
bqdq przekazywane go organizacji miedzynarodowych ani do paitstw tzecich.

4)

5)

6)

7)

8)

o\

Przyjmujg powyzsze do wiadomosci:

(n


