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SPECYFI KACJA WARU N KOW ZAMOWIENIA

Zamawi4qcy:

PrzedsiQbiorstwo Gospodarki Mielskiej Sp. z o.o.
ul. Dqbrowskiego 2
59-100 Polkowice

www.pqm-polkowice.com.Dl
e-mail : oqm@pqm-oolkowice.com,Dl

Dotyczy postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.:

,,Odtwozenie terenu w trakcie reatizacji zadafi inwestycyjnych zwiqzanych z budowq sieci
wodoclqgowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Polkowice"
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Wykaz zalqcznikow:

Zalqcznik nt 1:

Zalqcznik nr 2:

ZalEcznik nr 3:

Za|4a,znik nr 4:

ZalEcznik nr 5:

Zalacznik nr 6:

ZalEcznik nr 7l

Zalqcznik nr 8:

Zatqcznik nr 9:

Zalqcznik nr 10:

Formulaz Ofertowy

Oswiadczenie Vwkonawcy skladane na podstawie art. 125 ust. 1 uslawy

Prawo zam6wiefi publicznych wstQpnie potwierdzajqce, ze vwkonawca nie

podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowani-

Ogwiadczenie Vwkonawc6w wsp6lnie ubiegalqcych siQ o udzielenie

zamowienia na podstawie art. 117 ust 4 ustawy Pzp

Zobowiqzanie podmiotu udostepniajqcego zasoby

Oswiadczenie podmiotu udost9pniajqcego zasoby, potwierdz{qce btak
podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu w postepowaniu

Oswiadczenie Vwkonawcy o aktualnosci informacji zawartych w

oswiadczeniu, o ki6rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych pzez Zamawiaiqcego' o

ktdrych mowa w art. 108 ust, 1 ustawy Pzp

Informacja o aktualnosci i prawidlowosci podmiotowych srodk6w

dowodowych, kt6re Zamawiajqcy posiada

V[kaz wykonanych rob6t budowlanych

Proiektowane postanowienia umowy w postaci 
"Vvzoru 

Umowy"

Pzedmiary rob6t, STW]OR.
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L NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
PzedsiQbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o'o.

ul. Dqbrowskiego 2
59-100 Polkowice

Prowadzqcy postepowanie: Dzial Inwestycji

Osoby do kontaktu

- Wioletta Czekajlo- Kierownik Dzialu Inwestycii
tel. 76/846 29 48 ; adres poczty elektronicznej: w.czekailo@pqm-oolkowice.com Dl

- Martyna Sulikowska - Referent ds. zam6wien publicznych

tel. 767846 29 51 ; adres poczty elektronicznej: m.sulikowska@Dqm-oolkowice.com ol

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania oraz adres strony, na kt6rej udostepniane

bQdq zmiany, wyjaSnienia i inne dokumentyi
httpsr/bip.pqm-polkowice.com.Dl
hftps://iosephine,proebiz.com - skladanie ofert

Uwaqal Zasadv dotvczace soosobu komunikowania sie zostafu Dzez Zamawiaiaceoo umieszczone

w rozdziale Xlll ninieiszei SWZ.

II, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (uE) 20161679 z

dn'ia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwazaniem danych

osobowych iw sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME
(og6lne-rozpozEdzenie o danychi (Dz. U. UE Ll'19 z dnia 4 m24a 2016 r.' str' 1; zwanym dalej

,,RODO) informujemy, Ze:
i1 aCministratorLm Fani/Pana danych osobowych jest Pzedsiqbiorstwo Gospodarki Miejskiej

sp. z o.o. z siedzibA w Polkowicach, ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;
2) irispektorem ochrony danych osobowych w PE edsiQbiorstwie cospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

z siedzibq w Polkowicach przy ul. Dqbrowskiego 2 jest Pani Mazena Kasperowicz kontakt:

iod@pgm-polkowice.com.pl, lub korespondencyjnie na adres PzedsiSbiorstwo Gospodalki
Miejskiej Sp. z o.o. ul. Dqbrowskiego 2 , 59-100 Polkowice;

3) Pani/Pana dane osobowe ptzefuatzane bgdE na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu

zwiazanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego, zgodnie z

niniejszq S\/Vz.
C) odbi6rcahi Pani/Pana danych osobowych bedE osoby lub podmioty, kt6rym udostQpniona

zostianie dokumentacja postQpowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp
5) Pani/Pana dane osobowe pzechowywane bQdq pzez odpowiedni okres wynikajqcy z

pzepisdw prawa, dotyczEcy obowiEzku archiwizacji dokument6w (art. 78 ust. 1 ustawy Prawo

|ambwie6 i:ublicznycir orii Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 201 1

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

sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwdw zakladowych); zgodnie z art- 269.ust 3

uitawy pzp okres pzechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie

Zam6wien Publicznych okresla Prezes UtzQdu Zamowiefi Publicznych;
6) obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w pzepisach ustawy Pzp,.zwiqzanym z

udjialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania

okreslonych danych wynikajA z ustawy Pzp.
7) w odnieaieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedE podejmowane w spos6b

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

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczqcych (w pzypadku, gdy skozystanie z tego prawa wymagaloby po stronie

administratora niewsp6lmiernie du2ego wysllku moze zostad Pani/Pan zobowiqzana

do wskazania dodatkowych informacii majEcych na celu sprecyzowanie zqdania, w
szczeg6lnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
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publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego
postQpowania o udzielenie zam6wienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nio moze skutkowa' zmianq wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmianE postanowieft umowy
w zakresie niezgodnym z ustawA Pzp oraz nie mo2e naruszac integralno5ci
protokolu oraz jego zalacznik'w\',

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
pzetwazania danych osobowych z zastze2eniem pzypadk6w, o kt6rych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do pnechowwania, w celu zapewnienia kotzystania ze Srodk'w
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innei osoby fizycznei lub prawnei, lub z
uwagi na wahne wzglQdy interesu publicznego Unii Europeiskiei lub paf8twa
cztonkowskiego)i ponadto, wystqpienie z zqdaniem ograniczenia pzetwarzania nie

ogranicza pzeMarzania danych osobowych do czasu zakoiczenia postQpowania o

udzielenie zam6wienia publicznego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Uzedu Ochrony Danych Osobowych' gdy

uzna Pani/Pan, 2e przefr'tatzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza pzepisy RODO;

9) w pzypadku danych osobowych zamieszczonych przez ZamawiaiEcego w Biuletynie
Zam6wierl Publicznych, prawo dostQpu i prawo do sprostowania danych sE wykonywane
w drodze zadania skierowanego do ZamawiajEcego.

10) nie pzysluguje Pani/Panu:
al w ?rMiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniQcia danyci osobowych;

b) prawo do pzenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODo;
cj ira podstawie aft. 21 RODO prawo spzeciwu, wobec pzetwaeania danych

osobowych, gdyz podstawq prawnq przetwazania PaniiPana danych osobowych iest
art.6ust. l lit.cRODO.

11) przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO pzetwazanie Pani/Pana danych osobowy ch peez administratora. Organem
wlasciwym dla pzedmiotowej skargijest Urzed Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2'
00-193 Warszawa.

III, TRYB UDZIELANIA ZAM6WICHII ORAZ WYMOGI FORMALNE

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art 275 pkl 1

ustawy z dnia 11 wzesnia 2019 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. 2019 poz.2019 ze zm.,
zwana dalej ustawq Pzp oraz niniejsza Specyfikacja Warunkow Zam6wienia, zwana dalej ,,SV\z"'
bez ptzeprcwadzan ia negocjacji.

2, Szacunkowa warto66 pzedmiotowego zam6wienia nie pzekracza progow unijnych o jakich

mowa w art. 3 ustawy Pzp.
3, Vwkonawca zobowiqzany jest zrealizowac zamowienie na zasadach i warunkach opisanych w

dokumentach zam6wienia.
4. zamawiajEcy nie pzewiduje rozliczania w walutach obcych.
5. Zamawiajqcy nie pzewiduje zwrotu kosztow udzialu Vwkonawcow w postepowaniu

6. Zamawiaiqcy nie pzewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia.
7. ZamawtajEcy nie pE ewiduje zebrania \ rykonawc6w.
8. ZamawiajEcy nie pzewiduje aukcji elektronicznej.
9. ZamawiajEcy nie pzewiduje zlozenia oferty w postaci katalog6w elektronicznych.
10. Zamawiajacy nie prowadzi postQpowania w celu zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawi4qcy nie zastzega mo2liwoSci ubiegania sie o udzielenie zamowienia wylqcznie pzez

Vwkonawc6w, o kt6rych mowa w art. 94 Pzp.

4

2. Jednoczesnie Zamawiaiacv informuje. ze Vwkonawca iest zobowiazanv wvpelnic obowiazki

pzetwazaniem danvch osobowch i w sprawie swobodneoo DzeDfuwu takigh d?nyqh .9laz

04i5.2016. str. i) wobec os6b fizvcznvch. od kt6rvch dane osobowe bezposrednio lub posrgdlio



Numer sprawy 13/2021

12. Zam nidlEcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy

o pracq piez \ rykonawcQ lub podwykonawce os6b wykonujEcych wskazane poni2ej czynno6ci
faktyczne w trakcie realizacji zam6wienia:

co najmniej 2 osoby wykonujqce czynnosci w trakcie realizacji przedmiotowego
zam6wienia: t iqzane z robotami budowlano'odtworzeniowymi

- je2eli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w spos6b okreslony w .aft..22 S 1

ustawy'z dnia 2'6 czeirvca 1974 r. 'Kodeks pracy, z wyjqtkiem pzypadk6w okreslonych

obowiqzujqcymi przepisami prawa. Obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy fface te. bedA

wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dzia+alnosc gospodarczq

w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy.
Spos6b weryfikacji zatrudnienia os6b o kt6rych mowa powyzej, oraz uprawnienia

Zamawiajqcego w zakresie kontroli spetnienia pzez \Afkonawce wymagan zwilzanych z
zatrudnianieni tych os6b oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagan zostaly okreglone w S
12 wzoru umowy, stanowiqcym zalqcznik do SVVZ

13. ZamawiajEcy ni-e okresla dodatkowych wymagan zwiqzanych z zatrudnianiem os6b, o kt6rych

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PzP.

14. ZamawiaJqcy dopuszcza nie dopuszcza skladanie ofert czgsciowych'
15. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
16. Zamawiij{dy przewiduje mo2liwo66 udzielenia zam6wiei, o kt6rych mowa w art.214 ust.

1 pkt 7'risiawy Pzp, polegaiqcych na powt6rzeniu podobnych uslug lub- rob6t
budowlanych, ktiirych zakres stanowie bgdzie nie wigcei ni2 50% warto6ci-zam6wienia
podstawoivego. PowyZsze zam6wienie udzielane bQdzie mogto byC w okresie 3 lat od dnia

udzielenia zam6wienia podstawowego, dotychczasowemu vvykonawcy zam6wienia w pzypadku
koniecznogci wykonania powtorzenia podobnych do udzielonych uslug lub rob6t budowlanych.

17. Zamawiajqcy nie zastrzega obowiEzku osobistego wykonania pzez wykonawcQ kluczowych

zadaf w ramach pzedmiotowego zam6wienia.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWENIA
Nazwa zadania: ,, Odtworzenie terenu w trakcie realizacji zadaf inwestycyjnych zwiqzanych z

budowE sieci wodociqgowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Polkowice" jak niiej:

o Budowa sieci wodociagowei -peesylowej dz. nr ewid. 775, 38214, 40511,4U11, 51411, 49811,

500/2, 500.1 obr?b Sobin - JQdzychow;
. Budowa sieci wodociqgowej ikan. sanitarnej w Komornikach dz nrewid 137;

o Budowa sieci wodociqgowej w ul. Mysliwskiej, Jastzebiej, Gaikowej' Pawiej w Sobinie;
. Budowa sieci wodociqgowej w ul. Jasminowej w Polkowicach - etap l;
. Budowa sieci wodociqgowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaktusowej dz. nr ewid. 680,

677131,676,826/135, obreb 0004 w Polkowicach - etap I,
o Budowa sieci wodociEgowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kminkowej w Polkowicach-

etap l;

Zakres rob6t stanowiqcy pzedmiot umowy zostal opisany dokumentami zadania takimi iak:
a) SvlZ,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych'
c) opisy pozycii pzedmiaru rob6t.

vwkonawcy udziela gwarancji na wykonany pzedmiot umowy. okres udzielonej gwarancji bedzie

wynosil od 3 do 5 lat - zgodnie z kryterium oceny ofert okreslonym pzez wykonawce w ofercie.

\,\ykonawcy udzielE rekojmi na wykonany pzedmiot umowy na okres r6wny okresowi gwarancji.

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



vr. TAJEMNTCA PRZEOSIEBIORSTWA

1. Zgodnie z aft. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowiqcych tajemnicQ

p-edsigbiorstwa, w rozumieniu pzepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

2. Zgodnie z ustawE o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez t4emnice pzedsiQbiorstwa

rozumie sig nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne peedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajEce warto6c gospodarczE, co do

kt6rych pzedsiQbiorc€ podjEl niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci.

3. Zasteezenie pzez VwkonawcQ tajemnicy pzedsiebiorstwa winno byo zlozone w(az ze

stosownym uzasadnieniem, w kt6rym wykazane zostanq aspekty uzasadniajqce wylqczenie
jawnoSci danych informacji zgodnie z pkt. 2. Zasttzezenie pzez VwkonawcQ tajemnicy
przedsiebiorstwa bez uzasadnienia (lub jezeli uzasadnienie nie bedzie wykazywalo spelnienia
przeslanek zastrzezenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), bQdzie traktowane
ptzez ZamawiEqcego jako bezskuteczne, ze wzglgdu na zaniechanie pzez Vwkonawc?
podjQcia niezbednych dziabn w celu zachowania poufnosci objetych klauzulq informacji zgodnie

z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

4. Zgodnie z $ 4.1. Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie

sposobu spozqdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokument6w

eiektronicznych oraz Srodk6w komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego lub konkursie 'w ptzypadku gdy dokumenty elektroniczne w
postQpowaniu lub koniursie, peekazywane przy u1yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej,
zawierajq informacje stanowiqce tajemnicQ pzedsiQbiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy z

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, \Arlkonawca, w celu utrzymania w
poufnosci tych informacji, pzekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku'.
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V. WIZJA LOKALNA

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

Na Wykonawcy ciEzyc bQdzie obowiqzek wlasciwego zabezpieczenia i ptzekazania informacli
kt6re stanowiq t4emnice pzedsiQbiorstwa dla Zamawiajqcego.

Vwkonawca, kt6ry nie pnekazuje dokument6w stanowiqcych tajemnice przedsiebiorstwa w

wydzielonym pliku tylko dolqcza do wszystkich dokument6w zlozonych w postQpowaniu' w
pzypadku udostQpnienia pnez Zamawial4cego takich informacji osobom trzecim nie ma
podstaw prawnych do wniesienia spzeciwu na dzialania Zamawiajqcego.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

a) rozpoczQcie rob6t budowlanych: w dniu przekazania terenu rob6t ( odrebnie dla kazdej
prowadzonej inwestycji)

b) zakonczenie rob6t budowlanych: do 31j2.2021 roku.

Realizacja odtwozenia terenu po wykonanych robotach inwestycyinych nastqpi w terminach

uzgodnionych z zamawiajEcym.
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vilr. WARUNKI UDZIALU W POSTqPOWANIU

1. O udzielenie zamowienia mogq ubiegac sie \{rykonawcy, kt6zy nie podlegajq wykluczeniu na

zasadach okre5lonych w Roidziale lX SV\2, oraz spelniaiq okre5lone przez ZamawiaiEcego

warunki udzialu w Postqpowaniu.
2. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad sie Wlkonawcy, kt6zy spelniajq warunki dotyczqce:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawi4qcy nie slawia warunku w powy2szym zakresie.

Zl uprawnieri do prowadzenia okre6lonej dzialalno6cl gospodarczej lub zawodowej, o ile

wynika to z odrebnych Przepis6w:
Zamawiaiqcy nie stawia warunku w powy2szym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawi'Ecy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
a) \ rykonawca spelni warunek, je2eli wykaze, 2e w okresie ostatnich pieciu lat liczqcwstecz od

dnia 
-w 

kt6rym uplywa termin 
'sktadania 

ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci iest
kr6tszy - w tym btresie, wykonal nale2yte min trzy roboty budowlane zbliione do
pzeAmiotu ninieiszego zam6wienia o charakterze odtworzenia terenu o lacznei wartosci

min 200.000 zlotvch

3. W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych si9 o udzielenie zam6wienia warunki,
o itOririt mo*it" rozdz. Vltl. pkt 2 ppkt. 4la) niniejszej SWZ zostanq spelnione wylEcznie
jeieli:
- co najmniej jeden z nich wyka2e realizacje min ttzy roboty budowla_ne zblizone do
przedmiotu riinielszego zam6wienia o charikterze odtworzenia terenu o lacznei wafto6ci

min 200.000 zlotvch

zamawialqcy nie dopuszcza sumowania zdolnosci technicznej lub zawodowej, tzn. warunek nie

zostanie Liriany za spetniony w sytuacji, gdy VWkonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sie o zam6wienie

wyka1q, Ze zrcAfizowali w sumie wymaganq przez ZamawiaiEcego ilo6d zam6wien, aE 1aden z

nich nid zreaf izowal samodzielnie ilosci zamowiei wymaganych przez ZamawiaiEcego'

W przypadku, gdy Vwkonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw 
-w

zakiesie zdolnodci-technicznej lub iawodowej, Zamavtilqcy uzna warunek dotyczqcy zdolnoSci

technicznej lub zawodowej za spelniony, gdy podmiot udostQpniaiqcy zdolnosc techniczne.lub

zawodowa wyka2e samod2ielnie spelnienie warunku udzialu, o kt6rym mowa w rozdziale Vlll
pkt, 2 ppkt. 4)a) niniejszej SWZ.
boOati<6we intormacje o V1rlkonawcach polegajAcych na zasobach innych podmiot6w oraz.o

Vwkonawcach wsp6inie ubibgajqcych siq o uzyskanie zamdwienia zawarte zostaly w tozdziale

Xl i Xll niniejszej SV\z.
Zamawiajqcy moze na kazdym etapie postepowania, uzna', 2e Vwkonawca. nie posiada

wymagariy;i zdolnosci, iezeli posiadanie pzez Vwkonawce spzecznych interesou w

sicze!6lno6ci zaanga2owanie zasob6w technicznych lub zawodowych Vwkonawcy w. inne

pzediigwzigcia golpodarcze Vwkonawcy moze miec negatywny wplyw na realizacje

zam6wienia.

IX, PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1, Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza sig Vlkonawcow, w stosunku do kt6rych

zachodzi kt6rakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy PzP, tj,:

Z postepowania o udzielenie zam6wienia wyklucza sie VWkonawce:
1) bgdqcego osob qfizycznq, ktOrego prawomocnie skazano za pnestQpstwo:'a;'uilziilu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiqzku majqcym na celu

popelnienie pzestapstwa lub pzestepstwa skarbowego, o kt6rym mowa w art 258

Kodeksu karnego,
b) handlu ludzmi, o kt6rym mowa w art. 189a Kodeksu karnego'
cj o kt6rym mowa w art. 228-230a, arl.25Oa Kodeksu karnego lub w art 46 lub art 48

ustawv z dnia 25 czeMca 2010 r. o sporcie,
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d) finansowania peest9pstwa o charakteze terrorystycznym, o kl6lT t*" Y 3^1,]^6-?1
Kodeksukarnego,Iubprzestepstwoudaremniania|ubutrudnianiastw|erozen|a
ptzestQpnego poihodzenia pieniqdzy lub ukrywania ich pochodzenia' o kt6rym mowa w

art. 299 Kodeksu karnego'
e) o charakteze terroryitycznym, o kt6rym mowa w art 115 S 20 Kodeksu karnego' lub

majece na celu popelnienie tego przestepstlva,

fl fowiezenia wykonywania iracy maloletniemu cudzoziemcowi, o kt6rym mowa.w art g

tist. Z ustawy z'dnia' 15 czewvci 2012 r. o skutkach powiezania wykonwania 
_pracy

iuozoriemcoh pzebywajqcym wbrew pzepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. Poz. 769),

i) przeiirto obiotowi gospodarczemu, o kt6rych.mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,

atestepstwo oszustwi, 6 xtorym mowa w art 286 Kodeksu karnego' pzestepstwo

i:zecmfo wiarygodnoSci dokument6w, o kt6rych mowa w aft 27V277d Kodeksu

karnego, lub PzestQpstwo skarbowe,
rr1 o itorym howa-w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. .lo ustawy z dnia 1s.czeNca 2012.t. o

si<utkach' powiezania wykonywania pracy cudzoziemcom pzebywajqcym wbrew

pzepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w pzepisach prawa obcego;

2) jezeli utzQdujEcego i:zlonka lego organu lazqdzalqcego lub na-dzorczego' .wsp6lnika
sb&ri w spoicejiwnej tub partneiskiej ;lbo komplementariusza w spolce komandytowei lub

kbmandytowo-aicyjndj tuu prokurenti prawomocnie skazano za pzestQpstwo' o kt6rym

mowa w Pkt 1;

3) wobei kt6rego wydano prawomocny wyrok sqdu lub ostatecznq decyzje administracyjnE

o zaleganiu z -uisz&eniem podatk6w, oitat tuU'skladek na ubezpieczenie spoleczne lub

zdrowoine, chyba ze Vwk6nawca odpowiednio pzed upty{rem terminu do skladania

wnioskow o oopuszczenie do udzialJ w postepowaniu albo peed uplywem.terminu

skladania ofert dokonal platno5ci nale2nych podaik6w, optat lub skladek na ubezpieczenie

sooleczne lub zdrowotne wraz z odsetkaini lub gzywnami lub zawarl wiq2qce porozumienie

w sprawie splaty tych naleznosci:
l) wobec rt6rejo prawomocnie oze czono zakaz ubiegania siQ o zam6wienia publiczne;

si lezeti zamiwiajqcy moze stwierdzid, na podstawie wiarygodnych pzeslanet' ze

Vr4rion"*"" za*ai'. innymi \Arlkonawcami porozumienie majqce na celu zakl6cenie

koirkurencji, w szczeg6lno6ci jezdli natezqc do tej samej grupy kapitalowej.w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lut6go 200i r' o ochronie konkurencji .i .konsument6w' 192-Ili-?glebne
oferty,ofer$czg5ciowe|ubwnioskiodopuszczeniedoudzia|uwpostepowaniu'chyDaze
wykizq, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

ofpzeti, w bziiaoracrr, o kt6rych mowa w art.85 ust. '1, doszlo do zakl6cenia konkurencji

*V?riXaiAcedo i wczesniejszego'zaangazowania tego VWkonawcy lub podmiotu' kt6ry^nalezy

z'wyk6riaw-cq oo tej samlj gr-upy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochionie koniureniii i tonium6ntow, chybi 2e spowodowane tym. zakl6cenie konkurencii

mo2e byc wyeliminilwane w inny spos6b niz przez wykluczenie Vwkonawcy z udzialu w

postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.
2l zamiwialqcy nie pzewiduie wykluczenia vwkonawc6w na podstawie art, 109 ustawy Pzp.

2. V[kluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z aft- 111 ustawy Pzp'

x. oswADczENtA I DOKUMENW, JAKIE ZOBOWTAZANI SA OOSTARCZYC WYKONAWCY

ZAMAWTAJACEMU, W TyM pOOirlrCirOwe I PRZEDMTOTOWE SRODKI DOWODOWE

A. Oswiadczenia i dokumenty skladane wraz z ofertQ

1, Do oferty vwkonawca zobowiqzany jest dolqczyc aktualne na dziefi skladania ofert oswiadczenie

o spetnianiu warunk6w udziaiu w'postgpor aniu oraz o braku podstaw do_x/ykluczenia z

posiepowania o kt6rym mowa w art- tiS usi. 1 ustawy Pzp - Zalqcznik nr 2 do SWZ 
.

intoiirlac;e zawarte ri, oswiadczeniu, o kt6rym mowa powy2ej stanowiq wst'pne potwierdzenie, 2e

Mr!konawcaniepodlegawyk|uczeniuorazspelniawarunkiudzialuwpostQpowaniu.
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Do oferty \Arykonawca zobowiqzany jest dolqczy6 odpis lub informac.ie z Krajowego Rejestru

Sqdowegb, Cbntralnej Ewidencji i Informacii o Dzialalnosci Gospodarczej lub innego wla6ciwego

reFsku,-w celu potwierdzenia, ie osoba dzialajqca w imieniu \ rykonawcy jest umocowana do jego

reorezenlowan|a.
Je2eli vwkonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitq
potskiej, zamiast odpisu albo informacii z Krajowego Rejestru SEdowego lub z Centralnej

Ewidenc.ii i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej - sklada dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w kt6rym Wlkonawca ma siedzibe lub mieisce zamieszkania, potwierdzajEce, 2e osoba

dzialdjqca w ihienii Wlkonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W pzypadku

wskaiinia dostepnosci powyzszych dokument6w pod okreslonymi adresami internetowymi

og6lnodostgpnycii i bezplatnych baz danych, V[konawca pzedstawia tfumaczenie tych

dokument6w na jezyk polski.
Vwkonawca nie jelt zobowiqzany do zlozenia dokument6w, o ktorych mowa powyze.i' jezel

Zdmawialqcy moie je uzyskaC za pomocE bezplatnych i og6lnodostgpnych baz danych' o ile
Vvykonawca wskaze dane umozliwiaiAce dostQp do tych dokument6w.

Do oferty vwkonawca zobowiqzany jest dolEczyc pelnomocnictwo lub inny dokument
pogierdz6jqcy umocowanie do reprezentowania Vrykonawcy, je2eli w jego imieniu dziala osoba,

ktOrej umo66wanie do reprezentowania Vwkonawcy nie wynika z dokument6w, o kt6rych mowa w

okI. 2.
W sytuacji \ /ykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych sie o udzielenie zam6wienia do oferty

Vrrytdnawiy z6bowiqzani sA dolEczyc pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajEcJ

umocowanie do reprezentowania Vwkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siQ o udzielenie

zam6wienia publicznego, podpisane odpowiednio pzez osoby umocowane do reprezentowania

tych Wykonawc6w.

wkonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sie o udzielenie zamowienia, w oparciu o att. 117 ust. 4 ustawy
pip dohcjajq io oferty oSwiadczenie, z kt6rego wynika, kt6re roboty budowlane, dostawy lub

uslugi wykonajE poszczegolni Vwkonawcy - Zalqcznik nr 3 do SWZ.

Vvykonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostepniaiqcych zasoby.

skiada, wraz z of6rta, zobowiqzanie podmiotu udostepniajqcego zasoby do oddania mu do

dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potzeby realizacji danego zam6wienia lub inny podmiotowy

Siodek dowodowy potwierdzajqcy, 2e Virykonawca realizujEc zam6wienie, bedzie dysponowat

niezbQdnymi zasobami tych podmiot6w - Zalqcznik nr 4 do SWZ.
Zobowiqianie podmiotu udostepniajqcego zasoby, o kt6rym mowa w niniejszym punkcie,

potwier&a, Ze stosunek lqczqcy Vlrlkonawcg z podmiotami udostQpniajecymi zasoby gwarantuje

Eeczywisty dostep do tych zasob6w oraz okresla w szczeg0lnosci:
t) iakrei dostgpnych Vwkonawcy zasobow podmiotu udostepnia,Ecego zasoby;

2\ spos6b i okies udostepnienia V\rlkonawcy iwykorzystania przez niego zasob6w podmiotL

udostqpniajqcego te zasoby pzy wykonywaniu zam6wieniai
3) cly iwlakim zakresie podmiot udostepniajecy zasoby, na zdolno5ciach kt6rego Vwkonawca
polega'w 6dniesieniu do warunk6w udzialu w postQpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia,

i<watitifacli zawodowych lub doSwiadczenia, ztealizuie roboty budowlane lub uslugi, kt6rych

wskazane zdolno6ci dotyczq.

Vwkonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostQpniajEcych

zaloby, pzedstawia do oferty, wraz z oswiadczeniem, o kt6rym mowa w pkt. 1'. tak2e

oSwiaiiczenie podmiotu udostqpniajqcego zasoby, potwierdzajEce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteri6w selekcji' w
zakresie, w jakim \ /ykonawca powotuje siQ na jego zasoby - ZalQcznik nr 5 do SVI,Z

Zamawiajecy nie wymaga zlozenia pzedmiotowych Srodk6w dowodowych.

B. Oswiadczenia i dokumenty skladane na wezwanie
1. Zamawi4qcy wzywa Vwkonawce, kt6rego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w

wyznacz6iyh terminie, nie kr6tszym niz 5 dni od dnia wezwania, poni2ej wymienionych
podmiotowych Srodk6w dowodowych, aktualnych na dzien ich zlozenia:

5.

7.



Numer sprawy 1 3/2021

Oswiadczenie Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o kt6rym
mowa w art. 125 ust. '1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania

wskazanych pzez ZamawiajEcego, o kt6rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym
r6wniez oswiadczenie \ /Vkonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsument6w, z innym V[konawcE, kt6ry zlozyl odrebnq ofertQ, albo
oswiadczenie o przynateznoscl do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajqcymi pzygotowanie oferty nlezaleznie od innego Vltlkonawcy
nalezqcego do tej samej grupy kapitalowej - zalqcznik nr 6 do SWZ;
wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej ni2 w okresie ostatnich 5 lat liczqc
wstecz od dnia w ktorym uplynal termin skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, por6wnywalnych z robotami budowlanymi
stanowiqcymi przedmiot zamowienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotow, na zecz ktorych roboty te zostaly wykonane, oraz zalqczentem
dowoddw okreslajqcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale2ycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z pzepisami prawa

budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, sE referencje
bAd2 inne dokumenty sporzqdzone przez podmiot, na tzecz kt6rego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej pnyczyny o obiektywnym charakteze vwkonawca nie

.iest w stanie uzyskaC tych dokument6w - inne odpowiednie dokumenty - zalqcznik nr 8 do
SWZ;
UWAGA: Jezeli Wykonawca powoluje siQ na doswiadczenie w realizacji rob6t budowlanych,
wykonywanych wsp6lnie z innymi Vwkonawcami, wykaz o kt6rym mowa powyzej dotyczy
robot budowlanych, w kt6rych wykonaniu VWkonawca ten bezpoSrednio uczestniczyl;

C. Dokumenty podmiot6w zagranicznych
Zamawiqqcy nie zAda od Wykonawcy majqcego siedzibe lub miejsce zamieszania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument6w potwierdzaiqcych nie podleganie wykluczeniu
na podstawie art. '108 ust. 1 ustawy Pzp - w postepowaniu nie okreslono wymogu pzedlozenia
dokument6w w tym zakresie.

D. Inne dokumenty i informacje
Vlrykonawca, wezwany do zlozenia podmiotowych Srodk6w dowodowych, nie jest zobowiEzany
do zlozenia podmiotowych Srodk6w dowodowych, kt6re Zamawiaiacy posiada w swoiej
dyspozycji, jezeli Wykonawca wskaze te Srodki dowodowe oraz potwierdzi ich prawidlowosc

aktualno66 - zalqcznik nr 7 do Swz.
W sytuacji dobrowolnego z+ozenia pzez Vwkonawcq wraz z ofertq dokument6w nie
wymaganych na tym etapie od Wykonawcy ijednoczesnym braku oswiadczenia o aktualnoscl
dokumentow, o kt6rym mowa w pkt. 1, Wykonawca zostanie wezwany do zlozenia tych
dokument6w na podstawie atl- 274 ust. 1 ustawy Pzp. Natomiast w przypadku zlozenia
oswiadczenia o aktualnosci dokumentdw i jednoczesnym zlozeniu do oferty dokument6w
niekompletnych lub zawierajAcych blgdy, V$konawca zostanie wezwany do ich zlozenia,
poprawienia lub uzupelnienia zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.
W zakresie nieuregulowanym ustawq Pzp lub niniejszq SWZ do oSwiadczeri i dokument6w
skladanych przez Wykonawcq w postgpowaniu zastosowanie majq w szczeg6lnosci pzepisy
rozpozqdzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkow dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze
aqda: Zamawi1Ecy od Wykonawcy oraz rozpozqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu spozqdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokument6w elektronicznych oraz Srodk6w komunikacji elektronicznej w
postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego.

1)

2l

1.

1.

10
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XI. PODWYKONAWSTWO ORAZ POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1.
2.

Wykonawca moze powiezyd wykonanie czegci zam6wienia podwykonawcy (podwykonawcom)

Zdmawilqcy wymaga, aby w pzypadku powiezenia czesci zam6wienia podwykonawcom,

Wyfonawia- wskazat w oiercie czgsci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamieza-powiezy6
podwykonawcom oraz podal (o ild sa mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych

podwykonawc6w - zalqcznik nr 1 do SWZ.
Wyto'rra*ca mo2e w c;lu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu polegaC na zdolnosciach

teihnicznych lub zawodowych podmiot6w udostepniajqcych zasoby, niezaleznie od charakteru

prawnego lqczEcych go z nimi stosunk6w prawnych.
iiV oani6sieniu io riarunk6w dotyczqcych doswiadczenia, Wykonawcy mogq polega6 na

zdolnosciach podmiot6w udoatqpniaiqcych zasoby, jesli podmioty te wykonalq

Swiadczenie do realizacii kt6rego te zdolnosci sq wymagane.
vwkonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostQpniajqcych zasoby,

skiada, wraz z otertE, 2obowiqzanie podmiotu udostepniajqcego zasoby do oddania mu.d:
dyspozycji niezbgdnyih zasob6w, o kt6rym mowa w rozdziale Vlll pkt.2 ppkt. 4 njniejsze.i SWZ

ni 
' poirieoy rcalizaqi danego zam6wienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy

potwierdzalq-cy, ze niykonawCa realizujqc zamOwienie, bgdzie dysponowat niezbednymi

zasobami tych podmiot6w.
\Arlkonawci, w pzypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacii podmiotow udostepniajqcych

zaioby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o kt6rym mowa w tozdziale X ust A pkt l
niniejjzej SV12, tak2e oswiadczenie podmiotu udost?pniajqcego zasoby, potwierdzajqce. brak

podsiaw' wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunk6w udzialu w

fostgpowaniu, w zakresie, w jakim \ rykonawca powoluje siQ na jego zasoby, o ktorym mowa w

rozdziale Vlll pkt.2 ppkt. 4.
Zamawiajqcy ocenia, czy udostepniane Vvykonawcy peez podmioty udostepniajqce zasoby

zdolno5ci iechniczne lub zawodowe, pozwalajq na wykazanie pzez Vwkonawce spelniania

warunkow udzialu w postQpowaniu, a tak2e bada, czy nie zachodzq wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, kt6re zostaly pzewidziane wzglgdem \ rykonawcy.
Jezeli zdolnb6ci techniczne lub zawodowe podmiotu udostQpniaiqcego zasoby nie potwierdzajE

spelniania pzez \r$konawca warunk6w udzialu w postepowaniu lub zachodzE wobec tego

podmiotu podstawy 
-wykluczenia, 

Zamawiajqcy aqda, aby vwkonawca w terminie okreslonym

Wzez Zamawi4qc6go zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, Ze

samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu.
UWAGA: V1rlk6nawca nie moze, po uplywie terminu skladania ofert, powolywad sig na zdolnosci

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

w danym iifresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostepniajqcych zasoby

szczeg6lowe dalsze postanowienia dotyczqce podwykonawc6w znaidujE siQ we vv2oze umowy

s 13,

Xtt. TNFORMAGJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE

ZAMOWIENIA

1. V$konawcy mogq wsp6lnie ubiega6 sie o udzielenie zam6wienia. W takim pzypadku

u,yt<onawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo. do

reprezentowania i zawjriij umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Pelnomocnictwo winno

bfd zalqczone do oferty zgodnie z zapisami rozdzialu X ust A pkt. 3 niniejsze,i S\ z'
z. w przypadku wlkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sie o udzielenie zam6wienia, oswiadczenia, o

kt6rycii mowa w tozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej S\M, sktada kazdy z Vrykonawc6w'

Oswiadczenia te potwierdzajq brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu w

zakresie, w jakim i<aZdy z W!konawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu-

3. \ rykonawcy wsp6lnie ubieg;jEcy sie o udztelenie zam6wienia dolEczajq do oferty oswiadczenie

o kt6rym rirowi w rozdziale X'ust. n pkt. 4 niniejszej SV!2, z kt6rego wynika, kt6re roboty

budowlane/dostawy/uslugi wykonajq poszczeg6lni vwkonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy

Pzo.
4. W pzypadku wykonawc6w wspolnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia, oswiadczenia, o

kt6ic-h mowa wrozdziale X ust. B pkt. 1 ppkt. 1) niniejszej S\AZ, sklada kazdy z Vwkonawc6w

7.

10.
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5. o6wiadczenia i dokumenty potwierdzajqce spefnienie warunkow udzialu w postepowanlu

Vwkonawcy wsp6tnie ubiedajicy sig o iim6wienie skladaiq z zastze2eniem art. 117 lst. 3

ustawy elp, tj. "W oOnies-ieriiu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwaliflkacji

zawociowych lu-b do5wiadczenia Vifkonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sie.o udzielenie zam6wienia

mogq polegac na zdolnosciach tych z vvykonawc6w, kt6zy wykonajq.roboty budowlane. lub

usdgl, Oo 
-tealizaqi 

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

oSwiadczeniu skladanym zgodnie z arl. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

xtn. TNFoRMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWNDCZEiI LUB DOKUMENTOW

A. Komunikacja migdzy Zamawialqcym a Wykonawcq.

1. Komunikacja w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia, w tym skladanie_gofert, .wymiana
informacji oraz pzeiazywanie dokument6w lub o5wiadcze6 miedzy Zamawiajqcym a

\ rykonawcq odbywa sie przy uiyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej' tj :

a)- Aplikacjl iniernetowa iOSepHlruf (informacia o postepowaniu, szyfrowanie oferty,

formularze do komunikacji, SKLADANIE OFERT)
b) poczty elektronicznej e-mail: oom@pom-oolkowice.com.pl (korespondencja opr6cz ofert).
jak r6wnie2 pzy uzyciu:
t) pt"tforniy e-Zam6wienia httos:4ezamowienia.oov.pl/ol/ (Ogloszenie o zam6wieniu, informacje

o postepowaniu)

d)strony internetowej prowadzonego
(Ogloszenie o zam6wieniu, dokumenty

postQpowania https:i/biD.Dqm-Dolkowice.com.pl
zam6wienia, w tym SWZ i lnformacje dla

2.

3.

\ rykonawcow).pzez Srodki komunikacji elektronicznej rozumie sie Srodki komunikacji elekkonicznej

zdefiniowane w ustawie z dnia 18lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drogq elektronicznq'

JOSEPHINE to aplikacja internetowa znajdujqca sie na domenie

httos://foseohine.proebiz.com/oli, kt6ra jest peeznaczona do elektronicznej komunikacii mledzy

zamawancyfi Wonawcq w rozumieniu Ustawy z dnia 11 wzesnia 2019 r' Prawo

zam6wien publicznych (Dz. U.2019.2019 t.j.):
ZamawiEqcy bQdzie komunikowal sie z wykonawcami za poSrednictwem modulu

fomunikiiyjnego systemu JOSEPHINE. Zlo2enie oferty, zlo2enie wniosku o wyia5nienie

dokumentaCji pzetargowel, uzupelnienie kwalifikacji, wyjaSnienie ofert, zglaszanie spzeciwu,

nastqpi pomigdzy zainteresowanq stronE (zwana dalej ,'wykonawcq") i zamawiaiqcym wylEcznie

Oroga- dtektrdni&nq w jgzyku polskim oraz w spos6b gwerantujqcy kompletnosd danych

zawlityctr we wszyltkicir' dokumentach, w tym ochronq danych poufnych i osobowych. Ta

metodi komunikacji dotyczy wszelkiej komunikacji elektronicznej migdzy zamawiajqcym'
Aby bezproblemowo kotzystac z systemu JOSEPHINE, konieczne iest kozystanie z komputera
poilqcz6nego do intemetu i pzegledarki internetowej. Szczegolowe informacje dotyczace

wymagan technicznych znajdujq si? pod adresem:
ntios:/store.oroebiz.com/docs/idseihine/olftWmaoania techniczne sw JoSEFtl.lN.E.p-df . . .

TrAAa;mron'tcznej komunikacji za poSrednictwem oprogramowania JOSEPHINE bQdzie

zloZeniL oferty i wymaganych dokument6w, wyja5nienie dokumentacji pzetargowej, dodanie

kwalifikacji, wylaSnienib oferty, zlozenie sprzeciwu oraz wszelka komunikacja miQdzy

zamawiajqcym"i wykonawcE w zam6wieniach publicznych. Komunikacja elektroniczna za
poSredniitwlm JOSEpHINE hie ma zastosowania do komunikacji ze stronami tzecimi. Jezeli

zamawiajqcy zdecyduje o mozliwosci zastosowania innej metody komunikacji ni2 za
poSreOnittw-em opiogiamowania JOSEPHINE to wyraznie wska2e w dokumentacji
pzetargowej.
bostarczeni6 wiadomo5ci elektronicznych zawierajqcych dane, za po5rednictwem

oprogramowania JOSEPHINE w zakresie okreslonym w punkcie 6, oznacza moment

oizy-mania wiadomosci zawieralqcych dane na adres eleklroniczny odbiorcy (odbiorc6w) w

oprogramowanru JOSEPHINE. Oprogramowanie JOSEPHINE dokonuje zapisu pzebiegu

komunikacji elektronicznej.
JeSli nadiwcq wiadomoSci zawierajEcej dane jest zamawiaiEcy, wykonawca zostanie
poinformowany, 2e otzymal wiadomo6c z danymi do danego zam6wienia (na kontaktowy adres

i-mail okre5lony przez wykonawcg w trakcie rejestracji do oprogramowania JOSEPHINE). Po

4.
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zalogowaniu siQ do oprogramowania JoSEPHINE, treS6 wiadomosci zawierajEcej dane bedzie

widoczna w module komunikacyjnym zam6wienia.
9, Po dokonanej rejestracji izalogowaniu siQ do oprogramowania JoSEPHINE, wykonawca moze

wysyta6 wiadbmb6ci z danymi ze 3rodowiska systemu. MoZe rOwnie2 przeglqda6 calE historie

swojei komunikacji z zamawiajecym.
10. JeSli wykonawca lest zainteresowany otzymywanlem powiadomien na wskazany adres e-mail

do konkretnego- zam6wienia publicznego, zamawiajqcy zaleca klikniecie pzycisku

INTERESUJE MNIE TO (w prawym g6rnym rogu ekranu)
11.2a date przekazania Oferty, oswiadczenia, o kt6rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp'

podmioioivych Srodk6w dowodowych, pzedmiotowych SrodkOw dowodowych oraz innych

informacji, 
-ogwiadczerl 

lub dokument6w, pzekazywanych w postepowaniu, przyjmuje sig datq

ich pzeiazania do aplikacji internetowej JOSEPHINA, a w przypadku komunikacji za pomocq

poczty e-mail, date wptywu na serwer poczty Zamawiajqcego.
tZ. bpos6b spozqdzenia dokument6w elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii

d6tument6w lub oSwiadczerl musi by6 zgodny z wymaganiami okre5lonymi w rozpozqdzeniu
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzqdzania i

pzekazywania informacji oraz wymagai technicznych dla dokumentdw elektronicznych oraz

irodk6w komunikacji elekhonicznej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub

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

korespondencia elektroniczna (inna nii oferta wykonawcy i zalqczniki do oferty)
odbywala sig r6wnie2 za pomoc.l poczty elektronicznej na adres e-mail: Dqm@Dqm-

oolkowice.com.Dl
14, iezen Zamaw'a-lScy lub Vlkonawca ptzekazuia oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje za 
'p6irocq 

poczty elektronicznej, kazda ze stron na zqdanie drugiej strony

niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
15. We wszelki;j korespondencji zwiqzanei z niniejszym postepowaniem zamawi4qcy i

\ rykonawcy posluguiq sie numerem postqpowania nadanym przez Zamawiaiacego'
16. Zamawiajqcy informuje, ze zgodnie z aft. 284 ust. 6 ustawy Pzp tresc zapybn w@2 z

wyjasnieniami (bez ujawnienia 2r6dla zapytania) udostepni na stronie. 
- 
internetowej

pidwadzonego postQpowania. Tym samym wszelkie informacje pzekazywane Vrykonawcom

stanowiq in-tegralnq czQs6 specyfikacji warunk6w zam6wienia i dotyczq wszystkich

V1rlkonawc6w biorqiych udzial w ww. postepowaniu. VWkonawca jest zobowiEzany zlo2yc

oferte uwzgledniajEcE wszelkie zmiany i wyjasnienia zawarte na stronie prowadzonego

postqpowania.
11. Zamdwiajqcy nie przewiduje sposobu komunikowania siQ z V$konawcami w inny spos6b niz

przy uzyciu Srodk6w komunikacji elektronicznel, wskazanych w SVVZ.

B . Rejestracja

1. Osoba upowazniona rejestruje siq w systemie JoSEPHINE, wypetniajqc formulaz
rejestracyjny na domenie httDs://ioseDhine.Droebiz com' postQpujqc w spos6b okreslony w

foimutazu.' Zamawi4Ecy podkresla, Ze rejestracja osoby upowaznionej i jej p62niejsza

weryfikacja jest czynnosciq jednorazowq i w interesie wykonawcy jest dokonanie !!j19l99gac;i
w oitpowieOhim czisie pzed podjeciem jakichkolwiek dziafarl w oprogramowaniu JOSEPHINE.

Wykonawca pzyjmuje do wiadomosci, 2e weryfikacja osoby upowaznionej mo2e wymagac

czasu do trzech dni roboczych.
2. Jezeli formulaz rejestracyjny iest wypelniany pzez osobe, kt6ra jest czlonkiem reprezentacji

(KRS) lub jest zarejestrowana w CEIDG, osoba ta nie musi udokumentowaC tego fa!1u i po

pomyslnej weryfikaCji moze wykonaC dowolne czynnosci w oprogramowaniu JOSEPHINE

3. Jezeli formulae rejestracyiny jest wypelniany przez osobe upowazniona do dzialania w imieniu

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

zilqczy1 dokument pelnomocnictwa w czasie dokonywania rejestracji bqd2 zalqczy6 ten

dokum'ent wraz z olerl4 i innymi wymaganymi dokumentami. Po dokonanej rejestracji osoba

moze wykonywad dowolne czynnosci w oprogramowaniu JOSEPHINE
4. podczai reiestracji u2ytkownik wybiera swoje dane dostqpowe i pzesyta formularz

rejestracyjny. Po'przeslaniu formulaza rejestracyjnego osoba upowa2niona zostaje

zdrejestrowina w systemie i mo2e wykonywaC czynnosci w ramach zam6wierl publicznych w

oprogramowaniu JOSEPHINE.
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5. Po zalogowaniu sie do systemu JOSEPHINE zarejestrowany uzytkownik _mo2e_wybrac
zam6wie-nie publiczn'e i moze zaczqc w pelni kozystac z oprogramowania JoSEPHINE.

XtV. OptS SpOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENTOW WYMAGANYCH PRZEZ

ZAMAWTAJACEGO W SWZ

1. Vwkonawca sklada oferte drogq elektronicznq w rozumieniu pzepis6w ustawy z dnia 1 1

wzesnia20lgr,Prawozam6wierlpublicznych(D2.U.2019.20191'j')iwprowadzajqdo
oprogramowania JoSEPHINE, kt6re znajduje s!9 pod adresem internetowym

4.

o.

7.

hiloJ//ioseohine.oroebiz.com/ol/. Vwkonawca sklada dokumenty w wymaganym formacie i

zalresie oraz kolejnosci zgodnie z dokumentacjE pzetargowq zamawiaiqcego
zlozenie oferty oinacza ilozenie dokument6w formie formularzy ( wg wzoru w SVIZ) , pzy

iecnoczesnym zlozeniu wymaganych dokument6w w .formie zalqcznik6w podpisanych

podpisem Llektronicznym tiLO iytt<6 zlo2enie odpowiednich dokument6w (tj. zalqcznik6w)

boObisanycn podpisem'elektroni&nym. ZamawiaiEcy ptzekazuie informacje na temat sposobu

sfAOanii oteit oraz informacje na temat zalqcznik6w, tj. wymaganego formatu poszczeg6lnych

dokument6w, ich zakresu i kolejnoSci w dokumentacji przetargowej.

zamawiajqcy wymaga zlozenia oferty za pomocE zalqczonych do svlz dokument6w, podpisanych

podpisem 
' 

Lleitronic.nym i informuje Vwkonawcow,. . 
i2- oprogramowanie nie generuje

systemowego lormulatza ofertowego. Vwkonawca sklada oferte wraz z wymaganyml

dbkumentairi w formie zalacznik6w, upzednio przygotowanych i podpisanych podpisem

elektronicznym w Srodowisku komputera Vvykonawcy.

\Arlkonawcj sklada oferte pzed uplynieciem terminu skladania. ofert. Zfozenie oferty w terminie

slitadania ofert oznacza dostarczenie oferty na czas. Najmniejsza mozliwa jednostka czasu w

systemie do zlozenia oferty to sekunda.
Za datq przekazania oferty przyjmuje sie datq jej pzekazania na portal JOSEPHINA'

ZamawiajEcy zaleca, aby Vwkonawca zapewnil dla siebie wystarczajqca rezeMe czasowq na

etektronicjnl zlo2enie oierty tj. wcze5niejsze pzystEpienie do zlo2enia oferty, gdyz na czas

pzeslania oferty wptyw mogq mie6 czynniki, na kt6re zamawiajEcy ivwkonawca mogE nie miec

ivptywu t1. m.in pirametry iechniczne spzetu komputerowego z kt6rego bedzie przesylana

oierta, preOfoSC polaczenia internetowego Vvykonawcy lub inne problemy techniczne
Oferta zlbZona po uptyniQciu terminu skladania ofert zostanie ptzyiQg przez system .l
oznaczona lafo oterta itoZbna po terminie; oferta nie zostanie uwzglqdniona wgr6d otwartych

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

jest wyslane na adres e-mail u2ytkownika wykonawcy.
2amawialqcy zwraca uwage, ze wykonawca moze zl,ozyc jednq ofertq pzed uplyniQciem

terminu sliladania ofert. Vgkbnawca mo2e wycofa6 swojE ofertQ w dowolnym momencie przed

uplynigciem terminu skladinia ofert. Vwcofanie oferty jest mozlpe popzez klikniQcie ikony

fbsza.'.lezeti VWkonawca jest zainteresowany zmianq zlozonej oferty w terminie skladania ofert'

nalezy najpierurwycofac popzedniq oferte, a nastepnie wlrowadzid nowE. zlozenielwycofanie

oferty zawsze o2nacza prac' z catq ofertq; modyfikacje lub zmiany poszczeg6lnych

dokument6w nie mogE byc wykonywane w systemE.
Oferte nalezy spoz{Oiii w ji;zykl polskim. Zamawiajecy nie_wyra2a zgody na skladanie ofert,

o5wiabczeri'i ilokument6w w jQzyku innym niz polski. W pzypadku, gdy pzedkladane

dokumenty lub oswiadczenia spozqdzone sq w innym jqzyku, nale2y peedlozyc je wnz z ich

umaczeniem na jgzyk polski. zamawiajqcy wymaga od vwkonawcy lzedstawienia
gumaczenia na lqzyi'p6lski wskazanych pzez Wlkonawca i pobranych pzez Zamawiajqcego

o.

v.

oswiadczen Iub dokument6w.
10. OfertQ w postepowaniu sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej

(opatzonej kwaiifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznei opatzonei
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

tt. kwdtifit<owany podpis elektroniczny, podpis zaufiany lub podpis osobisty za pomocE. kt6rego

podpisywana bgdzie oferta lub oswiadczenia oraz za pomoce kt6rego bedzie potwierdzana

lgobn6SC z oryjinalem kopii o5wiadcze6 lub kopii dokument6w, powinien byC aktualny i wa2ny

w chwili podpisywania lub potwierdzania za zgodnoSC z oryginalem.

12. W pzyiadku,'gdy dokumenty elektroniczne w postQpowaniu, pzekazywane przy. uzyciu

SrodfOw fomunifacji elektronicznej, zawie'2;,q informacje stanowiqce tajemnice

pzedsiQbiorstwa, V1rlkbnawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, pzekazuje je w
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spos6b okreslony w Rozdziale Vl niniejszej SVVZ.

13. io5wiadczenia dokument6w za zgodno5d z oryginalem dokonuje odpowiednio Vwkonawca'

podmiot, na kt6rego zdolnosciach |ub sytuacji po|ega Vwkonawca, \Atlkonawcy wspolnie

lOiegalecy siQ o udzielenie zam6wienii publicznego albo podwykonawca,. w_. zakresie

doxuhLirtow, kt6re kazdego z nich dotyczE, w szczeg6lnych pzypadkach okreslonych,w

iozpozqdzeniu prezesa kady Ministr6w z dnia 30 gru_dnia 2020r. w sprawie sposobu

spozqdzinia i pzekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokument6w

eiektronicznych iraz SroOt<Ow komuniklcji elektronicznej w postQpowaniu o udzielenie

zam6wienia publicznego lub konkursie - r'6wnie2 notariusz. Poswiadczenie za zgodnosc z

oryginalemnastQpujewformiee|ektronicznejpodpisanekwa|ifikowanympodpisem
el6[tronicznym lri6 

- 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pzez osobe/osoby

upowa2niona/upowa2nion;. Szczeg6ly poswiadczerl 
. 
okre6lone zostaty Rozporzadzeniem

triiinistt" noti"6;, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 t. w sprawie podmiotowych

Srodk6w dowoiowych oraz innych dokument6w lub ogwiadczen, jakich mo1e 2qda1

Zamawiajqcy od Vwkonawcy
,14. Oferta p6riri'nna oyc podpiiana pzez osobe upowa2nionq do reprezentowania Vwkonawcy'

zgodnie z formq 
'reprezentacji 

Wykonawcy okle5lona w rejestze lub innym dokumencie'

wia5ciwym dla 
'danej formy organizacyjnej \4rykonawcJ albo pzez upelnomocnaonego

pzedst;wiciela UATkonawcy. W celu potwierdzenia, Ze osoba dzial1qca w imieniu Vw1onawcy
jest umocowana bo lego' reprezentowania, ZamawiajEcy ZEda od Wykonawcy odpisu lub

informacji z Krajowegb Rejestru SEdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o ?ialalnoSci
Gospodarczej tub inn6go wiaSciwego rejesiru zgodnie z Rozdzialem X Pkt. A. ppkt. 2 niniejszej

SWZ,
15. Pelnomocnictwo do zlo2enia oferty musi byc zlozone w formie elektronicznej (opatzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatzonej podpisem

zaufanym tub poipisem osobistym. Dofuszcza sig tak2e zlo2enie elektronicznej kopii (skanu)

pelnomocnictwa spozqdzoneg6 upzednio w lgrr-nle pisemnej, w formie elektronicznego

iogwladczenia spozqOionegoltosdwnie do art. 97 S 2 ust-awy z dnia 14.lutego 1991r. Prawo o
'notariacie, 

kt6re io poSwiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym'

bqdz tez poptzez opatzenie skanu pelnomocnictwa spozqdzonego uprzednio w formie

piiemnej i<waliflkowanym podpisem lub podpisem .zaufanym lub podpisem. osobistym

mocoda;cy. Elektroniizna kopia pelnomocnictwa nie moze byC uwierzytelniona pzez

upelnomocnionego.
tO. Zlmawialqcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zloienie oferty w spos6b niezgodny z

zapisami iuz, w szczegdlnosci za sytuacjg, gdy Zamawiajqcy zapozna. siQ...z trescia oferty

prjeO uptywem'terminu iktadania oteri 1np. zlolenie oferty w zakladce ,,Vwglii wiadomo3d do

2amawiajicego,,). Taka oferta zostanie uznana Wzez Zamawi4Ecego za ofertg handlowE i nie

bgdzie branj pod uwagQ w pzedmiotowym postepowaniu poniewa2 nie zostal spelniony

obowiqzek nazucony w art. 221 ustawy P29
17. Rozszizenia plik6w wykozystywanych przez Wykonawc6w powinny by6 zgodne z

Zalacznikiem nr Z do 
- 
"Roz-poriqdzenia Rady Ministr6w w sptawie Kra.iowych Ram

Inteioperacyjnogci, minimatnych wy;agan dla rejestr6w publicznych iwymiany informacji w

posta;i eleitronicznej oraz minimalnych wymagan dla system6w teleinformatycznych", zwanego

dalej Rozpozqdzeniem KRl.
18. Zamawiajqcy iekomenduje wykorzystanie format6w: .pdf doc docx xls xlsx jpg (jpeg) ze

szczeq6lnvm wskazaniem na 'Ddf
19@ychzamawiajEcyrekomendujewykozyStanierczsze|zenia

.zip.
20. W3rod tozszeE:eh powszechnych a niewystepujecych w Rozpozqdzeniu KRI wystQpujq:- 'rar

.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty zlo2one w plikach z lakimi rozszerzeniami zostanq

uinane za zlo2one ni;skutecznie, w sytuacii gdy Zamawiajqcy nie bQdzie m6gl dokonac
ich odczytu za pomocq dostepnych mu naaedzi i oprogramowania'

21. Zamawiijqcy zwraca uwagg- ni ograniczenia wielkosci plik6w podpisywanych profilem

zaufany;,'i<t6ry wynosi mifsymalnie 10 MB, oraz na ograniczenie wielkogci plik6w

podpisywanych w a'plikacji eDoApp slu2qcej do skladania podpisu osobistego, kt6ry wynosi

maksymalnie 5 MB.
22. W piypadku uzycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego ZamawiEqcy.zaleca uzywanie

podpisu wewngtrinego (Pades - dolqczanego do dokumentu - po zlo2eniu podpisu otzymujemy
jeden plik, w ktbrym inajaulq siQ zar6wno dokument, jak i informacje o podpisie). ze wzgledu na

hiskie ryzyko naiuszenia iniegialnogci pliku oraz latwiejszq weryfikacje podpisu Zamawiajqcy

15



Numer sprawy 13/2021

zaleca, w miarQ mozliwosci, ptz ekonwertowanie plik6w skladaiqcych sie na ofertQ na

rozszezenie .pdi. Uzycie podpisu zewnQtrznego (Xades - osadzonego w osobnym. pliku - w

b'i[,i: p"cJit" ;;ioujl sid tyir<o informacje o podpisie..-. nalezv go dotqczvo do dokumentu

ltoreljo obtyczyl ,iie biozte irowadzilo doodrzucenia vwkonawcy, jednakze wystepuje ryzyko

utiati integiatnosci podpisu z danymi z powodu pzypadkowej lub celowej €dycji-podpis.anych

O"nV'"n. F50.r"" *dryfii<acii moze nie byb moZtiwosci potwierdzenia zgodnosci-z danymi w pliku

podpisanym. Konieczne jesi wysylanie pLry plik6w: zrodtowego ipodpisanego Moze siQzdarzy'

ii6x"r iiu ptiku z d6nymi 
'blz ptiiu ? podpisem, co jest r6wnozn aczne ze zlozeniem

niepodpisanych dokumentow
zz. zi[nau/r4Eci zaleca aby w przypadku podpisywania pliku pzez kilka os6b' stosowae-- 

p"ap"V iiig-samego rodzilu. itodptsywanie i6znymi .rodzajami 
podpis6w np. osobistym i

i<waiitit<6wariym moze doprowadzic do problem6w w weryfikacji plik6\w

zc. il"i^iiitqr;zateca, aby Vgkonawca z odpowiednim wypzedzeniem pzetestowal mozliwo5c

prawidtoviigb wyt<ozystinia wybranej metody podpisania plikow oferty'

25. iesli Vlvkoiawia pakuje dokumenty'np. w-piik o rozszezeniu .zip, zaleca siQ wczesniejsze

oodoisanie kazdeqo ze skompresowanych plik6w'

ZA ZiifiiiAci ziiJca aUy nil wprowadzat jakichkotwiek zmian w plikach po podpisaniu.ich-- 
p"Jpir"il 'r.i"lifiko*"nyri'. 

-Moz"io skutkowad naruszeniem integralnosci plik6w co r6wnowa2ne

bqdzie z koniecznosciq odrzucenia oferty.

XV, SPOSoB OBLICZANIA CENY OFERTY

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

tosiioryjowq ce-n6'urutto w zt6tycn potskich, w tym cenq kosztorysowq netto oraz stawke

c.

4.

podatku VAT.
Fizedmiot zam6wienia objety jest 23 % stawkq VAT W.pzypadku' gdy V$konawca

,oiiwnionv iest do stosowania innej stawki podatiu VAT, w Formularzu ofertowym nale2y

il;k;;slid inpu"nq p'=.t Zamawiijqcego stawkQ, a w wykropkowane miejsce wpisac

odpowiedniq siawke i zalaczyd do oferty uzasadnienie jej zastosowania

Fii*ioi"*. 'ustatenie podatiu vnt naiezy do obowiqzk6w Vtlkonawcy zgodnie z pzepisami

ustawy o podatku od towar6w i uslug oraz podatku akcyzowym 
.

Zo"Oi. ) art. 225 ustawy pzp - ie2eli iostala zlozona oferta, kt6rej wyb6r prowadzilby^do

iJi,itL-.i" u i"rn"*i"ii."s'o obowiazku podatkowego zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004

i.-" p"J"if" oO towlrO-w i ustu!, Oia cel6w zastosowania kryterium ceny lub.kosztu

iui"iriuje"y dolicza do pzedstawi6nej w tej ofercie.ceny. kwote podatku od towar6w i uslug'

itOrq miatdy'oUowiqzek rczliczy|. Vvykonawca, skladajqc ofertQ. ma obowiqzek:

poiniormowania Zjmawiajqcego, 2e wyb6r iego oferty bedzie prowadzil do powstania u

ZamawiajEcego obowiqzku podatl(owego;

wskazania nalwy (rodzaiu) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bedq prowadzily

do powstania obowiqzku podatkowego;

wskazania wartosci towaru lub usfudi obiQtego obowiqzkiem podatkowym Zamawiajqcego' bez

kwoty podatku;
wsfazaniastiawkipodatkuodtowar6wiustug,kt6razgodniezwiedzqVllkonawcy'bqdzie
miala zastosowanie.
Wz6rFormu|arzaofertowegozosta|opracowanyp|zyza|ozeniu,i2wyb6rofertynie.b.Qdz.ie.
pro*aotic ao po*stania u Zimawiaiacego ooowiqztu O$.atfowe.O9,1z-aLe9e1o1"^lf.Yl1 *
trzvoadku. odv Vwkonawca zobowiqzany .iest zlozyd oswiadczenle o powsGnlu u

!;;;,d"d;'"bowiqzku podatkowego,'to wini6n odpowiednio zmodyfikowac tresc formulaza.

cenv rusia 
-ovc podane i wyliczone 

-w 
zaokrqgleniu do dw6ch mieisc po pzecinku (zasada

;ira;il; I ld"izq s naiezy koic6wke pbminqc' powyzej i r6wne 5 nale2y zaokraglic

w g6rQ)

Zoirorii'e z arl.224 ust.3 pkt 4) ustawy Pzp (. ) koszty pracy, kt6rych wartosc pzyjQto. do

uitalenia ceny nie mogE byc nizsze od minimalnego wynagrodzenia za pra?4 arDo mtntmatnej

itawXi goOzinbwel, ustitinycfr na podstawie pzepis6w ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 | o.

minimainym wynagrodzeniu za prica tub przepis6w odrgbnych wlasciwych dla spraw, z ktorymi

zwiEzane jest realizowane zam6wienie.
W p;yp"it , *y"tqpienia oczywistej omylkiEch-unkowej w wyliczeniu ceny oferty brutto i netto'

* iytr.id"ii kiedy to ;ie bqdzie wynikalo z treSci oferty np' z kalkulacji - kosztorysu' zamawiajqcy

7.

8.
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9.
dokona pzeliczenia zgodnie z zasadami matematycznymi.

CLna tytzato*a nrutio CU musi zawiera6 wszystkie koszty zwiqzane z prawidlowq rcalizaqq

zadania wynikajqce:
a) z zapis6w umowy na roboty budowlane'
b) z opisu pozycji pzedmiaru robot,

c) z dokumentacji Projektowej,
d) z ST, z wymienionych w nich Polskich Norm i pnepis6w'
e) z Prawa budowlanego i akt6w wykonawczych do tej ustawy 

'
f) z zasad sztuki iwiedzy budowlanej'
g) z lokalizacji obiektu iwarunk6w realizacji rob6t budowlanych,

i) z zateceri iroducent6w wbudowywanych material6w i utzqdzef',

i) z pzepis6w bhp,
ji z i:nozii*ycn zdazen losowych i budowlanych zwiqzanych z realizacjq zam6wienia 

.

Cdia fosztoryiowa brutto Cb husi zwiera6 r6wnie2 nastepujqce koszty: wszelkic1.' pra_c

przygotowawciych, porzqdkowych, ubezpieczenia realizacji zadania, transportu zewnetznego I

weriu-ngt12nego 
'pracbwniiOw, haterial6w i odpad6w, deponowania na skladowisku, i inne

wynikajqce z zatqczonego projektu umowy
Clrn" ii,rrtow"dwa Oritt6 ib musi zdwiera1 pelny zakres Eeczowy rob6t z niezbqdnymi

iosztami, optaiami itp. niezbednymi dta wtasctwej realizacji pzedmiotu zamowienia.

CLni CU rlri r"Vnikac z katiuticli ryczaltu. Kalkulacie ceny kosztorysowej nalezy spozEdzid na

podstawie dostarczonego przedmiiru i uzupelni6 o wszelkie koszty, kt6re Vrykonawca, po

zapoznaniu sig z pzediriotem zam6wienia iterenem realizacji zadania poniesie w trakcie jego

realizaqi.
Wpisan6 w pzedmiaze dane dotyczece katalogow (KNNR, KNR i in ) zawierajqcych

t<oliforyso*e'normy naklad6w zeczowyci oraz opiiy.rob6t z tych katalog6w nie zobowiqzujq

wyroni".y do spozEdzenia kalkulacji ryczaftu zgodnie z wymienionq podstawE normatywna.

UrioZfiwia io hfkonawcy wyceng zgobnLgo z wiedzq technicznq i pzepisami innego sposobu

realizacji pzedmiotu zam6wienia niZ wynika to z pzypisanych do tych pozycji baz normowych.

noUoty id*azyszqce i roboty tymczaiowe nie wskazane w pzedmiarze nale2y uwzglQdni6 w

zameJie roOOf podstawowyih opisanych pozycjami pzedmiarowymi lch koszt Vvykonawca

uwzgledni w cenach iednostkowych
Wt<-oiawca zobowiqzany jest do wyceny i pzeprowadzenia w terminie odbioru koncowego

badan, o ktorych mowaw$ 7 ust.7 umowy.
przyjmuje sii, ze cena kosztorysowa i:rutto cb zawarta w umowie uwzglgdnia wszelkie

ofoiiczn'oSci liializacji, cechy szcieg6lne, terminy oraz rekompensuje VWkonawcy wszelkie jego

wydatki, koszty i z'obowiqiania - bez mo2liwoSci wysuwania roszczen w stosunku do

Zamawiajqcego.
17. Cena rodztorisowa brutto cb obejmuje wszystkie skladniki potzebne do wykonania pzedmiotu

umowy.
18. Do oierty Vlrlkonawca zobowiqzany jest dotqczy6 kalkulacje kosztorysu. Vtlykonawca

kalkulacje kosztorysu musi ptygotowa6 metodQ szczeg6lowq wraz z podaniem

skladnik6w cenotw6rczych do ioiitorysowania ( rg, ko, kz, zysk) oraz zestawieniem

material6w i urzadze .

10.

13.

14.

11.

12.

15.

16.

2.
3.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

l,VwkonawcazobowiEzany.iestdozabezpieczeniaswoieiofertywadiumwwysokosci:
10 000,00 zl (slownie: dziesiQC tysiecy zlotych)'

Wadium wnosi sie pzed uplywem terminu skladania ofert.
Wadium mo2e byb wnoszone w jednej lub kilku nastepujqcych formach:

1) pieniqdzu;
2) gwarancjachbankowych;
3l gwarancjach ubezpieczeniowych;
li [orgczeniactr udzietanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z' 

bnid S listopada 20OO r. o utwozeniu Polskiej Agencji Rozwoju Pzedsiebiorczosci

wadium wnoszone w formie pienigznej nalezy wnosic przelewem na konto zamawiajqcego

SANTANDER BANK POLSKA S.A. Nr konta 94 1090 2109 0000 0005 5000 0085
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Zasady zwiotu oraz okolicznoSci zatzymania wadium okre5la art 98 ustawy Pzp'

5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu nastgpuje z chwilE uznania srodkorv pienieznych na

w/w rachunku bankowym zamawiaiqiego, pzdo uptywem terminu skladania ofert (tj. pzed

up|ywem dnia i godziny'wyznaczonei lako ostateczny. termin. skladania ofert)'

e. WiOium wnosz6ne w'formie porqczen lub gwarancli musi byc zlozone jako oryginal gw€rancji

lub poreczenia w postaci elektronicznej opatzony kwalifikowanym podpisem

elektronicznym i spelniac co najmniej ponizsze wymagania:

1) musi obejmowa6 odpowiedzialnoSd za wszystkie przypadki powodujqce utrate wadium

pzez Vwkonawce okreslone w ustawie Pzp.

I pi tredO powinno .iednoznacznie wynikaC zobowiqzanie gwaranta do zaplaty calej kwoty

wadium;
powinno byc nieodwolalne i bezwarunkowe oraz platne na pierwsze zEoanle;

iermin obowiqzywania porQczenia lub gwarancji nie mo2e byC kr6tszy niz termin zwiqzania

iteiq(z zastieZeniem iZ pienrvszym dniem zwiqzania ofertq jest dziei skladania ofert);

w treiii porgczenia lub gwarancji-powinna znale2C sie nazwa oraz numer peedmiotowego

postQpowanla;
6) beneficjentem porQczenia lub gwarancji jest: Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiei Sp. z

o.o. 59-tO0 Polkowice, ul. DEbrowskiego 2

7. Oferta Vllkonawcy, kt6ry nie wnidsie wadium, wniesie wadium w spos6b nieprawidlowy lub nie

utzyma wadium niepzerwanie do uplywu terminu zwiqzania ofertE lub zlozy wniosek o zwrot

*"Oirt*poyp"dku,okt6rymmowawart.gSust.2pkt3ustawy^Pzpzostanieodrzucona'

2l

3)
4)

5)

XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Vwkonawca bqdzie zwiqzany ofertq do dnia 11.08.2021 .r.
ai69 termlnu zwiqzania itertq rozpoczyna siQ wraz z uplywem terminu skladania ofert.

2. W f,zypadku gdi wyb6r najiozistniejszej oterty nie nistqpi przed uptyweT terminu zwiqzania

otehq wsfazaielo w ust. i, Zamawiaiqcy pzed uplywem terminu zwiqzania ofertq zwraca sie

jednokrotnie do Wlkonawc6w o wyra2enie !9$V n.a- przedluzenie tego terminu o- wskazywany
'jzet niego okres, nie dluZszy niZ 30 dni.- Pzedlu2enie terminu zwiezania oferte wymaga

zlo2enia irzez \,ykonawcQ pLemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na pzedluzenie

terminu zwiqzania ofertq.
3. Odmowa wyrazenia zgody na pzedluzenie terminu zwiqzania ofertq nie powoduje ukaty

wadlum.

XVIII. SPOSoB I TERMIN SKTADANIA OFERT

1, Ofertg wtaz z wymaganymi zalqcznikami nalezy zlozy' w terminie do dnia:

13.07.2021 r., do godz. 10:30.
2, Wykonawca ittad-a ofertq drogq elektronicznq w_rozumieniu pzepis6w ustawy z dnia 11

wrzesnia2o,tgr.Prawozamowienpub|icznych(D2,U.2019.2019t.j.)iwprowadza-JEdo
oprogramowania JosEpHlNE, ki6re znajduje siQ pod adresem internetowym

hiioil//ioseonine.oroebiz.com/oy. \rgkonawca sklada dokumenty w wymaganym formacie i

zakresie ocaz kolejnosci zgodnie z dokumentacjE przetargowE zamawlalqcego'
3. Vvykonawca moze zlozyd tylko jednq ofertQ

4, Zdmawial4cy odtz uci oferte zlo2onq po terminie skladania ofert'

XIX. OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 13.07.2021 r., o godzinie l1:00.
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
r. zamawiajqcy,' najp6-2niej pzed otwarciem ofert, udostepnia na stronie 

-internetowej
prowadz6nego poiiepowinid informacje o kwocie, iakq zamietza ptzeznaczy1 na sfinansowanie

zam6wienia.
4. otwarcie ofert nastQpuje popeez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostQpnego dla

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

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

dzialalnosci gospodarczej albo mieiscach zamieszkania vllkonawc6w, kt6rych oferty

zostaiy otwarte;
b, cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

w pzypadku wystqpienia awarii systemu teleinformatycznego, kt6ra spowoduje brak.mozliwosci

otwariif ofert w teiininie okreSlonyrr| gtr:ez Zamawiajecego, otwarcie ofert nastEpi niezwlocznie
po usunieciu awarii,
zamawilqcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego7.
postQpowania.

uwaga: Zgodnie z ustawq Pzp Zamawiaiqcy nie ma obowiqzku przeprowadzania sesil otwarcia
ofert w spos6b jawny z udzialem Vfkonawcow.

xx. oPIs KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I

SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wlbotze najkozystniejszei oferty Zamawilqcy bQdzie siQ kierowat nastQpujacymi

kryteriami oceny ofert:
KRYTERIUM NR 1:
Cena kosztorysowa brutto - 60%

cena kosztorysowa brutto najtansza x 100
x 60%K1= brutto badanacena

KRYTERIUM NR 2:
Okres udzietonej gwarancjijako6cl - 40%

Okres udzielonej przez VWkonawce gwarancji na wykonane roboty budowlane musi spelniaC wym09:

a) obejmowad pelny rok kalendazowy
b) nie moze by6 krdtszy niz 3 lata
c) nie moze byc dluzszy niz 5 lat.

UWAGA:
W-pzypaOt<u podania przez V[konawcq kr6tszego niz wymagany okresu gwarancji jako5ci lub nie

podani6 lnie'wpisanie) tego okresu do Formularza Ofertowego, oferta Vwkonawcy. zostanie

odzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkamizam6wienia.
W pzypadku podania przez Vwkonawce dluzszego niz wymagany okresu gwarancji jakosci'

Zamawiilqcy do wyliczenia punktacji w kryterium pzyjmie maksymalny okres gwarancji jakosci

wymagarii w SVVZ. Dtu2szy okres gwarancji jakosci okreslony przez \Afkonawcq w ofercie zostanie

wpisany do umowy.

VWbOr oferty najkozystniejszej nastepi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.

ocena oferty = Kl + K2

Punktacja pnyznawana ofertom w poszczeg6lnych kryteriach bQdzie liczona z dokladnosciq do

OwOcn ririejsc'po pzecinku. Najwyzsza liczba punkt6w wyznaczy naikozystniejszE ofertQ

Zamawiaiacy udzieli zam6wienia Vwkonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymogom

okreslonym w ustawie iw S\AZ oraz uzyska najwiekszq liczbe punkt6w.

^ 4 - naidluzszy udzielonej gwarancji jakosci wskazany w ofertach
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XXt. INFORMAcJE O FORMALNOSCnCx, JAKIE PoWINNY BYe DOPETNIONE PO WYBoRZE

OFERW W CELU ZAWARCIA UMOWY

1.

2.

umowQ w sprawie zam6wienia publicznego zawiera siQ w terminie nie kr6tszym niz 5 dni od

dnia pzeslania zawiadomienia o wyborze najkozystniejszej oferty.
Umowe w sprawie zam6wienia publicznego mozna zawzeC pzed uplywem terminu, o kt6rym

mowa w ptt. t , lezeti w postepowaniu o udzielenie zam6wienia prowadzonym w trybie
podstawowym zlo2ono tylko jednE oferte.

3. Wykonawca bgdzie zobowiqzany do podpisania umowy terminie wskazanym pzez
ZamawiajEcego.

4, Przed podpisaniem umowy nalezy ptzekaza| Zamawiajecemu:
a1 w ptyiadku wnoszenii zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniqd-zu - dow6d' 

wniejienia zabezpieczenia w wysokosci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie (cena

brutto).
w pzypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej niz pieniqdz

formie - nalezy przedlozy' dokument stanowiEcy zabezpieczenie; Wlmaga sie, aby pzed
wystawieniem dokumentu stanowiqcego zabezpieczenie nale2ytego wykonania lmowy
piekaza1 Zamawiajqcemu prolekt zabezpieczenia celem sprawdzenia zgodno5ci tre6ci

zabezpieczenia z ustawE Pzp oruz w celu uzgodnienia termin6w obowiEzywania

zabezpieczenia z uwzglQdnieniem zapis6w projektu umowy;
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracA os6b wykonujqcych czynno6ci pzy realizacji zam6wienia wskazane pzez
Zamdwiajqcego ri opisie pzedmiotu zam6wienia. Oswiadczenie to zawiera w szczeg6lno5ci:

dokladne bkre6lenie podmiotu sktadajqcego ogwiadczenie, date zlozenia o6wiadczenia,

wskazanie, ze wskazane czynnosci wykonajq osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracQ wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych os6b' rodzaju umowy o

irraci 1np. umowa na czas okreslony, nieokreslony, itp.) oraz podpis osoby uprawnionei do

zlo2enia oswiadczenia w imieniu VWkonawcy lub Podwykonawcy.

b)

c)

d) kopie oplaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajqcego' 2e' 
u,yfonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, zar6wno deliktowej'.jak i

ko;traktowej w zakresie prowadzonej dzralalnosci zwiqzanei z przedmiotem zam6wienia, na

kwotq minimum 300.000,00 zl, wtaz z dowodem uiszczenia naleznych skladek'

Ubezbieczenie powinno by6 wa2ne pzez caly okres rcalizacii umowy. W pzypadku' kiedy

ubezpieczenie bedzie wygasac w trakcle realizacji umowy \ /ykonawca dolEczy

oswiidczenie, mocE kt6rego zobowiqze siQ do pzedluzenia ubezpieczenia po jego

wygaSniQciu,
e) w'irzypiofu podpisywania umowy pzez pelnomocnika - pelnomocnictwo, w oryginale lub

kopii poSwiadczonej notarialnie, wystawione dla osoby podpisujqcej umowQ, podpisane pzez
osobe upowaznionE do reprezentowania VWkonawcy,

f) umowg'regulujqcq wsp6lprace Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sie o udzielenie
zam6wienia, w przypadku skladania olerty pnez podmioty wystQpujqce wsp6lnie.

Nie przedlo2enle wymaganych dokument6w przed terminem podpisania umowy
wyznabronym ptzez Zimawiaiqcego, zoatanie potraktowane jako uchylanie siQ od zawarcia
umowy zgodnie z art. 263 ustawy Pzp.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALE2YTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana, zobowiqzany jest Dzed zawarcien umowv w

sprawie zam6wienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy, w
wysokosci 5 % ceny calkowitei podanej w ofercie.

2. Z|bezpieczenie sluiy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienale2ytego wykonania

umowy.
3, Zabeipieczenie mo2e byc wnoszone, wedlug wyboru Vwkonawcy' w jednej lub kilku

nastepujqcych formach:
1) pieniqdzu - winno by6 wplacone pzelewem na rachunek bankowy zamawiaiScggg:

SANiANDER BANK POLSKA S.A. Nr konta 94 ',t090 2109 0000 0005 5000 0085
z zaznaczeniefi na dowodzie wplaty nazwy zadania kt6rego zabezpieczenie dotyczy;
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poreczeniach bankowych lub porQczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej,

z tym 2e zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieniQ2nym;

gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
porgczeniach udzielanych pzez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 fistopada 2 000 r. o utwotzeniu Polskiei Agencii Rozwoiu PrzedsiSbiorczosci

4. Zamawiaiqcy nie dopuszcza wnoszenia zabezpleczenia nale2ytego wykonania umowy:
_ w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub sp6tdzielczej kasy oszczgdnosciowo-

kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych pzez skarb Panstwa

lub jednostk? samorz Edu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w pzepisach o zastawie

rejestrowym i reiestn e zastaw6w
5. W pzy'padku wniesienia zabezpieczenia w formach niepienieznych, dokument zabezpieczenia

winien spelniac nizej wymienione wymagania:
1) gwarancja lu'b 

'porqczenie winny zabezpieczac roszczenia beneficienta wobec' 
iobowiqianego z tytulu niewykonania lub nienale2ytego wykonania Wzez zobow.iqzanego

wszystkich zobowiqzah zgodnie z umowE zawartq pomiQdzy beneficjentem a zobowiqzanym;

2) gwarancja lub porgczenie winny byd bezwarunkowe, nieodwolalne, platne na pieMsze

2qdanie beneficienta;
3) kwota zabezpieczenia winna byc nalezna i wymagalna z lednego lub z kilku tytulow

okreslonych w umowie.
6. Okres wa2nosci gwarancji lub porgczenia winien byc zgodny z obowiEzujEcymi pzepisami

i wymaganiami Zamawiajqcego, tj.:
1)' z iytulu niewykonania lub nienale2ytego wykonania umowy - 100% kwoty zabezpieczenia,

z terminem obowiqzywania na,p62niej od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania,

wydluzonym o 30 dni;
2) z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji - 30% kwoty zabezpieczenia, z.terminem

obowiqzywania do czasu uplywu okresu rekoimi lub gwarancji, wydluzonym o 15 dni..

7. W pzypadiu'wniesienia zabezpieczenia w formach niepienieznych, \ A/kolawg? pzed zlo2eniem

oryginblu dokumentu zabezpieczenia winien przedlo2vc proiekt (draft) dokumentu w celu

zapoznania sie i wstepnej akceptacji iego tresci pzez zamawiajqcego.
8. W pzypadku wniesienia wadium w pieniqdzu vwkonawca moze wrazic zgodg na zallczenie

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
9. Zamawiajqcy zwr6ci zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy w terminie i na warunkach

okreslonych w ustawie Pzp.

XXIII. INFORMACJE O TRESCI ZAWIEMNEJ UMOVVY ORAZ MOzLIWOSCI JEJ ZMTANY

1. Wbrany V$konawca jest zobowiqzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

na warunkatn okreglonych w Proiektowanych Postanowieniach Umowy zawartych we V12oze

Umowy, stanowiqcym Zalqcznik nr 9 do SWZ.
2. Zakrei Swiadczenia Wlkonawcy wynikajqcy z umowy jest tozsamy z jego zobowiqzaniem

zawartym w ofercie.
3, Zmiani umowy wymaga dla swej wa2noSci, pod rygorem niewa2no5ci, zachowania formy

pisemnej.
4, Zamawiilqcy pzewiduje mo2liwosc wprowadzenia zmian do umowy. Warunki i zasady

wprowadzenia zmian do umowy okreslone zostaly w s 11 vv2oru umowy

Numer sprawy 13/202'1

xxrv. PouczENlE o SRoDKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSTUGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnei okreslone w niniejszym rczdziale przyslugujq Vwkonawcy, uczestnikowi

konkursu oraz innemu podmiotowi, je2eli ma lub mial interes w uzyskaniu zam6wienia lub

nagrody w konkursie oraz poni6sl lub moze poniesC szkod? w wyniku naruszenia pQez

Zamawiajqcego pzepis6w ustawy Pzp.

2l

3)
4)
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Odwolanie pzysluguje na:
t) niezgo'dni z 

-priepisami 
ustawy czynnosc ZamawiajEcego, podjqtq w postqpowaniu o

udzielenie zam6wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnoSci w pbstgpowaniu o udzielenie zam6wienia, do kt6rej Zama\rti41cy

byl obowiEzany na podstawie ustawy;
3) ziniechanie 

'pz6prowadzenia postQpowania o udzielenie zam6wienia lub

zorganizowania' konkursu na podstawie ustawy, mimo 2e ZamawidEcy byl do tego

ooowlqzany.
3. Odwolanie iwnoli siq do Prezesa lzby. Odwotujqcy peekazule Zamawiajqcemu. odwolanie

wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli

zostalo ono wniesione w formie pi3emnej, pzed uplywem terminu do wniesienia odwofania w taki

spos6b, aby m6gl on zapoznaC siQ z jego tresciq pzed uplywem tego terminu'

4. Odwolanie wobec tresci ogtoszenia wszczyna.iqcego postQpowanie o udzielenie zamowienia lub

wobec tresci dokumentow zamowienia wnosi sig w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia

ogloszenia w Biuletynie zam6wien Publicznych lub dokument6w zam6wienia na stronie

iniernetowej, w pzypidku zam6wierl, kt6rych wartosd jest mniejsza niz progi.unijne'

odwolanie,'w przy'p"aru zam6wie6, kt6rych wartosc jest mniejsza niz progi unijne, wnosi siQ w

terminie:
1) 5 dni od dnia pzekazania informacji o czynnosci Zamawiajqcego stano\viqcej podstawe jego

wniesienia, jezeli informacja zostala pzekazana ptzy uzyciu srodk6w komunikacji

elektronicznej,
2) lOdni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajqcego stanowiqcej podstawg jego

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

6. Odwolanie w priypadkach innych niz okre5lone w pkt4 i5wnosi sigwterminie 5 dni od dnia, w

kt6rym powzigto'lub pzy zacirowaniu nale2ytej starannosci mo2na bylo powziE6 wiadomog6 o

okoliczno6ciaih stanbwQcych podstawe iego wniesienia, w pzypadku zam6wien, kt6rych

wartosc jest mniejsza ni2 progi unl.lne

7, Na ozeczenie lzby oraz poitanowienie Prezesa lzby, o kt6rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy

Pzp, stronom oraz'uczestnikom postQpowania odwolawczego przystuguje skarga do sqdu

8. W postepowaniu toczqcym sie wskutek wniesienia skafgi stosuje sie odpowiednio. przepisy

ustiwy i dnia 17 listopida 1964 r. - Kodeks postqpowania cywilnego o apelacji, je2eli przepisy

ustawy Pzp nie stanowiq inaczej.
9. Skargi wnosi sie do Sqdu Okrggowego w Warszawie - sEdu zam6wien publicznych, zwanego

dalej "sEdem zam6wiei publicznych".
10. Skaige wnosi sig za posrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

orzeizenia lzby lub postanowienia Prezesa lzby, o kt6rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,

pzesytajqc jecinoczdSnie 1ei odpis pzeciwnikowi skargi. Zlo2enie skargi w plac6wce pocztowei

operarora wyznaczonego w iozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 (. - P.6wo pocztowe jest

r6wnoznaczne z ,ej wniesieniem.
11. prezes lzOy prz6kLzuie skarge wraz z aktami postepowania odwolawczego do sqdu zam6wief

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otzymania.
12. Fozostaie Srodki ochrony prawnei oi<ieSlorie zostaty w ustawie Pzp - Ozial lX Srodki ochrony

prawneJ.
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Zafqcznik nr I do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY

dotyczy postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn :

dla
PzedsiQbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o'o.

59'100 Potkowice , ul. Debrowskiego 2

1. Vvykonawca

4.

o.
7.
8.

ipaii iiiiii wiiiiiiii ; ;;';y;;;;;i; wi;;i"iioi iipioi,ii"'ubiegaiqcvch siQ o udzietenie

iamOwienia dane w pkt 1-10 nate2y wypelnic dla kazdego z Wkonawc'w odrQbnie)

Zarejestrowany adres Vwkonawcy:..............'........
KraJ ..................
xtrt \,I\ ............
NIP: ..................
TEL. .................
Adres skzynki e-PUAP ............
Adres e-mail:
(na kt6re ZamawiajAcy ma przesylaC korespondenciQ)
W pzypadku V1!k6na'wcy majecego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami RP adres

str6ni internetori,ej w celu uzyskania dokument6w potwierdzaiqcych reprezentacie Vwkonawcy

l0.VWkonawca jest:

n mikropzedsiqbiorstwem*,

! malm prz edsiQbiorstwem',

I srednim pzedsiebiorstwem*,

! jednoosobowa dzialalno3ciE gospodarczq',

! osobq fizycznq nieprowadzqce dzialalnosci gospodarczej',

n inny rodzaj".
' zaz n aczy' od pow ied n io

z5
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Ubieqaiac sie o udzielenie ninieiszeoo zam6wienia oubliczneqo D n :

,,odtwo]zenieterenuwtrakcierea|izacjizadafiinwestycyjnychzwi.|zanychzbudowqsieci
wodociqgowych i kanalizacyinych na terenie gminy Polkowice"

na poszczegolne zadania inwestycyjne cena kosztorysowa brutto

Budowasieciwodociqgowej-pzesylowejdz.nrewid.775,38214,415l'l,48r']I1'51411'49811'
500/2, 500.1 obrqb Sobin - Jqdzychow :

... ... .. 21 i

Budowa sieci wodociqgowej ikan. sanitarnej w Komornikach dz nrewid 137

.....,,. zI ,

Budowa sieci wodociEgowej w ul. MySliwskiej, Jashzqbiej' Gaikowej' Pawiej w Sobinie

... ... ,, 2t i

Budowa sieci wodociqgowej w ul. Jasminowej w Polkowicach - etap I

........ zl;
Budowa sieci wodociqgowej isieci kanalizacji sanitarnei wul. Kaktusowej dz. nrewid 680,677131,

676, 826/135, obrQb 0004 w Polkowicach - etap I

... ... .. zl ,

Budowa sieci wodociqgowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kminkowej w Polkowicach-etap I

... ... .. 2t i

W pzypadku, gdy wyb6r oferty bedzie prowadzil do pox'stania u zamawiajqcego obowiqzku

i"O!tllr!r"g" Vvyloni*c" zob6wiqzany jest dostosowa6 Formulaz ofertowy i podaC w nim

informacje zgodnie z rozdz. XV. pkt. 4 S\ /Z.

KRYTERIUM nr 2:
Okres udzielonej gwarancji jakosci - ..'..............."'.""' lata/lat

rtjiiir-iiir*"ii iaxosci iusi obeimowaa pehy rok katendarzowy; nie moze byc kr'tszy niz s

lata: nie moze byc dluzszY nit 5 lat)
UWAGA:
ffii-nypaaxu pooania pzez wykonawce krotszego nil wvmaganv okresu .swa?lcji !al:s":y_2^ii:
pobaib @ie' wpisanie) tego okresu do Formulaza Ofeftowego, ofefta Wykonawcy zostante
'odnucona na 

.podstawie -aft. 
226 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkami

zamOwionia.
W ii4iiudx, podania przez WykonawcQ dluzszego ni| wymagany okresu gwarancii ..iakosci'
iaita,iiaiacy do wyticzenia punitacli w irytenm p 

.nyimie m3ksvmahv o.ryle2 oyar-a-n?1 i1!2ili
wymaga'ny w SWZ. DtuZszy okres gwarancii iako$ci .okreslony 

przez WykonawcQ w otercte

zostaiie wpisany Ao umowy kr^tszy niz 3 lata; nie moae by' dluzszy niz 5 lat)
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12. OSWIADCZAMTY, Ze zapoznalismy siq ze Specyfikacjq Warunk6w Zam6wienia i akceptujemy

wszvstkie warunki w niei zawarte.
13. OSWADCZAM/Y, Ze uzyskalismy wszelkie informacje niezbqdne do prawidlowego

'14.

pzygotowania i zlozenia niniejszej oferty.
b$WnOCZllvtly, ze jeste5niy zwiqzarii ninieiszq ofertq od dnia uplywu terminu skladania ofert

do dnia wskazanego w rozdz. XVll. pkt SWZ.

oSwiloczlftffvize zapoznatismy siQ z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, okreglonymi

w 2aflcznifu do 
'Specyiikacji 

Waiunk6w zam6wienia i ZOBOWIAZUJEMY SlE, w pzypadku

*yOorri nasze; oterty, io ziwarcia umowy zgodnej z niniejszq ofertq, na warunkach w nich

okreSlonych,
16.Zobowiqzujemysiedoudzie|eniarekojminaokreszgodnyzokresemgwarancjijakoscina

18.

17.

a)
b)

(cze1' zadania, nazwa podwykonawcy - iezeli iest to wiadome)

W zaleczeniu : kosztorys ofertowy ptzygotowany- metodE szczeg6lowq wraz z podaniem

sktadiik6w cenotw6rciych oo tolztoiylowania ( rg, ko, kz, zysk) oraz zestawieniem

matelial6w i uzqdzefi.

lnformacia dla Wvkonawcv:
k;,niffi &w opatrzony przez osobq tub osoby uprawnione do raprezentowania firmy

XiatifiXowanyni podpisem eteXtronicziym, podpis|m zaufanym.lub podpisem osobistym..i przekazany

Zamawiajqc6mi wiaz z dokumentei (ami )potwierdzaiqcymi prawo do reprezentacii Wykonawcy

przez osobe podpisuiqcq ofertQ.

wykonane roboty budowlane.
o's"iia.r"mlv, ie wypelnitismy obowiqzki informacyjne pz-ewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

tro.pon+.eni" parfimentu europels(iego i Rady (UE) 20161675 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

ipri*i" i"nrony os6b fizycznych w'zwiqzku z pzetwaeaniem danych osoborlych- Lw sprawie

silonoonego irzeptywu' taiicn aanyin oraz uchtlle-nia ^qvlgkitvlry 95/49,M8, 9s6ll:
rozpozqdienie o ochronie danych) (Dz. Utz. UE L 119.2 04052016, str' 1) wobec osoD

nzycznyin, od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub poSrednio pozyskaliSmy w celu

ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postepowanlu'

Podiykonawcom zamietzamy powiezyd wykonanie nastepujqcej czesci zamowienia:
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Zalqcznik nr 2 do SV\rz
(st(tadane wraz z ofeftq)

Wykonawca:

(Wlna nazwd/frrma)

i ;;;; *;;;;; w;;;;;;" ;; w*;;" ;;;;;,';;, ;;;; ;;;; i;; o'on ",,

2. oSwrADczENtE o sPEtNlENlu WARUNKOWw PosrEPowANlu:
Oswiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawidecego
w Specyfikacji Warunk6w zam6wienia.

OSwiadczenie VWkonawcv

skladane na podstawie art, 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r' Plawo zam6wie
pubticznych (dalej iako Pzp) wstepnie potwierdzajqce, ie wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu

Na potzeby postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.

,, Odtworieniqterenu w trakcie re alizacii zadai inwestycyjnych zwiqzanych z budowQ sieci
wodociqgowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Polkowice"

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

oswiadczam, co nastepuje:
1. OSWIADCZENIE O WYKLUCZENIU:

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

oSWADCZENIE O WYKLUCZENIU:
Oswiadczam, 2e zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postQpowania na

podstawie art. ... ... ... ... . ustawy Pzp (podac majEcE zastosowanie podstawe wykluczenia spoSr6d

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

w zwiEzku z ww. okolicznosciq, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjqlem nastepujqce
srodki naorawcze:

rili&i iii;;;;;;;;;;;;i t ;;;;irii iai"itiiii )"ii"i Jb *"x",un"so podmiotu)

a) W pnypadku kiedy Wykonawca bQdzie polegal na zasobach innych podmiot'w w celu
wykazania spelnienia warunku udzialu w postQpowaniu wraz z ofeftq nale2y zlozyc:

zo
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- ZOBOWIAZANIE podmiotu udostQpniaiqcego zasoby'zgodnie z zalEcznikiem nr 4 do

svvz.
- OSWADCZENTE podmbtu udostQpniaiEcego zasoby, potwierdzaiqce brak podstaw

wkluczenia oraz spetnianie warunk'w udzialu w postQpowaniu - zgodnie z zalEcznikiem nr
5 do SW.

b) W przypadku kiedy Wykonawca nie b?dzie polegal na zasobach innych podmiot'w w celu

Wkazania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu nalezy wpisa' NIE DOTYCZY.

4. OSWTADCZENIEDOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq aktualne

i zgodne z prawdq orai zostaly pzedstawione z pelnE Swiadomosciq konsekwencji wprowadzenia

zamawiajqcego w blqd przy przedstawianiu informacji.

Upelnomocniony pzedslawiciel VWkonawcy

(podpis, pieczqc)

Oata:

UWAGA:
w pzypaaXu Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o zam6wienie ofwiadczenie sklada kazdy z Wkonawcow.
O3wilaaczenia {e potwiedzaiq brak pods{aw iytJuczenia onz spelnianie warunk6w udziatu w zakresie, w iakim
ka2dy z Wkonawciw Wkazuje s@nianie warunk6w udzialu w postepowaniu.
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Prawo zam6wief publicznych

doirczace DosTAw, atsLalc LaJB ROB'T BIJDOWLANYC|r , kt6rc wvkonaia ooszczes6lni
wvkonawcv

Na potzeby postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.:

,, Odtworzenie terenu w trakcie realizacji zadaf inwestycyjnych zwlEzanych z budowa sieci
wodociQgowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Polkowice"

Numer sprawy | 3/2021

Zalacznik nr 3 do SWZ
(sk'ladane wraz z ofedq, ies,li dolyczy)

Wykonawcy wsp6lnie

::::*l ::: : :*::I :"':::1"

(pelna nazwalfirma)

Oswiadczenie Wvkonawc6w wsp6lnie ubiecaiacvch sie o udzielenie zam6wienia
skladane na podstawie art. 117 ust.4 ustawy z dnia 11 wzesnia 2019 r.

prowadzonego p'zez Zamawiajecego: Przedsiebiorstwa Gospodarki Miejskiei Sp. z o.o.
59-100 Polkowice , ul. Dqbrowskiego 2

oswiadczam, Ze:

.Vwkonawca".....
(nazwa i adres WkonawcY)

zrealizuje nastepujEce dostawy, uslugi lub roboty budowlane*:

.\ fukonawca*'.....' (nazwa i adrcs WkonawcY)
zrcalizuje nastQpujEce dostawy, ustugi lub roboty budowlane*:

Upelnomocniony pzedstawiciel \rwkonawcy

(podpis. pieczed)

Data:

'niepotrzebne skrcSli'
" powt6nyC Ve razy , ile jest to konieczne
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Zalqcznik nr 4 do S\M
(skladane wrcz z ofedq, ie6li doWY)

***11*............'..'.'...,...'.

rwiiiiiiniia
zoBowlAzANlE

podmiotu udostepniajEcego zasoby
do oddania do dyspozycji W!konawcy niezbQdnych zasob6w na potrzeby realizacji

zam6wienia

Dotyczy postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.:

,, Odtworzenie tdrenu w trakcie realizacji zadai inwestycyjnych zwiqzanych z budowq sieci
wodociqgowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Polkowice"

prowadzonego Wzez zamawi4Ecego: Pzedsiebiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp' z o.o.
59-100 Polkowice , ul. Dqbrowsklego 2

Niniejszym oswiadczam, i2 oddaje do dyspozycji wkonawcy zamowienia niezbedne zasoby na okres

korzystania z nich pny wykonywaniu Ww zam6wienia.

' ::l'*1:::::l::l-':::':l::ll?l'
(infotmacie, iakie konl(rctnie zafiby zostanq ubstQpnione)

2. spos6b iokres udostQpnienia iwykozystania zasob6w peez Vwkonawce przy wykonywaniu

zam6wienia
spos6b udostepnienia - ....,.........

okres udostepnienia i wykotzystania

.'..'......'.....'.'..'.............'..................''.'.......'.....''.........'..'.'.'.......'..'..'.'.'....'...'...'.........'
(infomacje, jak zaeby t€ bgdq WkqzyswaB Wy rcalizacji .zam6wienid onz okres udzidu podmiolu w czasie realizaqt

zamowena)

w jakim zakresie podmiot udostepniajqcy zasoby, na zdolnosciach kt6rego Wykonawca pole-ga w
odniesieniu do warunk6w udzialu w postepowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji

::::1*:i T 
*::::::ti 

::i::: ::"- :llii l.l?l fl:Ti l::::T :i:l:::: ::T::
Oswiadczam, 2e wszystkie informacje podane w niniejszym zobowiezaniu sE aktualne izgodne z
prawdq oraz zostaly pzedstawione z pelnq 6wiadomosciq konsekwencji wprowadzenia

Zamawiajqcego w blqd pzy pzedstawianiu informacji.

4.

ZJ
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VWkonawca:

Zalqcznik nr 5 do S\ /Z
(skladane wraz z ofedq, iefli dotyczy)

(pelna nazwa/fimd)

Oswiadczenie Dodmiotu udosteDniaiaceoo zasobv

potwierdzajqce Uraf poastaw wyftuCzenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie
warunk6w udzialu w Postepowaniu'

Na potrzeby postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn':

,,'OOtvvoizenieierenu w trakcie realizacii zadaf inwestycyjnych zwis-Tny9h : budowE sieci
wodociqgowych i kanatizacyjnych na terenie gminy Polkowice"

prowadzonego gzez Zamawi4qcego: Przedsigbiorstwa-Gospodarki Mieiskiej Sp' z o'o'' 
59-100 Polkowice ' ul. Dqbrowsklego 2

oswiadczam, co nastePu.le:

I. OSWNDCZENIE O WYKLUCZENIU:
oswiadczam,2e nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 'l ustawy

Pzo.

OSWADCZENIE O WYKLUCZENIU:
oswiadczam,zezachodzqwstosunkudomniepodstawywyk|uczeniazpostepowan.ana
podstawieart.........'.ustawyPzp(poda6majacEzastosowaniepodstawewyk|uczeniasposrod
wymienionychwart.108ust.1pkt1,2,5|ub6ustawyPzp).Jednoczesnieoswiadczam,2e
w zwiqztu i ww. okolicznosciq, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjqlem nastQpuiEce

Srodki naprawcze:

''';;;;;;i;'i;;;; i;;tii,aiiei,i,ii&li*ii;; p;b;;";;;;;;;;;i;;;;;;;ir-;0;6;;"' '

2.oSWIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKOW W POSTQPOWANIU:

oswiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postQpowaniu okreslone pnez zamawi4acego

wspecvnxacjiWarunk6wzam6wieniawzakresie,wlarimwyt<onawcapowo|ujesienamoje
zasoby.
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Zalqcznik nr 6 do SV1Z
(skladane na wezwanie)

(pelna nazwalftma)

Oswiadczenie \ /Vkonawcv

o aktualnocci informacji zawartych w oswiadczeniu, o kt6rym mowa w art. '125 ust. 1 ustawy
pzp w zakresie podstaw wyktriczenia z postQpowania wskazanych przez Zamawiajqcego.

1. Niniejszym potwierdzam aktualnosc informacji zawartych w oswiadczeniu wstQpnym zlo2onym w

postQpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.' 
,, bAtrrorzenie terenu w trakcie realizac1i zada inwestycyjnych zwiqzanych z budowq

iieci wodociqgowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Polkowice"

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postepowania.na

podstawie art. 108 ust. 1; w tym tai<ze 6Swiadczenie o braku przynale2nosci do grupy kapitalowej

usEwy pzp.

tldswiadczarn/y, ,e wykonawcajt6rego reprezentujQ/my nale2v do tei s.aryj grupy k€pitalowej

w rozumieniu uitawy i dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow.z ni2ej

\ ,ykonawca:

wymienionymi Vwkonawcami, kt6zy ttozyli odrebne oferty w pzedmiotowym postepowaniu:

il;;;;i" ."i;;""vy ;;#;;ty iiiiii"iii w.*i iii , *"ru"" *estac zamawiaiecemu).

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

potwierdzajEce, 2e oferty zostal pzygotowane niezaleznie od siebie.

UWAGA:
@-f,E:ypaAXu Wkonawc6w wsp6tnie ubiegaiqcych sie o zam6wienie ogwiadczenie sklada kazdy z

Wyion'aicOw. Oswiadczenia te potwierdzajq brak podsta,w wkluczenia onz spelnianie warunk6w udzialu w

zikresie, w jakim ka2dy z Wkonawc6w Waz4e spelnianie warunkdw udzialu w post?powaniu'

'je2eli taka sytuacia bQdzie dotyczyla Wkonawcy

1l
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Zahcznik nr 7 do SI/lz

InformacJa o aktuatnoScl I prawldbwo5cl
podmlotonrych 6rcdk6w dowodowych, kt6rc Zamawlalqcy poslada'

lnformuje, 2e wskazane poni2ej podmiotowe Srodki dowodowe:
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. ....................
3. ....................

ld6r6 znajdujq sie w posiadaniu Zamawiajqcego w:

sq prawidlowe i aktualne.
w pzypadku zmiany w zakresle prawidlowosci i aktualno6ci wskazanych. podmiotowych srodk6w

doriodowych w trakcie prowadzenia postepowania zobowlqzuje 6ie do niezwlocznego powiadomienie

o tym hkcie Zamawiajecego.
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Zalqcznik nr 8 do S\/vz
(sldadarB na wezwanie)

*"*-l-................:.....:. 

:.: :

(pelna nazwa/fiffna)

,,wyKAz Roe6r guoowLANYcH PorwlERDzAJAcYcH SPEINIENIE wARUNKU uDzlAtu
w PoSTEPOWANIU"

Uwaaa:
Szczeg'lowe informacje dotyczqce warunk'w udzialu w postgpowaniu oraz skladanych dokument'w
znajdujE sie w 9W w rozdz. Vlll i X.

L.p.

Pzedmiot
E wvsczeq6lnieniem usluq

wvnaodn'/ch do wvkonania w
n m ach b a d ane oo d oswi ad cz e n i al

Warto$d
Oata

wykonania

Podmiot, na
rzecz kt6rggo

uslugi te
zostaly

wykonane
nalezvci6

Podmiot realizujqcy zadanie
(zadanie realizowana
samodzielnie pEez

Wkondwqinny podmiot, na
kt''ego wie&y i do'wiadaeniu

ooleoa tltM<onawca\

JJ
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ZalAcznik nr 9 do SV\iz

UMOWA nr
zawarta w dniu

pomiQdzy PrzedsiQbio6twem Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o.
59-100 Polkowice, ul. Dabrowskiego 2;
Kapital Zakladowy 137.889.300 PLN;
Sqd Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej lX WydziaN Gospodarczy
KRS Numer KRS: 0000074347; NIP 692-000-12-19; Regon:390558659

reprezentowanym peez :

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

a,

$1.
1. Na podstawie pzeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym o udzielenie zamowienia

publicznego \ rykonawcy powieza siQ do wykonania zadania pn.: ,, Odtworzenie terenu w
trakcie realizacil zadafi inwestycyjnych zwiEzanych z budowq sieci wodociqgowych i

kanatizacyjnych na terenie gminy Polkowice"

jak nizej:
. Budowa sieci wodociqgowei -pzesylowej dz. nr ewid. 775, 38214, 40511, 48411, 51411, 49811,

500/2, 500.1 obreb Sobin - Jedrzychow;
. Budowa sieci wodociqgowej i kan. sanitarnej w Komornikach dz. nr ewid. 137;
. Budowa sieci wodociagowej w ul. Mysliwskiej, Jastzebiej, Gaikowej, Pawiej w Sobinie;
. Budowa sieci wodociqgowej w ul. Jasminowej w Polkowicach - etap l;
. Budowa sieci wodociqgowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaktusowej dz nr ewid. 680,

677131, 676,826/135, obreb 0004 w Polkowicach - etap l;
. Budowa sieci wodociegowej isieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kminkowej w Polkowicach-

etap l;

2. Szczeg6lowy opis przedmiotu umowy zostal okreslony w dokumentach zadania stanowiqcych
integralnq cze6d niniejszej umowy, kt6re skladajq siQ z:

4.

a) svvz.
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
c) opis6w pozycji pzedmiaru rob6t.

Dokumenty wymienione w ust. 2 lit. a) - c) stanowiq podstawQ realizacii rob6t budowlanych
objetych niniejszq umowe. Vwmagania okreslone chocby w jednym z ww. dokumentow sq
obowiqzujqce dla \ rykonawcy.
Vwmagania Zamawiajqcego co do pzedmiotu umowy zawarte sE w dokumentach zadania, a
podczas realizacji obowiqzuje nastepujEca kolejnosc ich waznosci:
a) opisy pozycji pzedmiaru robot,
b) SWZ
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

Vwkonawca oswiadcza, ze na podstawie dokument6w wymienionych w ust. 2 niniejszego
paragrafu posiadl wszelkie informacjq niezbQdne do podpisania niniejszej umowy.
Wszystkie roboty bQdqce pzedmiotem niniejszej umowy muszq byd wykonane zgodnie z
obowiqzujacymi pzepisami, normami oraz na ustalonych niniejszq umowe warunkach.
ZamawiajEcy zastrzega sobie prawo do etapowania robot i ustalenia kolejnosci ich wykonania w
trakcie realizacji. Czynnosci te nie bedE podstawq zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

5.

6.
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s2.
1. Strony ustalajq nastQpujqce terminy wykonania rob6t:

rozpoczgcie rob6t budowlanych: w dniu pzekazania terenu rob6t ( odrebnie dla kazdej
prowadzonej i nwestycji)
zakonczenie rob6t budowlanych: do 31.12.2021 toku.

Realizacja odtwozenia terenu po wykonanych robotach inwestycyjnych nastqpi w terminach

uzgodnionych z zamawiajqcym.
Zi termin- zakoiczenia wykonywania rob6t pzyjmuje sie datQ zlozenia przez \ rykonawcg
pisemnego zgloszenia w iiedzibie Zamawiajacego o zakonczeniu rob6t. Warunkiem uznania

pzez zamawiajqc,ego rob6t za zako^czone jest zlozenie pzez vwkonawce zgloszenia. o

zakoiczeniu ro66t, na kt6rym fakt wykonania wszystkich rob6t objQtych umowE potwierdzil

koordynator tj. osoba okreslona w S3 ust. 1 umowy
Rozpoczecie-i pzeprowadzenie przez zamawi4Ecego czynnosci odbiorowych nastqpi zgodnie z

zapisami 514 niniejszej umowy.

s3.
1. Pzedstawicielem ZamawiajEcego do kontaktu ikoordynowania rob6t bQdzie:

e-marl ......................
2. Pzedstawicielem V[konawcy uprawnionym do kontakt6w / Kierownikiem rob6t /

. . . . . 
: : 

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

ma : .................
strony w trakcie realizacji umowy porozumiewad siq bQdE pisemnie przesylajqc informacje pocztq

tradyiyjnq lub pocztq elektronicznq na numery lub adresy okreslone w ust l -2.

Osobi okie5lona w ust. 1 dziala w granicach umocowania nadanego jej niniejsza umowA pzez
Zamawiajqcego.

s4.

a)

b)

- tel ....

bedzie:

1. Zamawiajqcy zobowiqzany jest do:
a) protokolarnego pzekazania terenu rob6t,
b) odbioru rob6t,
c) zaplaty naleznegowynagrodzenia.

2. VWkonawca w ramach wynagrodzenia ma obowiezek:
i) przejqe w wyznaczonym Wzez Zamawi4qcego terminie teren rob6t,

Oi ior&hizowiC w porozumieniu z Zamawiaiecym zaple.ze i miejsce postojowe dla sptzQtu

niezbqdnego do terminowego i prawidlowego wykonania pzedmiotu zam6wienia,.

c) oznakowaC teren rob6t oraz zapewni6jego petnq ochrone, zabezpieczenie i bezpiecze-nstwo,

d) doprowadzi6 na wlasny koszt na potzeby realizacji zam6wienia niezbgdne media oraz

pokry6 koszt ich poboru,
e) ivyf6nae ca! pzedmiot umowy oraz usunE6 wszelkie wady nale2ytq staranno5ciq i pilno5ciE,

n realizowa' zamowien ie zgodnie z umowE,
g) zapewnio specjalistyczny nadz6r nad rcalizacie zadania,
ni zairewniC rvykwatifit<owanych pracownik6w niezbednych do prawidlowego i terminowego

wykonania robot,
i) realizowaC roboty w kolejnoSci i terminach uzgodnionych z Zamawiajqcym,
jj zawiadamia6 koordynatora zadania o wykonaniu rob6t ulegajqcych zakryciu celem odbioru z

co najmniej tzydniowym wypzedzeniem pzed ich zakryciem; jezeli Vwkonawca nie

pointoimowil o iym fakcie stosownego koordynatora zobowiEzany jest odkyC roboty lub

wykona6 otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastQpnie przywr6cic roboty do stanu
popzedniego na wlasny koszt,

k) pokryC kosity niezbqdnych wylqczen, uzgodniei zwiqzanych z realizaciq pzedmiotu umowy,' 
jat< rbwniez usunigci'a awarii oraz kolizji z niezinwentaryzowanymi i nieujetymi w peekazanej

dokumentacji uzEdzeniami,
l) uczestniczy| wrat z pzedstawicielami firm podwykonawczych w naradach zwolywanych

ptzez Zamawiajqcego w udostQpnionym na ten cel zapleczu rob6t lub w siedzibie

Zamawiajqcego,
m) poniesc wsze-lkie koszty z tytulu wyrzedzonych szk6d powstatych w trakcie wykonywania

rob6t bedqcych konsekwencjE zaniedban ze strony VWkonawcy,
n) pzygot6waC przedmiot umowy do odbioru po upzednim sprawdzeniu poprawnosci iego

wvkonania.
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o)
p)

q)

0

prowadzic dokumentacjg fotograficznq rob6t, a w szczeg6lnosci rob6t ulegajEcych z€kryciu,

w pzypadku wyOooyiii znileziska posiadajqcego znamiona zabytku pzerwad roboty.i

ni"l*6lc.ni" porliaO6miC o tym fakcie Zamawialqcego celem podjecia dzialai wymaganych

odrqbnymi pzepisami,
po iat6nczLniu rob6t pozostawi6 caty teren rob6t czysty oraz do.stanu poprzedniego,

io p-eftowaozeniu iob6t zwiqzanych z wykonaniem .przedmiotu umowy doprowadzic do

sta;u pierwotnego tereny przylegie oraz tereny wykorzystywane pod teren rob6t nie

zwiqzane bezposrednio z pzedmiotem umowy'

s5.
W czasie realizacji rob6t Vwkonawca bgdiie utzymywal. teren rob6t w stanie wolnym od

pzeszk6d komuniliacyjnych oraz zapewni bostqp do pos€sji oraz bQdzie. usuwal z terenu. rob6t

wszelkie zbgdne urzqdzenia pomocnicze izbgdne materialy, a taU'2e bQdzie usuwal i utylizowal

na sw6j kosit odpady i Smiecizgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisamj prawa'

VVyfoniwca zobbwilzuje sig d-o umozliwienia wstQpu na teren rob6t pracownikom organ6w

p"'rirt*o*"go nadzoru 6udowlanego, do kt6rych nale2y wykonywanie zadan okre5lonych ustawq

I prawo bujowlane oraz do udostQpnienia im danych i informacji wymaganych tE ustawq,

s6.
vwkonawca zobowiqzuje sie do ubezpieczenia terenu rob6t i.rob6t z tytulu szk6d, kt6re mogq

zaistniec w zwiEzku ie idaz'eniami losbwymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegajq w szczeg6lnosci:
;i;b"ty; ooiet<ty,- buoowte 6raz wszetkie mienie ruchome zwiqzane bezposrednio z
' 

wykoirywanieni, rob6t - od ognia, huraganu i innych zdazerl losowych'

b) oipowleaiiatnoS6 cywitna 
-za szkody oraz nastepstwa nieszczestiwych wyfal1oy-' 

doiyczqcych praco*nikow ios6b tzecicli, a powstalych w zwiqzku z prowadzonymi robotami,

a lal<ze z ruchem pojazd6w mechanicznych.

s7.
Vwkonawca zobowiqzuje sie wykonac pzedmiot u.mowy .z material6w wlasnych, nowych i. w

pi6rwszfm gatunru jiko'sciodym-chyba, 2e dokumenty wy.mienione w s1 ust 2 wskazujq inaczej-

llateria[, iodlegajitce wbud6waniir muszq odpowiadad, .co -do 
jakogci, wymogom wyrobow

Oopuszcloiryctr 
-Oo 

bUrotu i stosowania w budownictwie okre5lonym w art. 10 - ustawy Prawo

Budowlane.
Za dopuszczone do stosowania w realizacji pzedmiotu umowy przyjmuje sig^wyroby (materialy

uzEOz'enia), kt6re zgodnie z odrebnymi izepisami ozna.kowano znakiem CE W pzypadku

wyr6Uu nie'posiadajqlego oznakowania CE dopuszczony do realizacji zam6wienia b9dzie: 
-

ai wyrOO wyproCuid*a-ny na terytorium Polski w zgodzie z.istniejEcq PolskE NormE' dla kt6rego

Wykonawca/ producent zalqczyl deklaracjQ zgodnoscj z tq normq lub:

- w pzypadku braku Polskiej Normv lub istotnejdznicv od jei za.pisow t9.*ryiPq!,!P^Y-"II
w zgotizie z uzyskanE aprobatq technicznA, a VUykonawca/ producent zaleczyl deklarac,g

zgodnosci z tE aProbatq,

- p6siada znak budowlany SwiadczEcy o zgodnosci z PolskE Normq wyrobu albo aprobata

iechnicznq, a \Afkonawia/producent zalqczyl odpowiednh.informacje o wyrobie'.

b) wyr6b wyprodukowiny poza terytorium Polski, na kt6ry udzielono mu aprobaty technlczne,'
' 

a'vtykon'awca/produc6nt zatqczyt do wyrobu deklaracjq zgodnosci z tq aprobatE'

cl *Vr,iO umieszczony w odpowi6dnim wykazie wyrob6w .majqcych niewielkie_ z.naczenie dla' 
ztjrowia i bezpiecz'eistwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi

regulami sztuki budowlanej,
d) dr6t jednostkowy (indywidualnv) wytwozonv. wedlug . indywidualnej 

-d"!T::11"]' 
tecnniczi'e1, dla kt6rego Vwkonawca/producent wydal specjalne o5wiadczenle o zgoonosc

wyrobu z tq dokumentacjq projektowE oraz z przepisami-

rtuyfonawca jeLt zobowiqziriy db uzyskania zatwierdz€nia ptzez Zamawiaiqcego wybor6w'

rlt"ririO* i uzEdzeh planowdnycn do bostarczenia/wbudowania. Pzed wbudowaniem materialu

na zasadach okreSlonych w ST oraz na kazde zqdanie ZamawiajEcego Vwkonawca

zobowiqzany jest okaz;c w stosunku do wskazanych materialow i uzqdzeh odpowiedni

dokument wymieniony w ust.3.
U,yt ona""i zapewni potrzebne oprzyrzqdowanie, potencjal ludzki oraz materialy niezbedne do

*Vi".""i" przewiOziariycn w Sf oraj w normach wskazanych w ST badarl oraz potwierdzenia

1.

1.

2.
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jakoSci rob6t wykonanych z material6w V$konawcy na terenie rob6t, a takze do sprawdzenia ich

o.
7.

zgodnosci z wymaganiami umow
Badania, o ktOrych mowa w ust. d bqdq realizowane pzez VwkonawcA na wlasny koszt'

Je2eli w rezuliacie przeprowadzonych pzez VrykonawcQ badan okaze sie, 2e zastosowane

r"l"ii"rv, bqdz wykonariie rob6t mogq byd niezgodne z wymaganiami umowy' badania sq

wvkonane niiprawidlowo lub niezeteliii to Zamawiaiacy ma prawo zleci6 badania dodatkowe

(weryfikujqce, rozstrzygajqce) w stosunku do tych zakwestionowanych pzez

ioorlynit6railnspektora- ni 'koszt 
Vwkonawcy. Koszt takich badai zostanie potqcony z

wynagrodzenia W!/konawcy.
A. .J6Zeti w rezultacie dostarczonych dokument6w z ust. 3 - 4 lub pzeprowadzonych badan' o

kt6rych mowa w ust. 5 - 7 okaze siQ, 2e zastosowane ptzez Wykonawce zeczy' matenaiy I

produXty sq niezgodne z wymaganiami dokument6w wymienionych w ust Sl ust 3 lub 5 to

Zamawiajqcemu Pzysluguje Prawo:
a) odstepienia od umowy z winy \ rykonawcy lub

;i ;;i#"i; nateznego 
'wyroniwiy wynagiodzenia o koszt wykonania badan weryfikacyjnych

zgodnie z ust. 7,

c) obni2enia naleznego \ rykonawc-y wynagrodzenia .za wszystkie rzeczy' materialy lub-' 
produkty, kt6rych p;6bki iakwesti6nowano podczas badai weryfikacyjnych proporcjonalnie

Za nalityzsz€i roznicy pomigdzy parametrem uzyskanym podczas badania.weryfikacyjnego

a warto3ciq wyma ganqWz;z zimawialqcego w dokumentach wymienionymi w ust $1

Uwaga : .tezeti itwieiozona niezgodnoS6 
'rz;czy, 

materiat6w i produkt6w z wymaganiami

JoXu"mentOw wymienionych w 5t usi Z lest kozystria dla Zamawiajqcego to moze on odstqpi6 od

pzyslugujqcych mu praw okreslonych w ust T i8.

s8.
1. Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia rob6t..w. spos6b nie powodujqcy utrudnien w

fo'nrunikacji i nie stwizajqiy zagroieh wypadkowych dla komunikacji publicznej odbywajEcej sie

na terenie sqsiadujqcym'z terEnem ro'OOt oraz nie stwazajqc zagrcZefi wypadkowych dla

pracownik6w, mieszkancOw budynku i os6b trzecich,

2' Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru inwestorskiego _ koordynatora, o

kazdym usztodleniu pnez niego'infrastruktury technicznei i bQqtig Yt-?9!11"])*11^przJ
napriwie udzielajqc wszelkiej mozliwej pomocy, kt6ra mo2e byc potrzeDna ola 

'elpzeprowadzenia.
s. WiSni*"t uedzle odpowiedzialny za,akiejkolwigk i-zf9dy, spowodowane pzez jego.dzialania'- 

w 'instataclacn'budynku. Brak odpowieilnich dzialai Vlrlkonawcy upowaznia Zamawiajqcego do

usunigcia uszkod ienia na koszt vwkonawcy. Koszt takiej naprawy zostanie potrqcony z

wynagrodzenia VWkonawcy.

se.
l.Vwkonawcaniemozepowiezy0wykonaniawcatoscipzedmiotuniniejszejumowyinnemu

podmiotowi gospodarczemu, bez zgody ZamawiajEcego wyrazonej na pismie'

z. fukonawca-nie moze, bez pisemriej igody Zamawiajqcego, cedowac swoich praw i obowiqzk6w- 
*ynifiiqcycn z niniejszej umowy na'zecz innych podmiot6w, wtym r6wnie2 dokonywaC pzelewu

*iezyteinbsci naleznych z tytulu realizacii niniejszej umowy od zamawiajqcego'

3. W raiie naruszenia iub niedotzymania postanowienia ust. 1-2 Zamawiajqcy moze od umowy

odstApid ze skutkiem natychmiaitowym, wykluczajqc roszczenia odszkodowawcze lub naliczyd

kary, o kt6rych mowa w $ 16 ust. 2 Pkt d).

37



Numer sprawy 13/2021

3.

w gm w wyszczegolnieniu na poszczeg6lne zadania inwestycyjne cena kosztorysowa brutto

wynosi :

Budowa sieci wodociqgowej -pzesylowej dz. nr ewid. 775, 38214, 40511' 48411' 51411 ' 49811 
'

500/2, 500.1 obrQb Sobin - JQdzych6w :

,t'

Budowa sieci wodociqgowej i kan. sanitarnej w Komornikach dz. nr ewid. 137
... ... .. 2t i

Budowa sieci wodociqgowej w ul. Mysliwskiej, JastzQbiej, Gaikowej, Pawiej w Sobinie
... ... .. 2t i

Budowa sieci wodociqgowej w ul. JaSminowej w Polkowicach - etap I

',,..'.'z|:
Budowa sieci wodociqgowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaktusowej dz. nr ewid. 680, 677131,

676, 826/135, obreb 0004 w Polkowicach - etap I

... ... .. 21 i

Eudowa sieci wodociqgowej isieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kminkowej w Polkowicach-etap I

''' " 'zl'

Vvynagrodzenie okreslone w ust 1 odpowiada przedmiotowi umowy pzedstawionemu $
przedmiaze zakresu podstawowego robot, kt6ry byl zamieszczony w SV\Z i jest tzw
wynagrodzeniem kosztorysowym,
\AiTnagrodzenie okre5lone w ust. 1, ,ak r6wnie2 ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym
rekompensuiq Vwkonawcy takie koszty jak: wszelkich prac przygotowawczych, pozqdkowych,
projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz oznakowania, funkcjonowania placu budowy'

wrjz z tosztami jego organizacji i p62niejszej tikwidacji, koszty doprowadzenia medi6w i kosz\
ich zuzycia, utzymania zaplecza budowy, zabezpieczenia placu budowy, pozEdkowania placu

budowy, koszty obstugi geodezyjnej, ubezpieczenia budowy, organizacji ruchu zastepczego'

spozqdzenia dokumentacji powykonawczej, transportu zewnetznego i wewnetznego
pracownik6w, materialOw, material6w pochodzEcych z rozbi6tki i odpad6w' deponowania na

skladowisku odpad6w i w miejscach deponowania wskazanych peez ZamawiaiEcego, a takze

koszty inne wynikajqce z umowy.
Roboty towaeyszEce, kt6rych zdaniem Vvykonawcy wystepuje koniecznoSd wykonania' nie

wymienione w pzedmiarze nalezy uwzgl?dnic w zakresie rob6t podstawowych. lch koszt

Vvykonawca uwzglQdnil w cenach jednostkowych oferty.
vwkonawca oswiadcza, i2 nie bgdzie zglaszal zadnych roszczen z tytulu niedoszacowania

nalezno6ci za wykonanie rob6t bQdEcych pzedmiotem umowy czy innych blgd6w Wkonawcy.
vvykonawca oswiadcza, 2e zapoznal siQ z warunkami realizac.il iwynagrodzenie z ust. 1 zawiera

wszystkie koszty niezbedne do kompleksowej realizacji umowy
Soo-s6b rozliczenia robot: calkowita wartoso faktycznie wykonanych rob6t obliczona bedzie jako

iloczyn cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilosci wykonanych rob6t na podstawie

obmiaru zatwierdzonego pzez Inspektora Nadzoru.
Nie przewiduje sig mozliwosci wzrostu cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych.

Rozliczenie finansowe rob6t wykonanych w ramach niniejszei umowy odbqdzie sie na podstawie

faktur wystawionych po zrealizowaniu zakresu prac na podstawie czesciowego protokolu

wykonanyih rob6t i kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego pzez kierownika rob6t i

inspektora nadzoru i odbioze zakresu rob6t objQtych umowq.
PodstawE do wystawienia pzez Vwkonawce faktury koncowej bqdzie podpisany przez

Inspektora Nadzoru i Kierownika rob6t pzy udziale przedstawicieli zamawiajqcego i \/ykonawcy
protokotu odbioru koncowego, a w pzypadku stwierdzenia wad i usterek ujawnionych pzy
odbioze protoko.lu potwierdzajqcego usuniecie wad i usterek.
PlatnosC na zecz Wykonawcy dokonana bedzie przelewem z terminem 30 dni;
- od daty wplywu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi do siedziby zamawiajEcego' pzy
czym faktura nie mo2e by6 wystawiona wczesniej ni2 po podpisaniu odpowiednio protokolu

potwierdzajacego wykonanie rob6t, protokolu odbioru koncowego.
Termin platnogci ustala sie na dziei obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego.
Zamawiajacy nie bedzie udzielal zaliczek dla \ rykonawcy w zwiqzku z rcalizacjq pzedmiotu

umowy,
VWkonawca nie moze uzale2niaC wykonania rob6t od udzielenia zaliczki.

4.

o

9.

5.

6.

'7.

10.

lt.

t2-

t4.
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t7.

18.

19.

20.

15. Zamawiaiqcy moze na pisemny wniosek \ tykonawcy dokonac wczeSniejszei zaplaty

wynagrodzenia pod warunkiem jednak pomniejszenia go o kwotg stanowiEcq iloczyn aktualnych
odsetek ustawowych i liczby dni o kt6re zostala pzyspieszona platnosc.

16. Platnosci w sytuacji powiezenia pzez \ rykonawce czQsci zam6wienia do realizac.ii
podwykonawcy realizowane bQdq zgodnie z $ 13.
Vwkonanie ewentualnych rob6t dodatkowych, wykraczajqcych poza zakres okreslony w SVVZ'

moze nastqpiC wylqcznie na podstawie protokolu koniecznosci zatwierdzonego ptzez

ZamawiajEcego - na zasadach okreslonych w Ustawie z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo
zam6wien publicznych.
W pzypadku wystqpienia rob6t dodatkowych obowiezujq czynniki cenotworcze do
kosztorysowania zgodnie z cennikami cenotw6rczymi, okreslonymiw kosztorysie ofertowym
Materiaty, spnet i transport wg oferty, natomiast materialy nie ujete w ofercie bedq wyceniane na
podstawie lokalnych cen rynkowych.
Na wykonane roboty dodatkowe zostanie udzielona gwarancja i rekojmia, jak na roboty
zasadnicze.
Wykonanie pzez Vvykonawce rob6t dodatkowych bez zachowania procedury opisanej wust. 17

lub samowolne wprowadzenie zmian w robotach objetych przedmiotem umowy, pozbawia

\ArykonawcQ skutecznego roszczenia o zaplate wynagrodzenia za ten zaktes wykonanych prac

W pzypadku wykonania prac niezgodnych z protokolem koniecznosci rob6t bqdz bez
zachowania procedury, o ktorej mowa w ust. 17, Vwkonawca na aqdanie Zamawiajqcego jest

zobowiqzany do pzywr6cenia stanu spzed wykonania ww. samowolnych rob6t, bEdz pzywr6ci6
na koszt i ryzyko Vwkonawcy stan sprzed wykonania tych samowolnych rob6t bez zachowania
prawa do wynagrodzenia w tym zakresie.
Zamawiajqcy dopuszcza tak2e moZliwogd wprowadzenia rob6t zamiennych w razie wystqpienia
okolicznosci, kt6rych nie mozna bylo pzewidzied w dniu zawarcia umowy, a nadto w pzypadku
konieczno6ci zmiany technologii wykonania rob6t.

24. Roboty zamienne moge zostad wykonane wylqcznie na podstawie upzednio spozqdzonego
protokolu koniecznosci, podpisanego pzez VwkonawcQ, kierownika budowy i Pzedstawiciela
Zamawiajacego oraz zatwierdzonego pzez ZamawiajEcego.
Vwnagrodzenie Vlkonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen

iednostkowych i wska2nik6w cenotworczych wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym
sporzqdzonym pzez Vwkonawce dla tych rob6t oraz ilosci faktycznie wykonanych przez

\ rykonawcQ i odebranych peez Zamawiaiqcego rob6t zamiennych. Podstawa odbioru rob6t
zamiennych bqdzie obmiar rob6t wraz z wycenq kosztorysowE spozqdzonq pzez VUkonawcS.
Do ustalenia wynagrodzenia VWkonawcy z tytulu rob6t zamiennych ust, 19 stosuje si9.

$11.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastEpic za zgodE obu stron wyrazonq na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Warunki i zasady wprowadzania zmian do zawartei umowy:
a) dopuszcza sie zmianQ pzedstawicieli stron, zmiana wymaga wylqcznie pisemnego

powiadomienia drugiej strony umowy,
b) dopuszcza sie zmianQ zapis6w umownych stanowiEcych oczywistq omylke.
Dopuszcza sie zmiane terminu zakonczenia rob6t budowlanych w przypadku:

a) wystqpienia okres6w niekoeystnych warunk6w atmosferycznych uniemo2liwiajqcych
wykonanie rob6t zgodnie z ich technologiq.
Termin realizacji zam6wienia zostanie wydluzony o iloSc dni (roboczych i nieroboczych)
wystepowania ww. niekozystnych warunk6w atmosferycznych.
dzialania sily wy2szej (na pzyklad pandemie, klgski 2ywiotowe, katastrofy i kataklizmy),
majqcej bezposredni wplyw na terminowo6C wykonywania rob6t,

b) zaistnienia kolizji i innych zdarzei, ktore wplywaly na terminowosC wykonywania rob6t,

c) podpisania umowy na roboty dodatkowe, o kt6rych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp' o ile
wykonywanie tych rob6t wplywa na termin wykonania niniejszej umowy,

d) pzestoj6w i op62nien spowodowanych wystqpieniem COVID-19, zwiqzanych w
szczeg6lnoSci z:

- nieobecnoSciE pracownik6w lub os6b SwiadczEcych prace 2a wynagrodzeniem na

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

21.

25.

1.

JY
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- decyzjq wydanE pzez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dzialajqcego z.iego
upowaznienia Panswowego Wojewodzkiego/Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- w zwi+ku z przeciwdzialaniem COVID-1g nakladajEcym na Vvykonawcq obowiqzek
podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych'

- poleceniem wydanych pzez wojewodq lub decyzji wydanych pzez Prezesa Rady
Ministrow zwiqzanych z pE eciwdzialaniem COVID-19.

e) udzielenia Wlkonawcy zamowien na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp w trybie
zamowienia z wolnej rgki, a wykonanie zam6wienia podstawowego uzaleznione bQdzie od
wykonania tego zamowienia,

fl zhiany zakresu rzeczowego rob6t dokonanego pzez Zamawiajqcego, w trakcie realizacji
prac na skutek wprowadzenia rob6t zamiennych lub z przyeyn niezaleznych od

Vlkonawcy (sily wy2szej'),
S) wprowadzenia zmian do umowy na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamowaen

publicznych;
h) przesuniQcia terminu realizacji zadah inwestycyjnych wykonywanych ptzez

zamawiaiEcego.
4. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zeczowego rob6t bedqcych

pzedmiotem umowy. WartoSC ograniczenia zakresu zeczowego, o kt6rym mowa w zdaniu
popzedzajEcym, nie mo2e pzektoczyC 20 % wysokosci wynagrodzenia VWkonawcy okreSlonego

w S 10 ust. 1 umowy. WartoSC rob6t niewykonanych (ograniczonych) zostanie ustalona na
podltawie cen jednostkowych wyszczeg6lnionych w kosztorysie ofertowym i iloSci rob6t (zakresu

zeczowego) nie wykonywanych. Stanowid to bedzie podstawe do pomniejszenia wynagrodzenia

Wkonawcy. Na te okolicznosd zostanie spozqdzony protok6l koniecznosci podpisany pzez
Kierownika rob6t, koordynatora oraz pzedstawicieli \ rykonawcy i ZamawiaiEcego. Vwkonawca z
tego tytulu nie bQdzie dochodzilzadnego odszkodowania.

5. Zamawia.iEcy dopuszcza mozliwosd zmiany zakresu zeczowego rob6t dokonanego pzez
Zamawialqcbgo, w trakcie realizacji prac lub z ptzYczyn niezaleznych od \ /ykonawcy (sily

wy2szej),
6. Roboty dodatkowe i uzupelniajqce En. roboty nie wynikajEce z tresci dokument6w zadania, a

kt6rych wykonanie jest konieczne dla zrealizowania zadania wprowadzone bgdq do realizacji
poptzez"
a) spisanie protokolu koniecznosci przez Kierownika robot, Pzedstawiciela zamawiajqcego'
b) udzielenie \ rykonawcy zam6wienia z wolnej rQki zgodnie z art. 214 lub 455 ustawy Prawo

zam6wien publicznych wraz z podpisaniem stosownej umowy lub aneksu.
7. ZamawiajEcy pzewiduje zamianQ wysokosci wynagrodzenia kosztorysowego r6wnie2 w

pzypadku potwierdzenia w protokole koniecznosci pzez pzedstawicieli V[konawcy i

Zairrawiajqcego oraz Kierownika rob6t potzeby wprowadzenia do obowiezujQcej tresci
pzedmiotu umowy rob6t zamiennych.

8. Decyzje o wprowadzeniu aneksem rob6t zamiennych i/lub ograniczonych do obowiqzujEcej treSci

umowy podejmuje Zamawiaiqcy, \ rykonawcy z tego tytulu nie pzysluguje 2adne
odszkodowanie.

9. Protokol koniecznosci bQdzie zawieral uzasadnienie dla wprowadzenia rob6t zamiennych, ich

ilo56, szacunkowq wartosc, mozliwy termin wykonania rob6t.

10. Podpisanie aneksu do umowy bqdzie pzeprowadzone zgodnie z art. 455 ustawy Prawo

zamowien publicznych, w oparciu o wycene robot pzygotowanq przez V[konawcq i

zaakceptowanych Wzez zamawa{Ecego.

$12.
1. Na podstawie art. 95 w zwiqzku z art. 281 ust. 2 pkt 7) ustawy Pzp ZamawiajEcy wymaga

zatrudnienia na podstiawie umowy o prace pzez \A{konawcq lub PodwykonawcQ os6b
wykonujqcych nizej wymienione czynnogci w trakcie realizac.ii pzedmiotowego zamowienia w
zakresie:co najmniej 2 osoby wykonujqce czynnosci w trakcie realizacji przedmiotowego
zam6wienia: z\iqzane z lobotami budowlano-odtworzeniowymi

2. Vwkonawca pned podpisaniem umowy pnedlozyl Zamawiajqcemu oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujqcych czynnosci
wskazane w ust. l. Oswiadczenie to zawiera w szczeg6lnoSci: dokladne okre5lenie podmiotu

sklada,qcego oswiadczenie, date zlo2enia oswiadczenia, wskazanie, 2e wymagane czynno6ci
wykonaja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
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tych os6b, rodzaj umowy o prace (np. umowa na czas okreslony, nieokreslony, itp.) oraz podpis

osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu V!konawcy lub Podwykonawcy.
3. Vwkonawca zobowiqzuje siq do zatrudnienia pracownik6w SwiadczEcych wskazane czynnosci w

okresie realizacji umowy na podstawie umowy o pracQ w rozumieniu pzepis6w ustawy z dnia 26

c,zeNvca 1974 r. - Kodeks pracy.
4. W trakcie realizacji zam6wienia Zamawiajqcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Vwkonawcy odnosnie spelniania przez VltlkonawcQ lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ os6b wykonujqcych wskazane w ust l
czynnosci. Zamawiajqcy uprawniony jest w szczeg6lnoSci do:

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

b) 2qdania wyjasnien w pzypadku wqtpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymog0w,
c) pzeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

5. W trakcie realizacji zam6wienia na ka2de wezwanie Zamawiajqcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie kr6tszym niz 3 dni robocze, Vwkonawca Wzedlozy Zamawiajqcemu do
wglqdu poswiad czone za zgodnosd z oryginalem odpowiednio pzez VwkonawcQ lub

Podwykonawcq kopie um6w o prace os6b wykonujEcych w trakcie realizacji zam6r/t/ienia

czynnoSci okreslone w ust. 1 wraz z dokumentem regulujecym zakres obowiqzk6w, jezeli zostal
spozEdzony. Kopie um6w powinny zostad zanonimizowane w sposob zapewniajecy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowiEzujqcymi pnepisami 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 prace powinny byc
mozliwe do zidentyfi kowania.

6. Z tytulu niespelnienia pzez VwkonawcQ lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujqcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawi4qcy pzewiduje
sankcje w postaci obowiqzku zaplaty pzez \ rykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w

S 15 ust. 2 lit. 0 umowy. Niezlozenie przez VwkonawcQ w wyznaczonym pzez Zamawiajqcego
terminie zadanych ptzez Zamawiajqcego dowod6w w celu potwierdzenia spelnienia przez

Vwkonawce lub PodwykonawcQ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracA traktowane
bQdzie jako niespelnienie pzez Vwkonawce lub PodwykonawcQ wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujqcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W pzypadku wiecej niz tzykrotnego niedopelnienia wymogu zatrudniania pracownik6w

Swiadczqcych okreslone czynnosci na podstawie umowy o pracQ w rozumieniu pzepis6w
Kodeksu Pracy zamawiajqcy uprawniony bedzie do odstqpienia od umowy zgodnie z S 16 ust. 1

lit. h) umowy.
8. W pzypadku uzasadnionych wEtpliwosci co do pzestrzegania prawa pracy pzez Vwkonawce lub

PodwykonawcQ, zamawi4Ecy moze zwr6cid siQ o pzeprowadzenie kontroli przez PansMowE
Inspekcje Pracy.

s 13.
Postanowienia dotyczqce podwykonawstwa:
1. Podwykonawca moze tozpoczE1 prace nie wczesniej niz pzed dniem podpisania umowy z

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

na plac budowy ma obowiqzek przedlozenia Zamawiajqcemu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej pzedmiotem sq roboty budowlane, a tak2e projektu jej zmiany.
3. Zamawiajqcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania prolektu umowy o podwykonawstwo' kt6rej

przedmiotem sq roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedlozonego projektu' ido projektu

zmiany umowy. Zastrzezenia dotyczyC mogq jedynie niezgodnosci projektu umowy z wymogaml
okreslonymi w ust. 6.

4. Vwkonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcq pzedklada
Zamawiajqcemu poswiadczone za zgodno6d z oryginalem kopiQ zawartej umowy o
podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sq roboty budowlane, i jej zmiany

5. Zamawiajqcy w terminie do 7 dni wnosi spzeciw do umowy o podwykonawstwo' ktorej
pzedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian. Spzeciw dotyczyc mo2e jedynie niezgodnosci
zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust. 6.

6. Wmagania dotyczqce umowy o podwykonawstwo, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie

Wzez Zamawiajacego zastzezen lub spzeciwu:
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a)

b)

c)

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc

dluzszy niz21dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku;
termin realizacji zakresu pzekazanego do realizacji Podwykonawcy nie moze byc dluzszy od

terminu realizacji przedmiotowego zam6wienia publicznego;

zakres rob6t i spos6b ich wykonania oraz warunki gwarancji winny byc tozsame z umowq na

realizacje zam6wienia publicznego;

7.

d) kary umowne z tytulu zwloki w realizacii umowy;
ei obowiqzek posiadania pzez Podwykonawcq ubezpieczenia od odpowiedziahosci cywilnej, w' 

zakresie prdwadzonej dzialalnosci zwiqzanej z wykonywanq pzez niego czg6ciq zam6wienia;

f1 prawo odstqpienia od umowy w pzypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie; 
,

d) ivartosd wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za wykonanie czQsci

zamowienia nie moze by6 wyzsza niz wartosC wynikajqca z oferty Vlkonawcy;
h) obowiqzek czqsciowyih fiatnosci na tzecz podwykonawcy zgodnie z czesciowymi' 

platnodciami okieglonymi w umowie na realizacje pzedmiotowego zam6wienia publicznego; 
.

i) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierad postanowiei ksztaltujqcych prawa iobowiqzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieii dotyczqcych warunk6w wyplaty

lvynagroOzenii, w spos6b dla niego mniej kozystny ni2 prawa i obowiEzki wykonawcy,

uisztittowane postanowieniami umowy zawartej miqdzy zamawiajqcym a wykonawcq
w pzypadku podwykonawstwa, kt6rego pzedmiotem sq dostawy lub uslugi w ramach danego

zam6wienia na roboty budowlane VlYkonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawcq ma 6bowiqzek przedlozenia Zamawiajqcemu po3wiadczonej za zgodnogC.z

oryginalem kopii zawartych um6w o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiqzek powyzszy nie

Ooticzy umOw o podwykonawstwo, kt6rych przedmiotem sE uslugi idostawy w ramach danego

zamdwienia na roboty budowlane, ktorych wartoso jest mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w

sprawie zam6wienia publicznego i nie wieksza jednak ni2 50.000 zl-

Zasady zawierania um6w o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami sa zgodne z zasadami

okreslonymi dla um6w zawieranych pomiedzy \ |\/konawcq a Podwykonawcq.
PtatnoSci w sytuac.ii powiezenia pzez \Afkonawcs czQsci zam6wienia do realizac,

Podwykonawcy:
a) wlrunkieni zaptaty drugiej i nastgpnych czesci nale2nego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest pzedlolenie pzez Vwkonawce w dniu zlo2enia faktury dowod6w (tj

potwierdzonich za zgodnosd z oryginalem: protokolu odbioru cze5ci prac wykonanych pzez
Fodwykonawcg, faktury oraz dowodu pzelewu naleznej Podwykonawcy 

. 
kwoty).

potwi6rdzajqcych zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawc6w oraz dalszych

FoOwyfoniwiOw, uczestniczqcych w odebranych robotach. W pzypadku braku wymagalnego

wynagrodzenia vwkonawca zobowiqzany jest do pzedlozenia oswiadczenia o braku

wlmigalnycfr zobowiqzan wobec Podwykonawc6w i pzedstawienia wykazu niezaplaconych

tai<turiuU, w pzypadku braku faktury, potwierdzonE za zgodno56 z oryginalem kopie protokolL

odbioru rob6i. V1i pzypadku platnosci koncowei Vlkonawca opr6cz potwierdzenia zaplaty

wymagalnego wynagiodzenia na tzecz Podwykonawc6w, dodatkowo zobowiezany iest do

dostarczenii, w ierminie 7 dni pzed terminem zaplaty wynagrodzenia na zecz Vrykonawcy,

oswiadczenia Podwykonawc6w potwierdzajqce, i2 nalea^e im wynagrodzenie zostalo

zaolacone, oraz 2e na dzie| zlozenia oswiadczenia nie majq 2adnych wiezytelnosci
wynikajEcych z faktur za zrealizowane roboty obiQte przedmiotem umowy z Vwkolawcq. . .

b) w- pzypadku nie wykazania dokonania platnosci naleznej Podwykonawcy ZamawiajEcy

uprawniony bgdzie do wstzymania wyplaty nale2nego wynagrodzenia w czQ5ci r6wnej sumie

niedokonanych wyplat wynagrodzenia na rzee Podwykonawcy,
c) Zamawiajqcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia pzyslugujqcego' 

Podwykohawcy, kt6ry zawatl zaakceptowanE ptzez Zamawiajacego umowe o
podrvykonawstwo, w pzypadku uchylenia siQ od obowiqzku zaplaly Wzez V1tlkonawcq' z
zastzezeniem lit. d). Bezposrednia platnosc na zecz Podwykonawcy zostanie dokonana
pzelewem w terminie nie dlu2szym niz 30 dni od dnia wykazania zasadnosci takiej platnosci,

d) w pzypadku zgfoszenia przez Vwkonawce uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiajqcy' 
upiawiriony bgdzie do odmowy dokonania bezpo6redniej zaplaly na zecz podwykonawcy

wzglgdnie'do zlozenia do depozytu sqdowego kwoty potzebnej na pokrycie wynagrodzenia
poiwyfonawcy lub dalszego Podwykonawcy w pzypadku istnienia zasadniczej wqtpliwogci

zamawiajecego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnoSd sie nale2y'

e1 w pzypdOtu dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Zamawiajqcy potrqca kwote' 
wybbibnego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale2nego V1/ykonawcy. Szczeg6lowy tryb

8.
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regulujqcy bezposredniE platnosd na zecz Podwykonawcy okresla art 465 ust od 1 do 6

ustawy Prawo zam6wiefi publicznych.

10. \ rysokosc kar umownych, z tytulu:- 
a) 'oiaiu zaplaty wyriagiodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

wynosi kazdorazowo 5 % wartosci umowy'

b) niLterminowej zaplaty wynagrodzenia . naleznego . Podwykonawcom. .lub .dalvym
podwykonawcom wynosi 0,i % wartosci ka2dorazowej nieterminowei zaplaty za kazdy je.i

dzien,
c) niepzedtozenia do zaakceptowania projektu umowv o podwvkgTY"tu!:-K9.t!l-qfilT'"9t"t
' sq ioooty budowlane, lub projektu ie1 zmiany' wynosi 0,1 % wartosci umowy za kazdy dziei

zninri w rcalizacji obowiqzru pz6oiozenia' projektu umowy o podwykonawstwo, ltczqc od

Onra fowziqcia przez Zam)wiaiqcego informacji o wykonywaniu Wac ptzez PodwykonawcQ;

d) ni"p,l"Ofozinii poswiadczonej 
'za-zgodnogc i oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany, wynosi 0,1 % wirto3ci umowy za ka2dy dziei zwloki'

e) wykonywanra pac paez podwvkonawce bei zawartej u.mor/vy o p"d-*v!9191-ty:^Y13.19^?' o/o warioSci umowy za kaidy dzieri, liczqc od dnia powziecia Wzez ZamawtalEcego Intormacll

o wykonywaniu prac grzez podwykonawce;

f) braiu zririany umo,,uy o podwyronawstwow zakresie terminu zaplaty, wynosi 0,050/0 wartosci
' umowy o poowyt<onawstw o La kazdy dziefi zwloki, liczqc od. uplywu terminu okreslonego

przez Zamawialqcego w wezwaniu do dokonania wskazanei zmiany '- -,--^:,--.. ... ^,,+ r
o) braku zmtany umowy o fodwykonawstwo w zakresie innym niz okreslony w pkt f) w
-' 

wysokosci o,i % wartogci umowy o podwykonawstwo za ka2dy dzien zwloki, lrczqc oo uprywu

terminu okre6lone go przez zamiwiaiEcego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany.

11 . zaiawi{qcemu pzyltugule prawo odjtlpi6nia od umowy. w sytuacji' gdy wystapila koniecznoso

*ietorrotirigo (nie rirniei niz'tzyt<rotneg-d1 dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy

frO f<oniecz-noSb dokonania beziloSredn-icir zaplal na zecz Podwykonawcy peekroczyla sumQ

5olo wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego'

12. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy- podmiotu' na kt6rego 
,zasoby

vvykon"r""" powolywat sii, na iasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wyKazanla

spllniania *aruni6w uitziatu w postqpowaniu' Mfkonawca jest obowiezany Wkazac
zamawiajqcemu, z" propo-*"ny inny eodwykonawca iub V1&konawca-t:rydt-i:|T..:Pli: i:
w stopniu'nie mniejszym niz Podwykonawca, na kt6rego zasoby wykonaw€ powolywa slQ w

trakcie postQpowania o udzielenie zam6wienia'

f s. Jezefi iowii'zenie Podwykonawcy wykon?nla czesci zamowienia na roboty budowlane lub

uslugi nastqpule w trakcie iego reitizatli, Vvykonawca na zEdanie Zama*iun:"-9.9-?f"-1ti"*i"
os*[a"r.n]L tego poawyk6niwcy, o kt6rym'mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw

*viiu"i"ni" orrEsl6nyctr w art. 1b8 ustawy pzp. (,,lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczEce

i!'si""p"a*Vi"""*cy w zakresie podstaw rvvkluczenia' o.kt6rych to*1 I 3119,8-i].9.?-Y.:tr*vii|' ! i.z"ii podmioiowe Srodki lub art 109 byly w tym zakesie wymagane w po-stepow-anru)'

A. JeLeli' Zam,awiflqcy stwierdzi, 2e wobei 
'danbgo 

Podwykonawcy zachodzq podstawy

wykluczenia, Wyfbnawca obowiEzany iest zastqpiC tego PodwykonawcQ lub zrezygnowa6 z

p6wierzenia wykonania czQsci zam6wienia Podwykonawcy'

f S. Fowieoenie tvykonania czgsci zam6wienia Podwykonawcom nie zwalnia Vwkonawcy z

odpowiedzialnosci za nale2yte wykonanie tego zamowlenla'

16. Zsodnie 2 ar.. 120 usta'wv Pzp, V[koiawca, kt6ry polesa.i" lli*i-I.",i:"^y:i l'b
e[onomicznej innych podmiot6w, odpowiada solidarnie z podmiotem' kto'y 

:9-b.:y31ui..:lS 
*

uoostgpnieni6 zisoo6w, za szkodq poniesionq ptzez zamawi4qcego powstalE wskutek

nieuddstgpnienia tych zasob6w' chybi ze za.nieudostepnienie zasob6w nie ponosi winy'

17. Regulacji wobec Fodwykonawc6lv stosuje sie wobec dalszych PodwykonawcOw'

s14.
1. CzynnoSci odbioru koncowego pzedmiotLr .umowy rozpocznq sig w ciqgu 14 dni od daty' 

,uti,no"ni" rob6t o kt6rei m6wa' w 5 2 ninie,iszej-umowy. o terminie rczpoezQcia czynno5ci

Zitt*i"ia.v powiadomi Wykonawca [rzesytajqc piiemnq informacjq zgodnie,z S 3 ust 3'

z. wronawci najp6zniej w orilu r&pbdzecia czynnosci odbioru kotlcowego pzedlozy

Zamawiajqcemu wymagane Prawem budowlanym oraz ninieiszq.umowq dokut:ly-9.gf i9t:.*"
g. Gzeti * ' 

tot u ciynnosci odbioru zostanq stwierdzone wady przedmiotu uto*y !1 .:'y-I
niekompletnosc lub nieprawidlowosc dokumentow odbiorowych), to zamawiajqcemu pzyslugulq

nastgpujqce uPrawnienia:
al &'o iiasu uzupelnienia lub poprawienia dokumentow odbiorowych moze odm6wic odbiorL,
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5.

o.

b)jezeliwadynadajqsigdoniezwlocznegousuniQcia,mozeodm6wi6odbiorudoczasu
usuniecia wad,

c) je2eli wady peedmiotu umowy nie nadajE sie do usuniecia, to:

- jehe|i nie uniemo2|iwiajq one u2ytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z pzeznaczeniem,

Zamawi{Ecy moze obnizy6 odpowiednio wynagrodzenie'

- je2efi wady'uniemoZliwiaiq u2ytkowanie zgodnie z pzeznaczeniem, ZamawiaiEcy mo2e

bCstqpiC oi umowy lub z{da6 wykonania pzedmiotu odbioru po raz drugi . -.
Strony posianawiaiq, z6 z czynno5ci' odbioru koicowego bQdzie spisany protok6l zawieraiEcy

*t.yrtki" ustafeni; bokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony pzez Zamawiaiqcego

na usuniQcie stwierdzonych pzy odbioze wad..

W.no"ia''ti. czynno5ci 6OOibroi,vycn nastqpi w terminie wyznaczonym pzez Zamawiajqcego na

usuniecie wad w przedmiocie umowy. Niedotrzymanie przez \AATkonawca wyznaczonego

terminu do usuniecia wad upowaznia zamawiajEcego do naliczania kar umownych okreslonych w

515 ust. 2 pK. b).
Fo protokotarnym stwierdzeniu usuniQcia wad stwierdzonych przy odbioze. koncowym

rozpoczyn4q swOl nieg terminy na zwolriienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy' o

r,ioi,cn ino'i,l w $i8 u;t. 3 i4, iak r6wniez terminy, o kt6rych mowa w $ '19

$15.
Stronyzastzegajqsobieprawodochodzeniakarumownych,zaniewykonanie|ubniena|ezyte
wykonanie pzedmiotu umowy.

t.

2. Vwkonawca zaplaci zamawiajqcemu karQ umownq:- 
u7 ii-r*+ofq w wykonaniu pLedmiotu-umowy, w wysokosci 0,2o/o Wnagrcdzenia umownego

brutto, o ktorym .oru" " 5 10 ust. 1, za iaZdy <izierl zwtoki, liczqc od umownego terminu

zakotlczenia rob6t, o ktorym mowa w S 2 ust l lit b) umowy'

b) za zwloke, w usunigiiu wad stiierdzonych podczas odbioru w wysokosci 0'2%
' 

wynagrodzlnia umowndgo brutto, o kt6rym mowa w $ 1O ust. 1, za kaady dzien zwbki, liczqc

od dnia wyznaczo nego przez Zamawiajqcego, na usunigcie wad,

c) za zwloki w usuni{ciu wad stwierdzohyCh w okresie.obowiqzywania rQkojmi i gwarancji-' 
w wysoxo'sci 0,2 % iynagrodzenia umownego brutto, 

_o 
ktorym mowa w s 10 ust.1, za kazdy

dzierl op62nienia, ticzqc oi onia wyznaczonego ptzez zamawiaiqcego na ich usuniQcie,

d) za naruszenie lub zwlbkg w realiz'acji pzez i,vykonawca zobowiqzai okreslonych w umowie-' 
w wysorosci 0,2 % wynLgrodzenia umowneg6 brutto okreslonego w $ ]0 ust l' za kazdy

dzieri naruszenia lub op62iienia w realizacji zobowiqzai \^rykonawcy l/l/ynikajqcych z umowy'

e)zaodstqpienieodumowy,pzezZamaw.tajqcego'wskutekoko|icznosci,zakt6reodpowiada-' 
u,yt ona*"", w wysoros6i', i o% wynagrodiehiiumownego brutto okreslonego w s 10 ust. 1 ,

od ktorego wykonania Zamawiajqcy odstqpil,

o w pzv"paoriu niewykonania 
' iub nieiratezytego wykonania obowiqzku zatrudnienia

' pracbwnirow na poditawie umowy o prace, o kt6rej mowa w $ 12 vwkonawca zadaci na

zeczzamawilqcegokareu'ownq*wysokosci0,'5%-wynagrodzeniaokres|onego.w_s10
ust. 1. Kara umowna, o ktorej mowa w zdaniu popzedzajqcym naliczana bQdzle oddzlelnle za

iizOy pzypaOet niewykonania ww. obowiEzku oraz za .kazdy miesiqc realizacji. umowy'

l. zanawi4dcy iaptaci karg-umownq V\lkonawcy 
3-a^ 

odstqpienie od umowy wskutek okolicznosci,- 
- ttOr" bb6owiiOa Zamiwiajqcy w wysotoSci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym

mowa w S10 ust. 1.

4. Lqczna iraksymalna wysokosC kar umownvch, ktorych mogq. dod"d16 l-!?lly: ^y- fT""n
niniejszej umowy nie mo2e pzekroczyc a0 % wynagiodzenia vwkonawcy okreslonego w s 10

ust. 1.

5.Jeze|ikaraumowna,niepokrywaponiesionejszkody,stronymogEdochodzicodszkodowania
uzupelniajqcego na zasadach og6lnych

$16.
Stronom pzysluguie prawo odstqpienia od umowy w.nastepujqcych sytuacjach:

l. Zamawiajqcemu pzysluguje prawo do odstepienia-od umowy:

a1 zostinie ogloszona upadlosd lub rozwiqzanie firmy V[konawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajQcia majatku Vwkonawcy'
cj wystqpila konieiznosc wieiokrotneg; (nie hniej niz trzykrotnego) dokonywania.bezposredniei' .6lit1 podwykonawcy lub koniecznosC dokonania bezposrednich zaplal..na rzecz

po'a*vion"""ri przekroczyla sume 5% w€rtosci umowy1^/ sprawie zam6wienia publiczn€go,

a1 w razie wystqii6nia istotn'ej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
' w interesie fublicznym, czego nie mo2na bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy;
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3.

5.

odstEpienie od umowy w tym wypadku mo2e nastqpic w terminie miesieca od powziQcia

wiadomosci o powy2szych okolicznosciach,
e) op62nienie w zakoriczeniu wykonania pzedmiotu umowy tn/va dlu2ej niz 4 /cztery/ tygodnie'

rf viytonawca nie rozpoczql ronot w ciqgu 3 tygodni. od daty przekazania terenu rob6t bez' 
uz'asadnionych ptzyczyn oraz nie kontynuu.ie ich pomimo wezwania zamawiajecego

zlo2onego na pismie,
g) WVkonaivca pzerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej ni2 4 tygodnie'

ij w'pzypaOiu niewykonanii lub nienale2ytego wykonania obowiqzku zatrudnienia

pracbwitifow na podsiawie umowy o pracQ, o kt6rej m9y9 w S 12 zamawiaiEcy uprawnrony

bgdzie do odstqpienia od umowy. w pzypadku takim v1rlkonawcy nie bgdq slu2yc wzglgdem

Zimawiajqcego 2adne roszczenia, w tym o naprawienie szkody.

Wkonawcy priysiuguje prawo odstqpienia od umowy w szczeg6lno5ci, jezeli:

al' ZanaiiLjq6y oOmariuia bez uzaiadnionej pnyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokolu

odbioru,
V'y Zamawialqcy zawiadomi \r$konawca, i2 wobec zaistnienia upzednio niepzewidzianych' 

okoticznoStinie bQdzie m6gl spelni6 swoich zobowiEzan umownych wobec Wykonawcy, 
.

c)zamawiajqcynieregu|ujena|e2noSciwykonawcypzezokresdluzszyni22miesiqce,|iczEc
od daty wymagalnosci faktury.

Odstqpienil ob uriory powinno nastqpi6 w terminie_do 30 dni od dnia powziecia wiadomo5ci o

usianllwienie pzycryi umoZliwiajqcej-odstEpienia. OdstEpienie powinno byd w formie pisemnej

pod rygorem ;iewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie'

W wyiaaf<u odstEpienia od umowy vwkonawce otaz zamawiaiqcego obciq2aie nastQpuiqce

obowiAzki szczegolowe:
a} w ierminie it oni oo daty odstqpienia od umowy vwkonawca pzy udziale zamawiajqcego' 

sporzqdzi szczeg6towy protot<ot inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstqpienia,. 
.

b) \A,ykonawca zabezpieczy pzen/Vane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej' 
stiony, kt6ra odstEpila od umowy stosujqc do wyceny rob6t w kolejnosci:

- zasady rozliczenia jak dla rob6t ograniczonych

- zasady rozliczenia iak dla rob6t zamiennych .

c)Vwkonawcaspozqdziwykaztychmateria|6w'konstrukcji|ubuzqdzen,kt6reniemogqbyc
r,vykozystane pzei Wyionawca do realizacji innych .robOt nie objetych niniejszq umowa,

jeieli oistqpienie od umowy nastqpilo z ptzyczyn niezaleznych od niego'

O) 'VwXonawci zglosi do dokonania pzez ZamawialAcego odbioru rob6t pzeryanych oraz rob6t' 
zibezpieczl{cych, jezeli odstqpienie od umowy nastqpilo z przyczyn, za kt6re nie

odpowiada V!!konawca.
zamawiajqcywrazieodstqpieniaodumowyzpEyczyn'zakt6reVwkonawcanieodpowiada
obowiqzany .iest do:
a) Uot<oninia odbioru rob6t pzeManych i rob6t zabezpieczajqcych oraz do zaplav

wynagrodzenia za roboty, kt6re zostaly wykonane do dnia odstqpienia'

b) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzEdzen okreslonych w ust 4 pkt c)'

c) przejecia od \ rykonawcy pod sw6j doz6r teren rob6t.

s17.
Zamawiajqcymaprawodopotrqcaniana|eznychmukarumownychzfakturpzed|o2onychdo
rozliczenia.
zamawi cy ma prawo do wstzymania zaplaty wynagrodzenia, jezeli w terminie ptatnosci wniesie

iisttzezliid do przedmiotu umowy. Za okres wstzymania platnosci nie przyslugujq V1rlkonawcy

odsetki ustawowe z tytulu op6znienia platnosci

VWsokoSC kar umowhych liczona jest od wartosci brutto pzedmiotu zam6wienia, a ich potrecanie

nastgpuje od wartosci netto przedmiotu zam6wienia.

$18.
Vwkonawca wni6sl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o wartosci: j .

zl (slownie: ... .......... ......... .. ..... .. ... )' formie
co stanowi 5% catkowitej wartosci umownej

(brutto).
2abezpieczenie powyzsze sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykoninia umowy oriz pokryciu roszczen z tytulu rekojmiza wady lub gwarancji'

Zwrct zabezpieczen ia nastqpi w dw6ch nw. terminach:
i1 lOi/o .a'|ezpieczenia zwr6cone lub zwolnione zostanie nie p62niej ni2 w ciqgu 30 dni od

ostatecznego odbioru rob6t bez wad,

1.

2.

1.
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4.

b) 30% zabezpieczenia zwr6cone lub zwolnione zostanie nie p62niej niz w 15 dniu po upfywie

okresu rgkojmi za wady lub gwarancji
W pzypaOiu 'zmiany, pzesJniqcia ierminu zakorlczenia peedmiotu umowy Vwkonawca

zoo6wiflany jest pried terminem wygasniQcia wniesionego zabezpieczenia. .nalezytego
wykonania 

'u,iro*y do zlo2enia aneksu do powyzszego zabezpieczenia lub nowego

zibezpieczenia na okres wynikajqcy z przesuniScia terminu zakonczenia zadania'

w prlypaAfu niedopelni6nia 
-oU6wiqzfu 

wynikajqcego z ust 4, jak r6wniez. obowiqzkt

t"ynit an""go z prawa zam6wie6 publitznych,' Zamawiajqcy ma prawo do potrecenia nale2nych

kwot z faktur przedkladanych do rozliczenia.

$1s.
V$konawca udziela na pzedmiot Umowy gwarancji iakosci. .

OdpowiedzialnoSC VWkonawcy z tytulu rikojmiza wady przedmiotu umowy wynikajqca z KodeksL

Cywilnego zostanie rczszerzona popzez udzielenie gwarancji

Okres rgkojmi r6wny jest okresowi gwarancji

Orrr"r riro;.i i gwir;ncji jakoSci nl cary pzedmiot umowy wynosi lat liczqc od dat)

odbioru koncowego bez wad.
Obowiqzki i uprainienia Stron dotyczqce rqkojmi i gwarancji jakoici:

ri wi<onawca zobowiEzuje sig-do bezplatnego usuniecia wszystkich wad pzedmiotu. umowy,
' zgioszonych przez z)iawiajqcego pized uplywem okresu gwarancyjnego lub rQkojmi'

2) Z-amawiajqcy zobowiqzany' jesi zlwiaOomiC V1rlkonawca o wadzie niezwlocznie po jej

dostrzezeniu,
S) W przypadku zgloszenia Vwkonawcy wady przez Zamawiajqcego' Vwkonawca zobowiqzuje' 

siQ'do'usuniecii wad w terririnie wskazanym przez Zamawiajqcego, nie dlu2szym ni2. 10 dni

ctryoa'zestronypostanowiEinacaejzuzasadnionychprzyczynorazzg|osiczamawiajecemL
do odbioru fakt ich usuniecia,

4) Vwkonawca odpowiada za wade rowniez po 
. 
uplywie okresu gwarancji i rekojmi' jezeli

' 
Zimawiajqcy zawiadomil \ rykonawce o powstaniu wady pzed jego uplywem'

Jezeli stwierdzone wady bqdq uniemozliwiac u2ytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada

moE st<utkowaC ragroZenieh dla 2ycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem .Srodowiska,
wystQpieniem niepoietowanej szrod'y dta Zamawiajqcego lub innych os6b' Vwkonawca

o6o*il.unv jest pzystqpic d6 usuniqtia wady niezwlocznie, tj w terminie d.o 24,s-:9^11..9d

otzyminii pbwiailomienia, i usuniecia jej w terminie 3 dni roboczych chyba 2e strony postanowlA

inaczej na uzasadniony wniosek VWkonawcy.
W plypaOru nie rvywiqzania sq Wytohawcy z terminu. okre5lonych umowe .udziela on

Zara*liiqcemu ze.*blenia na napraw{' usuniecie wad z.wykozystaniem srodk6w Wykonawcy

rti"o*iEfi"n zabezpieczenie nalezytegb usuniQcia wad zlo2onego na okres rekojmi i gwarancji

oraz do'ilecenia usunigcia wad na 
-koszt \Afkonawcy pzez podmiot tzeci (wykonawstwo

zastepcze) co nie skutkuje utratq ani ograniczeniem uprawnien z rqkojmi igwarancji'

5.

l.
2.

3.
4.

5.

7.

s20.
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedq mialy zastosowanie

odpbwiednie pzepiiy Kodei<su iywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zam6wien

publicznych.
Z. biion' nie dopuszcza.lq formy dokumentowej, o kt6rej- mowa w art. 772 k.c. dla jakichkolwiek

oSwiadczerl wbti sXtaOihycn dobie wzajemnie, czyniqc formq pisemnq pod rygorem niewazno3ci

forma wylqcznE.

s21.
1'DaneosobowewzekazanepzezstronyodsiebieWzajemniewzwiezkuzniniejszEUmowq'

pzetwazane bgdq wylqcznie na potrzeby realizacji ninie.iszej umowy

Z. btrony zgoOnie'oSwiiOizalq, iZ pnetvtdrzanie w zakresie udostQpnionych 
. 
im. przez drugq

stron; dalych osobowych oioo o xtoryctr w niniejsze. umowie dokonywane bedzie ze strony

.at"*ialqi"go pzez Pzedsiqbiorstwo Gospodarki Mie.iskiej sp z 9 o. z siedzibq w

eottowicicn,-latb administratora danych w celu i w zakresie zapewnienia prawidlowosci

realizacji niniejszej umowY
3. Ka2da ie stroi ziealizuje obowiqzek informacyjny wzglqdem os6b wskazanych w niniejszej

umowie w imieniu administratora danych. \ /26r obowiqzku stanowi zalqcznik do niniejszej

umowy.
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Umowa zostala spozedzona w trzech
Zamawiajecego, jeden dla \Af konawcy.

ZAMAWIAJACY:

$22.
Ewentua|ne spory rozstzygane bgdq w drodze porozumienia,. a w pzypadku braku poKzumienia

pzez sed poriszechny wlascw ze wzglQdu na siedzibe Zamawiajqcago.

$23.
jednobzmiqcych egzemplazach, w tym dwa dla

WYKONAWCA:

:i?.{ Irni.y

j?4o.,,
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Obowiqzek informacyiny z zakresu ochrony danych osobowych
wykonywany wobec osoby uprawnionei do realizacii zadafi okreSlonych umowq nr: Dll'..'12021

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

Zgodnie z art. 14 Rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z pzetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego pneplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95i46ME (og6lne

rozporz4dzenie o ochronie danych/RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).
1) Administratorem Pani / Pana Danych jest Pzedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o o. z

siedzibq w Polkowicach ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;
\{ryznaczylismy Inspektora Ochrony Danych z ktorym mo2na skontaktowad siQ pzez adres e-
mail iod@pgm-polkowice.com.pl oraz w formie tradycyinej na adres Pzedsiebiorstwa
cospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach ul. DEbrowskiego 2;
Dane osobowe osoby uprawnionej do realizacji zadan okreslonych umowq gromadzone

ipzetwazane sq w celu identyfikacji os6b uprawnionych do realizacji zadan okreslonych
umowq, w tym zapewnienia prawidlowego wsp6'ldzialania w zwiazku z wykonaniem umowy.
Podstawq prawnA pzetwarzania dokonywanego przez Administratora jest prawnie

uzasadniony interes realizowany ptzez Administratora, polegajqcy na zapewnieniu
prawidlowoSci realizacji pnedmiotu umowy;
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji cel6w, dla kt6rych dane sq
zbierane. Brak podania danych uniemozliwi Pani / Panu udzial w realizac.ii umowy.
Dane osobowe zostanq udostQpnione podmiotowi bgdqcemu stronq umowy oraz osobie /
osobom reprezentujEcym strone umowy, osobom zaangazowanym w realizacjq umowy a

tak2e mogq zostac udostepnione wlasciwym organom panstwowym jesli taki obowiEzek
bqdzie wynikad z pzepisow prawa nadto podmiotq SwiadczEcym administratorowi uslugi,

kt6re dla realizacJi cel6w sq niezbedne, w tym w szczeg6lno6ci podmiotom Swiadczqcym
uslugi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego,
Dane osobowe bgdq pzechowywane ptzez okres realizacji umowy, a po jego zakonczeniu
pzez odpowiedni okres wynikajEcy z pzepis6w prawa, do$czqcych obowiqzku archiwizacji
dokument6w;
Ma Pani/Pan prawo dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniQcia lub
ograniczenia pzetwarzania, prawo do wniesienia spzeciwu wobec dalszego pzetwarzania
dinych oraz prawo do pzenoszenia danych - o ile inne pzepisy prawa nie uniemozliwiajE
Administratorowi realizacji tych praw.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ti. Prezesa UrzQdu

Ochrony Danych Osobowych, w pzypadku gdy uzna, ze pE.e$latzanie danych narusza

2l

1\

4)

5)

8)

obowiEzujEce pzepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
9) Zrodlem danych, od kt6rych Administrator otrzymal Panl/Pana dane jest strona umowy:

fOl W i"r"cn ptetwaeania danych osobowych os6b realizujqcych zadania w ramach umowy
nie dokonuje sie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profllowania dane nie

bedq ptzekazywane go organizacji miSdzynarodowych ani do panstw tzeclch.
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