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r. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieiskiej Sp. z o'o'

ul. Dqbrowskiego 2
59-100 Polkowice

Prowadzqcy postepowanie: Dziat Inwestycji

Osoby do kontaktu

- Wioletta Czekajlo- Kierownik Dzialu Inwestycji
tel. 76/846 29 48 ; adres poczty elektronicznej: w.czekailo@Dqm-oolkowice com.pl

- Martyna Sulikowska - Referent ds. zam6wien publicznych

tel. 767846 29 51 ;adres poczty elektronicznej: m.sulikowska@oqm-polkowice.com' pl

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

bQda zmiany, wyjaSnienia i inne dokumenty:

lgpsloip.psm:p9!&!u!s@.P!
https://iosephine.oroebiz.com - skladanie ofert

rozdziale Xlll ninieiszei SWZ.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

l.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozpotzqdzenia Parlamentu Europejskiego iRady (uE) 20161679 z dnia27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiEzku z pzetwazaniem _danych
osobowych iw sprawie swobodnego frzeplywu t,kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME
(ogolne'rozpozqdzenie o danychf(Dz. u.'uE 1119 z dnia 4 maia 2016 r., str. 1; zwanym dalej

,RODO") informujemy, 2e:
i1 

"drini.tr"to.m 
'Pani/Pana 

danych osobowych jest PzedsiQbiorstwo Gospodarki Miejskiej

sp. z o.o. z siedzibE w Polkowicach, ul. DEbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;

2) inspektorem ochroriy danych osobowych w Przedsiebiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp..z o.o. z
' siedzibq w Polkowicach 

'przy 
ul. Dqbrowskiego 2 jest Pani Mazena Kasperowicz kontakt:

iod@pgh-polkowice.com.f l, 
' 

lub korespondencyjnie na adres PzedsiQbiorstwo Gospodarki

Miejskiej Sp. z o.o. ul. Dqbrowskiego 2 , 59-100 Polkowice;
3) pan7paha dane osobowe ptze$t;rzane bedq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

zwiqzanym z pzedmiotowym postQpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego, zgodnie z

niniejsza SV\Z.
4) odbi6rcami pani/pana danych osobowych bedq osoby lub podmioty, kt6rym udostgpnrona

zostanie dokumentacja postQpowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp

S) pani/pana dane osbbbwe 
"przechowywane 

beda p2ez odpowiedni okres wynikajEcy z

przepisow prawa, dotyczacy obowiqzku archiwizacji dokument6w (art. 78 ust, I ustawy Prawo

zambwierl publicznych oraz' RozpotzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 201 1 r.

w sprawie instruk;ii kancelaryjnej, iednolitych zeczowych wykaz6w akt g!* instrukcii w

sprawie organizacji izakresu dzialania archiw6w zakladowych); zgodnie z art. 269.ust 3 ustawy

eip okreJ pzechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie Zam6wiefl

Publicznych okresla Prezes Urzgdu Zam6wieh Publicznych;
6) obowiqz6k podania pzez PaniA/Pana danych osobowych bezpo5rednio Pani/Pana

dotyczicych jest wymogiem ustawowym okreslonym w pzepisach ustawy Pzp'.zwiqzanym z

uAjlatem-w postqpowa-nlu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania

okreslonych danych wynikajq z ustawy Pzp.
7) w odnie;ieniu d'o Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane w spos6b

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

8) posiada Pani/Pan:
a)napodstawieart.l5RoDoprawodostqpudodanychosobowychPani/Pana' 

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

administratora niewsp6tmiernie duzego wysilku moze zostae Pani/Pan zobowiqzana

dowskazaniadodatkowychinformaciimaiqcychnacelusprecyzowanie2qdania,w
szczego|noscipodanianazwylubdatypostQpowaniaoudzie|eniezam6wienia



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
(skonystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmianq wyniku
postQpowania o udzielenie zam'wienia publicznego ani zmianE postanowiefi umowy
w zaikresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie mo2e naruszac integralnosci protoKolu

oraz jego z alqcz n i k6w),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia

pEetwarzania danych osobowych z zastzezeniem przypadk6w, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia pzetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do pnechowwania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkow ochrony
prawnej tub w celu ochrony pnw innei osoby fizycznei lub prawnei, lub z uwagi na

wazne wzgtedy interesu publicznego Unii Europeiskiei lub pahstwa czlonkowskiego)',
ponadto, wystEpienie z zqdaniem ograniczenia przeMtarzania nie ogranicza
przetwazania danych osobowych do czasu zakonczenia postgpowania o udzielenie

zam6wienia publicznego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UzQdu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, ze ptzeIttarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczEcych narusza
przepisy RODO;

9) w przypadku danych osobowych zamieszczonych pzez Zamawiaiqcego w Biuletynie

Zam6wien Publicznych, prawo dostepu i prawo do sprostowania danych se wykonywane w
drodze zqdania skierowanego do ZamawiajEcego.

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

osobowych, gdyz podstawE prawnq pzetwazania Pani/Pana danych osobowych jest

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

RObO przetwazanie Pani/Pana danych osobowy cn peez administratora. Organem

wlasciwym dla pzedmiotowej skargi jest Uzqd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2'

00-193 Warszawa.

Fadv (UE) 20(6/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sorawie ochronv os6b fizvcznvch w zwiazku z

orzetwazaniem danvch osobowvch iw sorawie swobodneoo orzepfuwu takich da.nyqh gfaz

Or4ir5i20rld s{r. 1) wobec os6b fizvcznvch. od kt6rvch dane osobowe bezoosrednio lub poSle4nio

bozvskat w celu ubieoania sie o udzielenie zam6wienia publiczneqo w ninieiszvm oosteDowaniu."

III. TRYB UDZIELANIA ZAM6WICNN ORAZ WYMOGI FORMALNE

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

ustaiy z dnia 11 wzesnia 2019 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U.2019 po2.2019 ze 2.m.1

zwana dalel ustawE Pzp oraz niniejsza Specyfikacja Warunk6w zam6wienia, zwana dalej ,'Sv\Z"'
bez pzeprowadzania negocjacji.
Szacunkowa wartosC przedmiotowego zamowienia nie pzekracza prog6w uninych o jakich mowa
w art. 3 ustawy Pzp.
Vvykonawca zobowiqzany jest zrealizowac zamowienie na zasadach i warunkach opisanych w
dokumentach zam6wienia.

4, ZamawiajEcy nie pzewiduje rozliczania w walutach obcych.
5. ZamawiajEcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu Vlkonawc6w w postQpowaniu

6. Zamawiajqcy nie pzewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia.
7, Zamawiqqcy nie pzewiduje zebrania Wykonawcow.
8. Zamawiajqcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiajqcy nie przewiduje zlo2enia oferty w postaci katalog6w elektronicznych.
10. Zamawiajecy nie prowadzi postgpowania w celu zawarcia umowy ramowej.

2.

3.



11. Zamawiajacy nie zastzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zam6wienia wlEcznie pzez
\A&konawc6w, o ktorych mowa w art. 94 Pzp.

12, ZamawiajEcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o

praca pridz Wykonawcq lub podwykonawce os6b wykonujAcych wskazane ponizej czynnogci

faktyczne w trakcie realizacji zam6wienia:
a) crynnoSci zwiqzane z zajmowaniem sie eksploatacjq urzqdze(r instalacji i sieci na

stanowisku dozoru i eksploatacji co najmniei l0 os6b
b) czynnosci zwiqzane z wykonywaniem czynno6ci spawalniczych w zakresie eksploatacji

sieci i urzQdzef c.o, - co najmniej 1 osoba

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

ustawy-z dnia 26 czeiwca 1974 r. - Kodeks pracy, z wyjqtkiem pzypadk6w okreslonych

obowiqzujqcymi pzepisami prawa. Obowiezek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te.bedq
wyt<onywine samodzielnie i osobiscie pzez osoby lizyczne Wowadzqce dzialaln056 gospodarczq

w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy.

Siros6b weryfikacji zatrudnienia os6b o kt6rych mowa powyzej, oraz uprawnienia Zamawiajecego

\rzakresie iontroii spelnienia przez VWkonawcQ wymagan zwiqzanych z zatrudnianiem tych os6b

oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagan zostaly okre6lone w s 12 wzoru umowy,

stanowiEcym zalEcznik do SWZ.
13. Zamawiijicy nie okre6la dodatkowych wymagan zwiezanych z zatrudnianiem os6b, o kt6rych

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PzP.
14. Zamawiaiqcy dopuszcza nie dopuszcza skladanie ofert czg6ciowych.
15. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
fe. Zamawiijiiy nie przewiduje motlposci udzielenla zam6wief, o kt6rych mowa w art.214

ust. 1 pkt 7 ustawy PzP,
17. Zamawi4acy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez \AfkonawcQ kluczowych

zadan w ramach przedmiotowego zamowienia.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Szczegolowy opis pzedmiotu zam6wienia zostal okreglony w zal. nr 12 do S\M.

Okreslenie kodtiw wg CPV:

50.00.00.00-5 Uslugi naprawczeikonseMacyjne

V. WZJA LOKALNA

Zamawiajqcy nie uzale2nia zlo2enie oferty od odbycia wizji lokalnej.

vt. TAJEMNTCA PRZEDSIEBIORSTWA

1. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowiqcych tajemnicQ
ptz edsiebiorstwa, w rozumieniu pzepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Zgodnie z ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pzez tajemnicS pzedsigbiorstwa

rozumie siQ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,

organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczE, co do

kt6rych przedsigbiorca podjqt niezbQdne dzialania w celu zachowania ich poufnosci.

3. Zastrzezenie pzez VvykonawcQ t4emnicy ptz edsiQbiorstwa winno byc zloaone wfaz ze

stosownym uzasadnieniem, w kt6rym wykazane zostanE aspekty uzasadniajEce wylEczenie
jawnoSci danych informacji zgodnie z pkt. 2. ZastrzeZenie przez \ rykonawce tajemnicy
pzedsiQbiorstwa bez uzasadnienia (lub jezeli uzasadnienie nie bedzie wykazywalo spelnienia
pzeslanek zastrzezenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), bQdzie traktowane przez

zamawiajqcego jako bezskuteczne, ze wzglgdu na zaniechanie przez Vwkonawce podjecia



niezbgdnych dziatan w celu zachowania poufnosci objqtych klauzulq informacji zgodnie z
postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

4. Zgodnie z s 4.1. Rozpozqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie

siosobu sp-ozqdzanii ipr2ekazywania informacji oraz wymagafr technicznych. dla dokument6w

eiektronicznych oraz Srodk6w komunikacji elektronicznej w postQpowaniu o udzielenie

zamdwienia publicznego lub konkursie ,,w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w

postQpowaniu lub koniursie, pzekazywane ptzy uLyciu Srodk6w komunikacji elektronicznei,

zawielaiq informacje stanowiace tajemnicQ pzedsiebiorstwa w rozumieniu peepisow ustawy z

dnia 1o'kwietnia t99a r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, vwkonawca, w celu utzymania w

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

5. Na Vwkonawcy ciq2y' bgdzie obowiqzek wlasciwego zabezpieczenia i peekazania informacji

kt6re stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa dla Zamawiajqcego.

6. Vwkonawca, kt6ry nie przekazuje dokumentow stanowiqcych tajemnicQ pzedsiebiorstwa w

wydzielonym pliku tylko dolqcza do wszystkich dokumentdw zlozonych w postqpowaniu, w
ptypadku udostepnienia pzez Zamawiajqcego takich informacji osobom tzecim nie ma podstaw

prawnych do wniesienia spzeciwu na dzialania Zamawiajqcego

VII. TERMIN WYKONANIA ZAM6WIENIA

1) Strony ustalaje nastepujqce terminy wykonania calosci prac objetych zam6wieniem
Rozpoczgcie : od dnia 08.09.2021 r.
Termin iakoriczenia: -g.9-C.E!3-31=g!Zg!-L, 

z zastrzezeniem , i2 umowa moze wygasnqC w

przypadku wykozystania Srodk6w finansowych geeznaczonych na realizacj? zadania.

vil. WARUNKT UDZIALU W POSTqPOWANIU

1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegac sig \Afkonawcy, kt6zy nie podlega,q wykluczeniu na

zasadach okreslonych w Rozdziale lx s\ 2, oraz spelniajE okreslone przez zamawiaiqcego
warunki udzialu w postgpowaniu.

2, O udzielenie zamowienia mogE ubiegao siQ V$konawcy, ktdzy spetnia.ja warunki dotyczqce:
1) zdolnosci do wystgpowania w obrocie gospodarczym:

ZamawiajQcy nie stawia warunku w powyiszym zakresie.
2l uprawnieri do prowadzenia okreslonej dziafalnosci gospodarczej lub zawodowei, o ile

wynika to z odrgbnych Pnepis6w:
Zamawiajqcy nie stawia warunku w powyiszym zakresie.

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

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spelni warunek, jeieli wyka:e,2e:

a) w okresie ostatnich tnech lat liczqc wstecz od dnia w kt6rym uplywa termin
skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci iest kr6tszy - w tym okresie,
wykonal nale2ycie co naimniej iednq uslugq o Nqcznej warto6ci nie mnieiszej nii
800.000 zl polegaiqcei na :

- eksploatacji sieci cieplnych o dl. min 20 km, w tym sieci cieplne o Srednicy min DN

400 mm o dlugosci min 1,7 km
- eksploatacji min 150 szt. wezl6w cieplnych
- eksploatacji min jednei komory pomiarowo-regulacyinei z przepustnicami na
zasilaniu i powrocie o Srednicy min DN 300 regulujqcq przeplywy i cisnienia calego
systemu cieplnego

b) dysponuje, co naimniei iedna osoba, skierowanQ przez wykonawce do realizacji
pJzedmiotowego zam6wienia posiadaiqcq uprawnienia do wvkonvwania samodzielnei
funkcii technicznei do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed z branZy
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i unqdzef cieplnych, wentylacyjnych, gazowych'
wodociqgowych i kanalizacyjnych



3.

c) dysponuje co najmniej jednym zapleczem sen risowo-dyspozytorskim usytuowanym w
odleglosci nie wiekszej nii 10 km od siedziby zamawiajqcego tj. Polkowice ul.
Dqbrowskiego 2

W pzypadku Vwkonawc6w wspolnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia warunki, zostanq
spelnione jezeli wsp6lnie wykazE 2e:
a) w okresie ostatnich tzech lat liczEc wstecz od dnia w kt6rym uptywa termin skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonal nale2ycie co najmniej
jednq ustugi o lqcznej warto6ci nie mniejszej ni2 800.000 zl polegajqcej na :

- eksploatacji sieci cieplnych o dl. min 20 km, wtym sieci cieplne o Srednicy min DN
400 mm o dlugosci min 1,7 km
- eksploatacji min 150 szt. wgzf6w cieplnych
- eksploatacji min jednej komory pomiarowo-regulacyjnej z pnepustnicami na
zasilaniu i powrocie o Srednicy min DN 300 regulujqcq przeplyv{y i cisnienia calego
systemu cieplnego

b) dysponuje, co naimniei iedna osoba, skierowanE pEez wykonawce do realizacji
przedmiotowego zam6wienia posiadajece uprawnienia do wvkonvwania samodzielnei
funkcii technicznei do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef z branzy
instafacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociqgowych i kanalizacyjnych

c) dysponuje co najmniej jednym zapleczem serwisowo-dyspozytorskim usytuowanym w
odleglosci nie wiQkszej nii 10 km od siedziby zamawiajqcego tj. Polkowice ul.
DQbrowskiego 2

Zamawiajqcy dopuszcza sumowanie zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie
wymaganego doswiadczenia, o ktdrym mowa w pkt 3 a) , tzn. warunek zostanie uznany za
spelniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy sie o zam6wienie wyka2q, 2e
zrealizowali w sumie wymaganq pzez ZamawiajEcego iloSC zam6wien.

W pzypadku, gdy \ rykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow w zakresie
zdolnosci technicznej lub zawodowej, ZamawiajAcy uzna warunek dotyczqcy zdolnosci technicznej
lub zawodowej za spelniony, gdy podmiot lub podmioty udostQpniajqce zdolnos6 technicznq lub
zawodowE wykazq lqczne spelnienie warunku udziatu, o kt6rym mowa w rozdziale Vlll pkt. 2 ppkt.
4)a) niniejszej S\ /Z.
Dodatkowe informacje o \ A/konawcach polegajqcych na zasobach innych podmiot6w oraz o
Vwkonawcach wspolnie ubiegajEcych siQ o uzyskanie zam6wienia zawarte zostaly w rozdziale Xl i

Xll niniejszej SV1Z.
Zamawiajqcy moze na kazdym etapie postepowania, uzna', 2e Vwkonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie pzez \ /ykonawcQ sprzecznych interesow, w
szczegdlnosci zaangazowanie zasob6w technicznych lub zawodowych \ rykonawcy w inne
pzedsiQwziecia gospodarcze VWkonawcy m02e mied negatywny wplyw na realizacj? zam6wienia.

lx. PoDSTAWY WYKLUCZENTA Z POSTEPOWANTA

1. Z postQpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq Vwkonawcdw, w stosunku do ktorych
zachodzi kt6rakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

Z postgpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza sie VWkonawcQ:
1) bedqcego osobqfrzycznE, kt6rego prawomocnie skazano za pzestepstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie pzestqpczej albo zwi+ku majEcym na celu popelnienie
przestQpstwa lub pzestepstwa skarbowego, o kt6rym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu lud2mi, o kt6rym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o kt6rym mowa w art. 228-230a, aft.250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania pzestepstwa o charakteze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub pzestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
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pzestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o kt6rym mowa w art.

299 Kodeksu karnego,
e)ocharaktezetenorystycznym,okt6rymmowawart.l15S20Kodeksukarnego,lub
maiEce na celu popelnienie tego przestepstwa,

Q pbwiezenia r,vykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o kt6rym mowa w art. 9

ust.zustawyzdnialSczerwca2}l2r.oskutkachpowiezaniawykonywaniapracy
cudzoziemcom pzebywajqcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. poz. 769),

i; pze6i*to obiotowi gospodarczemu, o kt6rych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,

izestgpstwo oszustwi, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestqpstwo

pzeciwko wiarygodnosci dokument6w, o kt6rych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego'

lub przestepstwo skarbowe,
h) o kt6rym mowa w art. 9 ust. 1i3lubart. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powiezania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajqcym wbrew pzepisom na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lubza odpowiedni czyn zabroniony okreSlony w pzepisach prawa obcego;

2) je2eli uriedujqcego czlonka jeg6 organu zazqdzai4cego lub nadzorczego, 
. 
wsp6lnika

sp&n w spoice llwnej lub partneiskie, albo komplementariusza w sp6lce komandytowej lub

komandytowo_aicyjnej tub prokurenta prawomocnie skazano za pzestQpstwo, o ktorym

mowa w Pkt 1;
3) wobec kt6rego wydano prawomocny wyrok sqdu lub ostatecznq decyzje administracyjnE o

zileganiu z uiszczeniem podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub

zdro-wotne, chyba ze Vl/ykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania

wniosk6w o dopuszczenie io udzialu w iostgpowaniu albo pzed uplywem terminu skladania

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

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiqzEce porozumienie w sprawie

splaty tych nale2nosci;
a) w6f6c kt6rego prawomo cnie orzec.zono zakaz ubiegania siQ o zam6wienia publiczne;.

si jezeti Zamlwia.lqcy moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych przeslanek, 2e

Wy[ona*ca zawati 
'z 

innymi Vwkonawcami porozumienie majqce na celu zakl6cenie

konkurencji,wszczeg6|noScijeze|ina|eaEcdote'isamejgrupykapita|owejwrozumieniu
ustawy z cinia 16 luteg;2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w, zlozyli odrebne oferty'

oferty czEsciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, chyba 2e wykazE,

2e pzygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

O) jeZrlfi w pzypadkach, o kt6rych mowa w art. 85 ust. 1, doszlo do zakl6cenia konkurencji

wy'nifajacedo z wczeSniejszego zaanga2owania tego V\rlkonawcy lub podmlotu, kt6ry_nale2y

z'Vt ,X6riawie do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia '16 lutego 2007 t. o

ochionie koni<uren;ji i konaument6w, chyba Ze spowodowane tym zakl6cenie konkurencli

mo2e byC wyeliminbwane w inny spos6b niz Wzez wykluczenie V1rlkonawcy z udzialu w

postepowaniu o udzielenie zam6wienia
Z1 Zamaiiajqcy nie pzewiduje wykluczenia Vwkonawc6w na podstawie art. 109 ustawy Pzp.

2. \Afkluczenie Vvykonawcy nastepuje zgodnie z aft. 111 ustawy Pzp

x. oswADczENtA I DOKUMENTY, JAKTE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY

ZAMAWIAJACEMU, WTYM PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE

A. Oswiadczenia i dokumenty skladane wraz z ofertq

Do oferty \ rykonawca zobowiqzany jest dolqczyc aktualne na dzieh skladania ofert oswiadczenie o

spelnianii warunk6w udzialu w' postgpowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z

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

informacje zawarte w oswiadczeniu, o kt6rym mowa powy2ej stanowiq wstQpne potwierdzenie, 2e

Vwkonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postQpowanlu'

Do oferty vwkonawca zobowiqzany jest dolqczyc odpis lub informacje z Kra.iowego. Re.iestru

Sqdowego, Clntralne,i Ewidencji i Infoimacji o Dziatalnosci cospodarczej lub innego wla6ciwego
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rejestru, w celu potwierdzenia, 2e osoba dzial4qca w imieniu vwkonawcy jest umocowana do iego
reorezentowanla.
Jezeli \ rykonawca ma siedzibe lub mie.isce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej, iamiast odpisu albo infoimacji z Krajowego Rejestru SEdowego lub z Centralnej Ewidencji

i Inforniacji o Dzialalno3ci Gospodarczej - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

kt6rym V1rlkonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce, ze osoba dzialajqca w

imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku wskazania

dostqpno5ci powyZs2yin dokument6w pod okreslonymi adresami internetowymi og6lnodostepnych

i bezplatnyctr baz danych, \Arlkonawca przedstawia tlumaczenie tych dokument6w na jezyk polski.

rlryfonawba nie jest zobowiEzany do zlozenia dokument6w, o kt6rych mowa powyzej, jezeli

Zjmawiajqcy moie je uzyskad zi pomocq bezplatnych i og6lnodost?pnych baz danych, o ile

\ ,ykonawca wskaze dane umo2liwiajEce dostep do tych dokument6w

Do oferty vwkonawca zobowiqzany jest dolqczyc pelnomocnictwo lub inny dokument

potwierdzjjqcy umocowanie do reprezentowania Vwkonawcy, jezeli w jego imieniu dziala osoba,

kt6rel umob|wanie do reprezentowania V$konawcy nie wynika z dokument6w, o kt6rych mowa w

pkt.2.
W sytuacji Vrykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sie o udzielenie zam6wienia do oferty Vwkonawcy

zob6wiqzini 
'sq 

dotqczyC pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajEcy umocow€nie do

reprezentowanii Vtrlionawc6w wspolnie ubiegajqcych siQ o udzielenie zam6wienia publicznego,

podpisane odpowiednio pzez osoby umocowane do reprezentowania tych VWkonawc6w

\ 4/konawcy wsp6lnie ubiegajacy siQ o udzielenie zamowienia, w oparciu o aft. 117 ust.4 ustawy
pip aohci4q do oferty oSwiiAcz-enie, z kt6rego wynika, kt6re dostawy lub uslugi wykonajq

poszczeg6lni Vwkonawcy - ZalEcznik nr 3 do SWZ

vwkonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostQpniajqcych zasoby,

skiada, wraz z otetq, zobowiEzanie podmiotu udostQpniajqcego zasoby do oddania mu do

dyspozycji niezbgdnycli zasob6w na potrzeby realizacji danego zam6wienia lub inny podmiotowy

Siodek-dbwodowy potwierdzajqcy, Ze Vvykonawca realizulqc zam6wienie, bedzie dysponowal

niezbednymi zasobami tych podmiot6w - Zalqcznik nr 4 do Sl/lZ
Zobowiaianie podmiotu udostqpniajqcego zasoby, o kt6rym mowa w niniejszym punkcie,

potwierd;a, 2e stosunek lqczqcy VwkonawcQ z podmiotami udostQpniajAcymi zasoby gwarantu1e

zeczywisty dostep do tych zasob6w oraz okreSla w szczeg6lnosci:
1) iakres dostgpnych \4rykonawcy zasob6w podmiotu udostepniajqcego zasoby;

2\ spos6b i ot<ies udosigpnienia Vwkonawcy i wykozystania pzez niego zasob6w podmiotu

udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zam6wienia;
3) c;y i'i-jakim zakresie podmiot udostepniajqcy zasoby, na zdolno5ciach kt6rego \ /ykonawca

pbtega t" odriiesieniu do waiunk6w udzialu w postepowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji

zawddowych lub do5wiadczenia, zrealizuie roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane

zdolnoSci dotycza.

vwkonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajqcych

zaioby, przedstbwia do oferty, wraz z oswiadczeniem' o kt6rym mowa w pkt 1,. tak2e

oSwiadcz;nie podmiotu udostepniajqcego zasoby, potwierdzaiqce brak podstaw wykluczenia tego

podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunk6w udzialu w postepowaniu lub kryteri6w selekcji, w

zakresie, w jakim \A,ykonawca powoluje sie na jego zasoby - Zalqcznik nr 5 do SlllZ.
zamawialqcy nie wymaga zlozenia pzedmiotowych Srodk6w dowodowych.

B. OSWNDCZENIA I DOKUMENTY SKTAOANE NA WEZWANIE

Zamawiajqcy wzywa \ /ykonawcA, kt6rego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w

wyznaczdnym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni od dnia wezwania, ponizej wymienionych
podmiotowych Srodkow dowodowych, aktualnych na dzien ich zlozenia:.t) oswiadczenie vwkonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o kt6rym mowa

w aft. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych
przez ZamawialEcego, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym rowniez

oswiadczenie Wykonlwcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale2no5ci

do tej samei grupy kapiialowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentow, z innym Vwkonawcq, kt6ry zlozyl odrebnE ofertS, albo

oswiadczenie o pzynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub
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informacjami potwierdzajEcymi pzygotowanie oferty niezale2nie od innego wykonawcy
nalezEcego do tej samej grupy kapitalowej - zalqcznik nr 6 do SWZ;

2) wykazu zlm6wierl wykonanych, a w pzypadku Swiadcze6 powtazajqcych sie lub ciqglych

r6wnie2 wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci
jest kr6tsly - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto5ci, przedmiotu, dat wykonania i

podmiotow, na zecz ktorych zamowienia zostaty wykonane lub sq wykonywane, otaz

zalEczeniem dowodow okreslajEcych, czy te zam6wienia zostaly wykonane lub se

wykonywane nale2ycie, ptzy c'ym dowodami, o kt6rych mowa' sq referencje bEdZ inne

dokumenty spozqdzone przez podmiot, na zecz ktorego zam6wienia zostaly wykonane, a w
przypadku Swiadczeri powtazajqcych sie lub ciqglych sq wykonywane, a jezeli wykonawca z
przyczyn niezale2nych od niego nie iest wstanie uzyskac tych dokument6w - oswiadczenie

wyioniwcy; w przypadku Swiadczen powtazajqcych siq lub cieglych nadal wykonywanych

referencje'bqd2 inne dokumenty potwierdzajqce ich nalezyte wykonywanie powinny byc

wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy - zalqcznik nr 8 do SWZ;

uivacl: Jezeli \,ykonawca powoluje siQ na doswiadczenie w realizacji dostaw,

wykonywanych wspolnie z innymi Wykonawcami, wykaz o kt6rym mowa powyzej dotyczy

d6staw, w kt6rych wykonaniu wykonawca ten bezposrednio uczestniczyl, a w przypadku

swiadczen powtazajqcych sie lub ciqglych, w kt6rych wykonywaniu bezposrednio uczestniczyl

lub uczestniczy;
3) wykazu os6b, skierowanych ptzez v[konawca do realizacji zam6wienia publicznego wraz z' 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien i doswiadczenia niezbQdnych

do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych prz€z nie-_czynnosci

oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami - zalqcznik nr 9 do SWZ

4) wykazu zaplecza seMisowo-dyspozytorskiego bqdqcego w dyspozycji wykonawcy -
zalqcznik nr 10 do SWZ.

C. DOKUMENTY PODMIOT6W ZAGRANICZNYCH

Zamawiajqcy nie 2qda od wykonawcy maiqcego siedzibg lub miejsce zamieszania poza

terytorium 
-Fizeczypospolitej 

Polskiej dokument6w potwierdzajacych nie podleganie wykluczeniu

na podstawie art, 108 ust. 1 ustawy Pzp - w postgpowaniu nie okreslono wymogu przedlozenia

dokument6w w tym zakresie.

D. INNE DOKUMENTY I INFORMACJE

vl,vkonawca, wezwany do zlozenia podmiotowych srodkow dowodowych, nie jest zobowiqzany do

zlozenia podmiotowych Srodk6w dowodowych, kt6re zamawiajacy posiada w swojej dyspozycli,

lezeli \Arykonawca wska2e te Srodki dowodowe oraz potwierdzi ich prawidlowo5C i aktualnos6 -

zahcznik nr 7 do SWZ.
w sytuacji dobrowolnego zloaenia pzez vwkonawcQ wraz z ofertE dokumentow nie wymaga,nych

na tym eiapie od VlATkonawcy ijednoczesnym braku oswiadczenia o aktualno5ci dokument6w, o

kt6rym mowa w pkt. 1, Wykonawca zostanie wezwany do zlozenia tych dokumentow na

poditawie art. 274 ust. ,1 ustawy Pzp. Natomiast w pzypadku zlo2enia o3wiadczenia o

aktualnosci dokumentow i jednoczesnym zlozeniu do oferty dokument6w niekompletnych lub

zawierajqcych btgdy, \Afkonawca zostanie wezwany do ich zlozenia, poprawienia lub

uzupelnienia zgodnie z aft. 128 ust. 1 ustawy Pzp.
w zakresie nieuregulowanym ustawq Pzp lub niniejszq swz do oswiadczen i dokumentow

skladanych pzez Vvykonawce w postepowaniu zastosowanie majq w szczeg6lno5ci pzepisy
rozpozqdzenia Miniatra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkow dowodowych oraz innych dokument6w lub oswiadczen, iakich moze

Lqdae Zamawiajqcy od Wykonawcy oraz rczpoeEdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu spozqdzania i Wzekazywania informacji .oraz wymagarl

iechnicznych dla dokument6w elektronicznych oraz Srodk6w komunikacji elektronicznej w
postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego.
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XI. POOWYKONAWSTWO ORAZ POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1. Vwkonawca mo2e powiezyd wykonanie czesci zam6wienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawi1qcy wymaga, aby w ptzypadku powiezenia czeSci zam6wienia podwykonawcom'

V[konawCa wskazal w ofercie czQ3ci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamieza- powierzyC

podwykonawcom oraz podat (o ile sq mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawc6w - zalqcznik nr 1 do SWZ.
Mfkonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu polegad na zdolnosciach

technicznych lub zawodowych podmiot6w udostepniajEcych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego lqczEcych go z nimi stosunkow prawnych.
iw odniesieniu do warunk6w dotyczqcych do6wiadczenia, Wykonawcy mogq polega6 na

zdolnosciach podmiot6w udostgpniajqcych zasoby, iesli podmioty te wykonajq
Swiadczenie do realizacii kt6rego te zdolnoSci sq wymagane.
\ rykonawca, kt6ry polega na zdolnosclach lub sytuacji podmiot6w udostQpniajqcych zasoby,

skiada, wraz z ofertq, zobowiqzanie podmiotu udostQpniajEcego zasoby do oddania mu do

dyspozycji niezbQdnych zasob6w, o kt6rym mowa w rozdziale Vlll pkt.2 ppkt 4 ninieiszej S\/VZ na

potrzeby realizacji danego zam6wienia lub inny podmiotowy Srodek dowodowy potwierdzajEcy, 2e

Vwkonawca realizujac zamowienie, bQdzie dysponowal niezbQdnymi zasobami tych podmiotow' 
.

Vl4rkonawca, w pzypadku polegania na zdolnosciach lub sytuac.ii podmiot6w udostepnrajAcych
zaloby, pzedstawi), wraz z oswiadczeniem, o kt6rym mowa w rozdziale X ust. A pkt l niniejszej

S\^z, 
'takze 

ogwiadczenie podmiotu udostqpniajqcego zasoby, potwierdzajqce brak podstaw

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu, w
zikresie, w jakim Vwkonawca powoluje sie na jego zasoby, o kt6rym mowa w rozdziale Vlll pkt.2

ppkt. 4.
Zamawia;1qcy ocenia, czy udostQpniane Vwkonawcy przez podmioty udostepniajEce zasoby

zdolnoSci i6chniczne lub zawodowe, pozwalajq na wykazanie pzez Vrykonawce spelniania

warunk6w udzialu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodze wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, kt6re zostaly przewidziane wzgledem VWkonawcy
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajEcego zasoby nie potwierdzajq

spelniania przez Vllkonawce warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodzq wobec tego
pbdmiotu podstawy 

'wyktuczenia, 
Zama\Niaiqcy 1Eda, aby Vwkonawca w terminie okreslonym

p.zez Zamawi4qc6go zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, 2e

samodzielnie spetnia warunki udzialu w postQpowaniu.

UWAGA: \A,ykonawca nie moze, po uplywie terminu skladania ofert, powolywac sig na zdolnosci

tub sytuacje podmiotdw udostgpniajqcych zasoby, je2eli na etapie skladania ofert nie polegal on w

danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udost9pniajAcych zasoby.

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCoW WSPOLNIE UBTEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE

ZAM6WENIA

1. Wykonawcy mogq wspolnie ubiegaC sie o udzielenie zamdwienia W takim przypadku V[konawcy
ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i

zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Pelnomocnictwo winno byc zalqczone do

oferty zgodnie z zapisami rozdzialu X ust. A pkt. 3 niniejszej S\/\lz
2, W pzyp,adku Vwkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siQ o udzielenie zamowienia, oswiadczenia, o

ktorych mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej S\M, sklada kazdy z Vwkonawcow
O6wiadczenia te potwierdzajq brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu w
zakresie, w jakim kazdy z vwkonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postepowaniu.

3. Vwkonawcy wsp6lnie ubiegajEcy sig o udzielenie zamowienia dolqczajq do oferty oswiadczenie o

ktdrym mowa w rozdziale X ust. A pkt. 4 niniejszej SV1Z, z ktorego wynika' kt6re roboty

budowlane/dostawy/uslugi wykonajq poszczeg6lni Wlkonawcy, zgodnie z art. 117 ust- 4 ustawy
Pzo.

4. W pzypadku Vwkonawcow wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia, oswiadczenia, o

kt6rych mowa w rozdziale X ust. B pkt. 1 ppkt. 1) niniejszej SV1Z, sklada kazdy z \ lykonawcow.
5. Oswladczenia i dokumenty potwierdzajqce spelnienie warunk6w udzialu w postepowaniu

Vwkonawcy wspolnie ubiegajacy siQ o zamowienie skladaja z zastzezeniem art l 17 ust. 3
ustawy Pzp, tj. ,,W odniesieniu do warunk6w dotyczEcych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Vwkonawcy wsp6lnie ubiegajacy sie o udzielenie zam6wienia
mogA polegac na zdolnogciach tych z Vwkonawc6w, ktorzy wykonaja roboty budowlane lub
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uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnosci sq wymagane" - co winno mied odzwierciedlenie w

oswiadczeniu skladanym zgodnie z ad.. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

xilt. TNFoRMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW

A. Komunikacia miedzy Zamawiajqcym a Wykonawcq.

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zam6wienia, w tym skladanie ofert wymiana
informacji onz pzekazywanie dokumentow lub oswiadczen miQdzy Zamawiajqcym a Vvykonawcq

odbywa sig przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, tj.:
a) Aplikacja internetowa JOSEPHINE (informacja o postepowaniu, szyfrowanie oferty, formulaze

do komunikacji, SKLADANIE OFERT)
b) poczty elektronicznej e-mail: oom@oqm-oolkowice.com.ol (korespondencja oprocz Ofert).
jak r6wnie2 przy uzyciu:
b; Platformy e-Zam6wienia https://ezamowienia.qov.ol/pl/ (Ogloszenie o zam6wieniu, informacje

o postQpowaniu)

d) strony internetowej prowadzonego postepowania httos://bip.oqm-oollowice.coT.pl (Ogloszenie

o zam6wieniu, dokumenty zam6wienia, w tym S\/Vz i Informacje dla \ rykonawc6w).
2. przez Srodki komunikacji elektronicznej rozumie sig Srodki komunikacji elektronicznej

zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drogE elektronicznq
3. JOSEPHINE to aplikacja internetowa znajdujEca siQ na domenie

httos://ioseohine.oroebiz.com/01/, kt6ra jest ptzeznaczona do elektronicznej komunikacji miQdzy

zamawiajqcym a wykonawcq w rozumieniu ustawy z dnia 1 1 wzesnia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych (Dz, u.2019.2019 t.j. ):
4. ZamawiajEcy bedzie komunikowal siq z wykonawcami za posrednictwem modulu

komunikacyjnego systemu JOSEPHINE. Zlo2enie oferty, zlozenie wniosku o wyjasnienie

dokumentaCji frzetargowej, uzupelnienie kwalifikacji, wyjaSnienie ofert, zglaszanie spzeciwu,
nastEpi pomiqdzy zainteresowanE stronq (zwana dalej "wykonawcq") 

i zamawiajEcym wylEcznie

drogq elektronicznq w lqzyku polskim oraz w spos6b gwarantu.iqcy kompletnosC danych

zawartycn we wszystkich dokumentach, w tym ochronQ danych poufnych i osobowych Ta

metoda komunikacji dotyczy wszelkiej komunikacji elektronicznej migdzy zamawiajqcym.

5, Aby bezproblemowo kozystac z systemu JOSEPHINE, konieczne jest kozystanie z komputera
podlqczonego do internetu i przeglEdarki internetowej. Szczeg6lowe informacje dotyczEce

wymagafi technicznych znajdujq si8 pod adresem:
htios:rstore. oroebiz.com/docs/ioseohine/ollVWmaqania techniczne sw JOSEPH]N.E,p{

e, freSciq elektronicznej komunikacji za posrednictwem oprogramowania JOSEPHINE .bedzie
zlo2enie oferty i wymaganych dokument6w, wyjasnienie dokumentacji pzetargowej, dodanie

kwalifikacji, wyiasnienie oferty, zlozenie spzeciwu oraz wszelka komunikacja miQdzy

zamawiajqcym i wykonawcq w zamowieniach publicznych. Komunikacja elektroniczna za

ooSredniitwem JOSEPHINE nie ma zastosowania do komunikacji ze stronami tzecimi. Jezeli

zamawiajecy zdecyduje o mozliwosci zastosowania innej metody komunikacji ni2 za
posrednictwem oprogramowania JOSEPHINE to wyraznie wskaze w dokumentacji
pzetargowej.

7. Dostarczenie wiadomosci elektronicznych zawierEqcych dane, za posrednictwem

oprogramowania JOSEPHINE w zakresie okreslonym w punkcie 6, oznacza moment otzymanla
wiadomosci zawierajqcych dane na adres elektroniczny odbiorcy (odbiorcow) w oprogramowaniu
JOSEPHINE. Oprogramowanie JOSEPHINE dokonuje zapisu przebiegu komunikacji

elektronicznej.
8, Jesli nadawcq wiadomosci zawierajEcej dane jest zamawiaiEcy, wykonawca zostanle

poinformowany, 2e otrzymat wiadomosc z danymi do danego zam6wienia (na kontaktowy_adres

e-mail okreglony przez wykonawca w trakcie rejeshacji do oprogramowania JoSEPHINE). Po

zalogowaniu sig do oprogramowania JoSEPHINE, tre6d wiadomosci zawierajacej dane bedzie

widoczna w module komunikacyjnym zam6wienia.
9. Po dokonanej reJestracji izalogowaniu sig do oprogramowania JoSEPHINE, wykonawca mo2e

wysyla6 wiadbmosci z danymi ze Srodowiska systemu. MoZe r6wnieZ przeglqda6 calq historie

swojej komunikacji z zamawi{qcym.
10. Jesli wykonawca iest zainteresowany otzymywaniem powiadomien na wskazany adres e-mall

do koniretnego zam6wienia publicznego, zamawiajqcy zaleca kliknigcie pzycisku INTERESUJE

MNIE TO (w prawym gornym rogu ekranu),
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11.2a datQ ptzekazania oferty, oswiadczenia, o kt6rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

podmioiowych Srodk6w dowodowych, pzedmiotowych Srodk6w dowodowych oraz innych

informacji, oswiadczen lub dokument6w, pzekazywanych w postepowaniu, pzyjmuje sie date

ich pzeiazania do aplikacji internetowej JOSEPHINA, a w pzypadku komunikac,i za pomocq

poczty e-mail, datQ wptywu na seMer poczty ZamawiajEcego.
fZ. bpos6O spozEdz;nia' dokumentow elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii

dokument6w lub o3wiadczei musi by6 zgodny z wymaganiami okre5lonymi w rozporzqdzeniu

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

przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokument6w elektronicznych oraz

Srodk6w komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego lub

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

korespondencja elektroniczna (inna niz oferta wykonawcy i zalqczniki do oferty)
odbywala sie r6wniet za pomocq poczty elektronicznej na adres e-mail: oqm@Dqm-

oolkowice.com.pl
tc. Jezeli zanaw'tancy lub vvykonawca przekazujq oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje za 
'pdmocq 

poczty elektronicznej, kazda ze stron na zEdanle drugiej strony

niezwlocznie potwierdza fakt ich otzymania.
15, We wszelkiej korespondencji zwiEzanei z niniejszym postepowaniem Zamawi4acy i

VWkonawcy p6slugujE si8 numerem postepowania nadanym przez Zamawilqcego'
16. Zamawiajqcy informuje, 2e zgodnie z aft. 284 ust. 6 ustawy Pzp tres6 zapylar| wtaz z

wylaSnieniimi (bez 
- 

ujawnienia zr1dla zapytania) udostepni na stronie. 
- 
inlernetowej

pi6wadzonego postQpowania. Tym samym wszelkie informacje pzekazywane Vrykonawcom

stanowiE intjgritnq iiegd specyfikacji warunk6w zam6wienia i dotyczE wszystkich VWkonawc6w

biorqcycir udzial 
'w ww. postQpowaniu. Wykonawca jest zobowiazany zlo2yC ofertq

uwzgtqdnialqcq *szelkie zmiany i wyjagnienia zawarte na stronie prowadzonego postQpowania'
,I. ZaiawiaJqLy riie przewiduje sposoliu komunikowania siQ z \ /ykonawcami w inny spos6b ni2

przy uzyaiu Srodk6w komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ

B . Rejestracja

osoba upowazniona rejestruje sie w systemie JoSEPHINE, wypelniajac formularz rejestracyJny

na dom;nie https://ioieohine. oroebiz.com, postQpujqc w spos6b okre6lony w formulazu.

zamawiajqcy pookresta, ze rejestracja osoby upowaznionej i jej p62niejsza weryfikacja.jest
czynnos;ia jednorazowq i w interesie wykonawcy jest dokonanie tej rejestracji w odpowiednim

czbsie prz-e'd podjQciem jakichkolwiek dzialafi w oprogramowaniu JOSEPHINE. Vwkonawca
przyjmuje do liiadomo6ci, Ze weryflkac.ia osoby upowa2nionej mo2e wymagaC czasu do trzech

dni roboczych.
Je2eli formula|z rejestracyjny jest wypelniany przez osob9, kt6ra jest czlonkiem reprezentacli

(KRS) lub jest zarejestrowana w cElDG, osoba ta nie musi udokumentowac tego faktu i po

iomyStnel ireryRtacji moze wykonad dowolne czynnosci w oprogramowaniu JOSEPHINE

,leZeli forhulaz rejestracyjny jest wypelniany pzez osobQ upowazniona do dzialania w imieniu

wykonawcy (Jest upowazniona do skladania ofert) na podstawie pelnomocnictwa, osoba moze

zilqczyC ilokument pelnomocnictwa w czasie dokonywania rejestracji bEdz zalqczy5 len
dokument wraz z otedq i innymi wymaganymi dokumentami. Po dokonanej rejestracji osoba

moze wykonywao dowolne czynnosci w oprogramowaniu JOSEPHINE
podcza! relestracji u2ytkownik wybiera swoje dane dostQpowe i przesyla formulaz
rejestracyjny. Po pzesfaniu formulaza rejestracyjnego osoba upowazniona zostaie

zare.lestrowina w systemie i moze wykonywaC czynno3ci w ramach zam6wieri publicznych w

oprogramowaniu JoSEPHINE.
Pb ialogowaniu siq do systemu JOSEPHINE zarejestrowany uzytkownik mo2e wybrac

zam6wienie publiczne i moze zaczql w pelni korzystaC z oprogramowania JOSEPHINE

1.

XtV. OptS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENTOW WYMAGANYGH PRZEZ

ZAMAWTAJACEGO W SWZ

.1. vwkonawca sklada ofertQ droga elektroniczna w rozumieniu pzepis6w ustawy z dnia 1 1 we esnia

2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. u.2019.2019 t.j.) i wprowadza jq do oprogramowanla

JOSEPHINE, kt6re znajduje sig pod adresem internetowym https://iosephine.proebiz.com/Dl/.
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J.

4.

\ rykonawca sklada dokumenty w wymaganym formacie i zakresie oraz koleJnosci zgodnie z
dokumentacjE pzetargowq zamawiajEcego.
Zlozenie oferi'j oznacza zlo2enie dokument6w formie formulazy ( wg wzoru w SVuZ) .' .pzy

jednoczesnym zlozeniu wymaganych dokument6w w formie zalqcznik6w podpisanych podpisem

Lleftroniczriym lub tylko zlozenie odpowiednich dokument6w (tl. zalqcznik6w) podpisanych

podpisem el-eftronicznym, Zamawiajqcy ptzekazuje informacje na temat sposobu skladania ofert

oraz informacje na temat zalEcznik6w, tj. wymaganego formatu poszczeg6lnych dokumentow,

ich zakresu i kolejnoSci w dokumentacji pzetargowej.
zamawi4Ecy wymaga zlozenia olerty za pomocq zalEczonych do swz dokument6w, podpisanych

podpisem elektronicznym i informuje wykonawc6w, i2 oprogramowanie nie generuje systemowego

iormulaza ofertowego. Vlkonawca sklada oferte wraz z wymaganymi dokumentami w formie

zalqcznikow, upzednio pzygotowanych i podpisanych podpisem elektronicznym w srodowisku

komputera VWkonawcy.
Vvykonawca iklada ofertg pzed uplynieciem terminu skladania ofert. Zlozenie oferty w terminie

skladania ofert oznacza dostarczenie oferty na Czas. Najmniejsza mozliwa jednostka czasu w

systemie do ztozenia oferty to sekunda.
5. Za datQ pzekazania oferty pzyjmuje siQ dat? jej Wzekazania na portal JOSEPHINA'
6. Zamawiajqcy zaleca, aby wykonawca zapewnil dla siebie wystarczajqca rezerwQ czasowE na

elektroniCzne zlo2enie oferty tj. wczesniejsze przystqpienie do zlozenia oferty, gdyz na czas

pzeslania oferty wplyw mogE mied czynniki, na kt6re Zamawiajqcy iVwkonawca mogE nie miec

ivptywu tj. m.in. paiametry techniczne sprzetu komputerowego z kt6rego bgdzie pzesylana

oferta, predkoSC polqczenia internetowego Vwkonawcy lub inne problemy technaczne'

7. Oferta zlozona po uptyniQciu terminu skladania ofert zostanie przyiQta peez system I oznaczona
jako oferta zlozona po terminie; oferta nie zostanie uwzgledniona wSr6d otwartych ofert i nie

iostanie udostqpniona zamawiajEcemu, Powiadomienie o zlozeniu oferty po terminie jest wystane

na adres e-mail u2ytkownika wykonawcy.
8. ZamawiajEcy zwraca uwage, 2e wykonawca moze zNozye iednq ofertq przed uplyniQciem terminu

skladanij 
'ofert. 

Urytonawca mo2e wycofa6 swojq ofertq w dowolnym momencie pzed

u8nigciem terminu skladania ofert. vwcofanie oferty jest mozliwe popzez kliknigcie ikony

kojza.'JeZeli Vwkonawca jest zainteresowany zmianq zlozonej oferty w terminie skladania oferl,

nalezy najpieM wycofa6 popzedniq oferte, a nastepnie wprowadzic nowE. zlozenie/wycofanie
oferty zawsze oznacza pracg z calq oferta; modyfikacje lub zmiany poszczegolnych dokumentow

nie mogq by6 wykonywane w systemie.
9. Oferte;;te:y sporzlaziC w jqiyku polskim. Zamawiajqcy nie wyraza zgody na skladanie ofert,

oswiadczefr idokument6w w jgzyku innym ni2 polski. W przypadku, gdy przedkladane dokumenty

lub ogwiadczenia spozqdzone sq w innym jgzyku , nalezy wzedlozyc ie wraz z ich tlumaczeniem

na jgzyk polski. zamawia)qcy wymaga od Vllkonawcy przedstawienia tlumaczenia na jQzyk polski

wsiiz-anycn pzez V!!foniwca ipobranych ptzez Zamawiaiqcego o5wiadczen lub dokument6w.

10. OfertQ w postgpowaniu sklada siQ, pod rygorem niewa2no5ci, w formie elektronicznej (opat2onej

xwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonei podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym.
11. Kwalifiiowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty za pomocE. kt6rego

podpisywana bQdzie oferta lub oswiadczenia otaz za pomocq ktorego bedzie potvvierdzana

lgobn6SC z oryginatem kopii oswiadczelt lub kopii dokument6w, powinien byd aktualny iwa2ny w

chwili podpisywania lub potwierdzania za zgodnosc z oryginalem
12. W przypadkJ, gdy dokumenty elektroniczne w postepowaniu, pzekazywane przy u2yciu Srodk6w

komunikacji elektronicznel, zawierciq informacje stanowiqce tajemnicg przedsigbiorstwa,

Vlrlkonawca, w celu utzymania w poufnosci tych informacji, pzekazuje je w sposob okreslony w

Rozdziale Vl niniejszej S\AZ.
13. Poswiadczenia dokument6w za zgodnosC z oryginalem dokonuje odpowiednio vwkonawca,

podmiot, na kt6rego zdolnosciach lub sytuacji polega \ rykonawca, Vwkonawcy wsp6lnie

ubiegajqcy siQ o udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresle

Ootu-m-eiriOw, kt6re kaZdego z nich dotycze, w szczeg6lnych pzypadkach okre5lonych w

Rozpozqdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu

sporzqdzania i pzekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow

eiektronicznych oraz grbdk6w komunlkacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie

zam6wienia publicznego lub konkursie - r6wnte2 notariusz. Poswiadczenie za zgodnosd z

oryginalem nastQpuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem

el6ktronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobQ/osoby

upowazniona/upowa2nione. szczegoly poswiadczen okreslone zostaty Rozpotzqdzeniem
Ministra Rozwoiu pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych Srodk6w
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dowodowych oraz innych dokument6w lub oswiadczen, jakich moze 2qda6 zamawiajqcy od

Wykonawcy.
14, Oierta powinna byC podpisana pzez osobQ upowa2nionq do reprezentowania Vvykonawcy,

zgodnie z formq 
' 
reprezentacji \ rykonawcy okreslonq w rejestrze lub innym dokumencie,

wiaSciwym dla danej formy organizacyjnej Vwkonawcy albo ptzez upelnomocnionego
pzedst wicieta Vvykonawcy. W celu potwierdzenia, 2e osoba dzial4qca w imieniu \ rykonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawi4Ecy zqda od Vwkonawcy _odpisu lub

informacji z Krajowegb Rejestru Sqdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci

Gospoddrczej tuO innego wla3ciwego relestru zgodnie z Rozdzialem X Pkt. A. ppkt. 2 niniejszej

SWZ,
.15. Pelnomocnictwo do zlozenia oferty musi by1 zloaone w formie elektronicznej (opatzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatzonej podpisem

zaufanym luil podpisem osobistym. Dopuszcza sie tak2e zlo2enie elektronicznej kopii (skanu)

pelnoniocnictwi sporzEdzonego upzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poSwiadczenia spozqdzonego stosownie do art. 97 $ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o
'notaiacie, 

kt6re to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

bqdz te| powzez opatrzenie skanu pelnomocnictwa spozqdzonego upzednio w formie pisemnej

kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.

Elektroniczna kopia pelnomocnictwa nie mo2e byc uwiezytelniona pzez upelnomocnionego.,

16. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlo2enie oferty w spos6b niezgodny z
zapisami$Wz, w szczeg6lnosci za sytuacjQ, gdy ZamawiaiAcy zapozna sie z trcsciE oferty.pzed
upiywem terminu skladlnia ofert (np. zlo2enie oferty w zakladce ,,vwslij wiadomos6 do

zamawiajqcego"). Taka oferta zostanie uznana gtzez zamawiaiqcego za ofertQ handlowE i nie

bgdzie brina pod uwagg w pzedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostal spelniony

obowiazek nazucony w art, 221 ustawy Pzp.
17. Rozszerzenia plik6w wykorzystywanych pzez Wykonawc6w powinny byd zgodne z

ZalEcznikiem nr 2 do' "Rozpozqdzenia Rady Ministr6w w sprawie Krajowych Ram

InteioperacyjnoSci, minimalnych wymagan dla rejestr6w publicznych iwymiany informacji w
postaci eleiironicznej oraz minimalnych wymagan dla system6w teleinformatycznych", zwanego

dalej Rozpozqdzeniem KRl.
18. Zamawiajqcy iekomenduje wykozystanie formatow: .pdf .doc .docx .xls -xlsx .jpg (.jpeg) ze

szczeq6lnvm wskazaniem na .Ddf
19. \A/ celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajqcy rekomenduje wykozystanie rozszeeenta

.zio.
20. W3r6d rozszetzeh powszechnych a niewystgpuiqcych w Rozpozqdzeniu KRI wystepujE: .rar

.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty zlo2one w plikach z takimi rozszerzeniami zostanQ

uinane za zlotone ileikutecznie, w sytuacji gdy Zamawiajqcy nie bQdzie m69l dokona6 ich

odczytu za pomocq dostgpnych mu narz?dzi i oprogramowania.
21. Zamiwiajqcy zwraca uwagg na ograniczenia wielkosci plik6w podpisywanych profilem zaufanym,

t<tOry wyir6si maksymalnie 10 MB, oraz na ograniczenie wielko5ci plik6w podpisywany-ch w

apliiacjieDoApp sluzqcei do skladania podpisu osobistego, kt6ry wynosi maksymalnie 5 MB'

22. W pzipadku 
'u2ycia 'kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego ZamawiajEcy zaleca u2ywanie
podpisu wewngtrinego (Pades - dolqczanego do dokumentu - po zto2eniu podpisu otzymujemy
jeddn plik, w kt6rym znajdujq sie zar6wno dokument, jak i informacje o podpisie) Ze wzglgdu na

hiskie ryzyfo naiuszenia integratnosci pliku oraz latwiejszq weryfikacjg podpisu Zamawiajqcy

zaleca, w miare mozliwosci, pzekonwertowanie plik6w skladajqcych siQ na oferte na

rozszetzenie.pdf. u2ycie podpisu zewnetrznego (xades - osadzonego w osobnym pliku - w pliku

podpisu znajdujE sie tylko informacje o podpisie - nalezy go dolqczyc do dokumentu ktorego

dotyczy) nie bedzie prowadzito do odrzucenia Vwkonawcy, jednakze wystQpuje ryzyko utraty

integralnosci podpisu z danymi z powodu pzypadkowej lub celowei edycji podpisanych danych
podizas weryfifacji mo2e nie by6 mo2liwosci potwierdzenia zgodno5ci z danymi w. pliku

podpisanym. konieczne jest wysylanie pary plik6w: 2r6dlowego i podpisanego. Moze sie zdazyc
pzekazanie pliku z danymi bez pliku z podpisem, co jest r6wnozn aczne ze zlo2eniem

niepodpisanych dokumentow.
ZZ. Zainait4qc;t zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka os6b, stosowae

podpisy tego samego rodzaiu. Podpisywanie r62nymi rodzajami podpisow np. osobistym i

kwalifikowanym mo2e doprowadziC do problem6w w weryfikacii plik6w.

24. Zamawi acy zaleca, aby vwkonawca z odpowiednim wypzedzeniem przetestowal mo2liwosc
prawidlowego wykorzystania wybranej metody podpisania plik6w oferty

25. Je6li \ &konawia pakuje dokumenty np. w plik o rozszeeeniu .zip, zaleca sie wcze5niejsze
podpisanie kazdego ze skompresowanych plik6w.
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26. Zamawiajqcy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich

podpisem kwalifikowanym. MoZe to skutkowad naruszeniem integralnosci plik6w co r6wnowa2ne

bedzie z konieczno6ciE odrzucenia oferty.

XV. SPOSoB OBLICZANIA CENY OFERTY

1. W kazdej podlegajqcej rozpatrywaniu ofercie vwkonawca w Formulazu ofenowym okregla

ryczaftowi cene brutto w zlotych polskich, w tym cene ryczaftowa netto oraz stawke podatku

VAT.
2. Cena oferty to cena ryczaltowa brutto za wykonanie pzedmiotu umowy w zakresie eksploatacji

sieci iwezl6w c.o. wraz z komorA regulacyjno-pomiarcwqza caty okres tMania umowy.

3. Ponadto w ofercie nalezy podac skladniki cenotwdrcze na podstawie, kt6rych dokonywane

bgdzie rozliczanie odrebnych zlecen na prace awaryjne na sieciach i w?zlach c.o. oraz prace

zwiEzane z usprawnieniem ich pracy nie stanowiqce przedmiotu umowy .

4. Cen-a musi wynikac z kalkulacji ryczaltu. Kalkulacje ceny ryczaltowej nale2y spozqdzic na

oodstawie dokument6w zam6wienia i uzupelnic o wszelkie koszty, kt6re VlATkonawca, po

zapoznaniu sig z pzedmiotem zam6wienia i terenem realizaqi zadania poniesie w trakcie jego

realizacji.
5. Mlnagrodzenie ryczaftowe musi obejmowaC wszystkie koszty zwiEzane z rcalizaciq zam6wienia,

a tak2a oddzialywania innych czynnik6w majqcych lub mogqcych miec wplyw na koszty '

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania pzedmiotu i zakresu zam6wienia nie moze

by6 podstawE do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w umowie.

6. Pzedmiot zam6wienia objQty jest 23 % stawkq VAT. W pzypadku, gdy wykonawca uprawniony
jest do stosowania innej stawki podatku VAT, w Formulazu ofertowym nalezy przekre6lid

wpisanq pzez Zamawiajqcego stawke, a w wykropkowane miejsce wpisac odpowiedniq stawke i

zalqczyC do oferty uzasadnienie jej zastosowania.
7. Prawidlowe ustalenie podatku vAT nalezy do obowiEzkow vwkonawcy zgodnie z pzepisami

ustawy o podatku od towar6w i uslug oraz podatku akcyzowym.
8. Zgodnie z aft.225 ustawy Pzp - Jezeli zostala zlozona oferta, kt6rej wyb6r prowadzilby do

powstania u zamawiajqcego obowiazku podatkowego zgodnie z ustawE z dnia 11 marca 2004 r.

b podatku od towar6w i uslug, dla cel6w zastosowania kryterium ceny lub kosztu ZamawiajEcy

dolicza do pzedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towarow i uslug, kt6rq mialby

obowiqzek tozliczyC. VWkonawca, skladajac ofertQ, ma obowiqzek:

- poinformowania Zamawiajacego, 2e wyb6r jego oferty bQdzie prowadzil do powstania u

zamawiajacego obowiqzku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub uslugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie bQda prowadzily

do powstania obowiqzku podatkowego;

- wskazania wartosci towaru lub uslugi obJQtego obowiqzkiem podatkowym zamawiajqcego, bez

kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarow i uslug, kt6ra zgodnie z wiedzE \Arykonawcy, bedzie miala

zastosowanie.
9. v!26r Formularza ofertowego zostal opracowany pzy zalozeniu, i2 wyb6r oferty nie bedzie

prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obowiEzku podatkowego w zakresie podatku VAT W
pzypadku, gdy \ rykonawca zobowiqzany jest zlozyC oswiadczenie o powstaniu u Zamawiajqcego

obowiqzku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowac tresd formularza
Ceny muszq byC podine iwyliczone wzaokrqgleniu do dw6ch miejsc po przecinku (zas€da

zaokrEglenia- ponizej 5 nalezy konc6wkQ pominEc, powyzej i r6wne 5 nalezy zaokrqglic w gore)

Zgodnie z art. 224 ust. 3 pkt 4) ustawy Pzp (...) koszty pracy, ktorych wartosC pzyj?to do

ustalenia ceny nie moge byd nizsze od minimalnego wynagrodzenia za ptacQ albo minimalnej

stawki godzinowe,, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 t. o
minimainym wynagrodzeniu za pracQ lub przepisow odrebnych wfa6ciwych dla spraw, z kt6rymi
zwiqzane jest realizowane zamowienie.
W przypadku wystqpienia oczywistej omylki rachunkowej w wyliczeniu ceny oferty brutto i netto'

w sytuacji kiedy to nie bQdzie wynikalo z tresci oferty np. z kalkulacji - ryczaltu, Zamawiajqcy
dokona pzeliczenia zgodnie z zasadami matematycznymi.
Cena ryczaltowa brutto C musi zawierac wszystkie koszty zwiezane z prawidlowE rcalizaciE
zadania wynikajqce:

a) z zapis6w umowy ,

b) z utrzymania zaplecza serwisowo-dyspozytorskiego,
c) z ST, z wymienionych w nich Polskich Norm i pzepis6w,

10.

11.

12.

13.
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14.

d) z zasad sztuki iwiedzy technicznej
e) z lokalizacji obiektu i warunk6w realizacji zam6wienia

0 z zalecei producent6w wbudowywanych material6w I wzqdzen,
g) z pzepisow bhp,
h) z mozliwych zdaeen losowych zwiqzanych z realizacjq zam6wienia.

Cena ryczaltowa brutto C musi zwierac r6wniez nastepujqce koszty: wszelkich prac

przygotowawczych, porzqdkowych, ubezpieczenia realizaqi zadani4 transportu zewnetrznego i

wew-ngtrznego 
'pracownikow, 

material6w i odpad6w, deponowania na skladowisku, i inne

wynikajqce z SV1Z izalqczonego projektu umowy,
CLna li musi zawierai pelny zakres zeczowy rob6t z niezbQdnymi kosztami, oplatami itp.

niezbQdnymi dla wla3ciwej realizacji pzedmiotu zam6wienia.
pzy.imujd sig, Ze cena ryczaftowa brutto (C) zawarta w umowie uwzglQdnia wszelkie okoliczno5ci

toXiiizaili, cechy szczeg6lne zam6wienia i terminy oraz rekompensuje \ /ykonawcy wszelkie iego
wydatki, koszty i zobowiEzania - bez mozliwosci wysuwania roszczen w stosunku do

Zimawiajqcego, a tak2e obejmuje wszystkie skladniki potzebne do nale2ytego wykonania

pzedmiotu umowy.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1, Vlrykonawca zobowiqzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:

10 000,00 zl (slownie: dziesied tysiQcy zlotych),
2, Wadium wnosi siQ przed uplywem terminu skladania ofert
3. Wadium moze byc wnoszone wjednej lub kilku nastepujEcych formach:

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

I iistopada 2000 r. o utwozeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci 
.

4. Wadium wnoszone w formie pienigznej nalezy wnosid pzelewem na konto Zamawiajqcego

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

skuteczne wniesienie wadium w pieniadzu nastQpuje z chwilq uznania srodk6w pieniQ2nych na

Mw rachunku bankowym zamawiajEcego, pzed uplywem terminu skladania ofert (tj. przed

uplywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skladania ofert).
Wadiur *nos.dne w iormie porgczen lub gwarancji musi by6 zlo2one jako oryginal gwarancji lub

porQczenia w postaci elektronicznei opatzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i

spelniad co najmniej ponlzsze wymagania:
1) musi obejmowad odpowiedzialnosd za wszystkie pzypadki powodujqce utratg wadium pzez

V!!konawcQ okreslone w ustawie Pzp.
2) z jej tregci pbwinno jednoznacznie wynika6 zobowiqzanie gwaranta do zaplaty calej kwoty

wadlum;
3) powinno by6 nieodwolalne i bezwarunkowe oraz platne na pierwsze zqdanle;

li iermin ob6wiqzywania poreczenia lub gwarancji nie mo2e by6 kr6tszy niz termin zwiqzania

otetla (z zasttzezeniem iz pierwszym dniem zwiqzania ofertE jest dzien skladania ofert);

5) w tregii poreczenia lub gwarancji powinna znale26 siQ nazwa oraz numer peedmiotowego
postepowania;

6) benefiijentem poreczenia lub gwarancji jest: PrzedsiQbiorstwo Gospodarki Miejskiei Sp. z o.o.

59-100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2
oferta wvkonawcy, kt6ry nie wniesie wadium, wniesie wadium w spos6b nieprawidlowy lub nie

utzyma wadium nieprzerwanie do uplywu terminu zwiqzania oferta lub zlozy wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o ktorym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odzucona.
Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatzymania wadium okreSla art. 98 ustawy Pzp.

15.

16.

7.

xv[. TERMIN ZWTAZANIA OFERTA

1, Vvykonawca bgdzie zwiqzany ofertq do dnia '18'08.2021 r'
Bii:g terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna siq wraz z uplywem terminu skladania ofert

2. W pzypadku gdi wyb6r najkozystniejszej oferty nie nastqpi pzed uplywem terminu zwiAzania

oferta wskazanego w ust. 1, zamawialqcy pzed uplywem terminu zwiqzania oferta zwraca si?
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jednokrotnie do vvykonawc6w o wyrazenie zgody na pzedluzenie tego terminu o wskazywany

pzez niego okres, nie dluzszy niz 30 dni. Pzedluzenie terminu zwiqzania ofertq wymaga zlozenia

pzez WlkonawcQ pisemnego oswiadczenia o wyra2eniu zgody na pzedlu2enie terminu

zwiqzania ofertq.
3, Odmowa wyraZ6nia zgody na pzedluzenie terminu zwiEzania oferta nie powoduje utraty wadium.

XVIII. SPOSOB ITERMIN SKTADANIA OFERT

1. Ofertq wraz z wymaganymi zalqcznikami nalezy zlo2yc w terminie do dnia:

20.07.2021 r., do godz. 11:30.
2. Wykonawca sxbd- ofertq drogE elektronicznE w rozumieniu pzepisow ustawy z dnia 1'1 wzesnia

2019 r. Prawo zam6wiert publicznych (Dz, u.2019.2019 t.j.) iwprowadza je do oprogramowanla

JOSEPHINE, kt6re znajduje sig pod adresem internetowym https://iosephine. Drgqbiz.cqm/pl/.
\ rykonawca sklada doklmenty w wymaganym formacie i zakresie oraz kolejnogci zgodnie z

dokumentacja przetargowq zamawlaJqcego.
3. Vwkonawca moze zlozyC tylko jednq ofertg.
4. Zamawiajqcy odzuci ofertQ zlozonq po terminie skladania ofert

XIX. OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert nastqpi w dniu 20.07.2021 r., o godzinie 12:00'
2, Otwarcie ofert jest niejawne.
3. ZamawiajEcy, najp62niej pzed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetoweJ prowadzonego

postgpowania inf6rmacji o kwocie, jakE zamietza przeznaczye na sfinansowanie zam6wienia.

L btwjicie ofert nastep,je popzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostQpnego dla

Zamawiajqcego w systemie JOSEPHINE.
5, Zamawiajqcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostqpnia na stronie internetowej prowadzonego

postQpowania informacje o:- 
a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej

dzialalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wlkonawc6w, kt6rych oferty

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

6. W przypadku wystEpienia awarii systemu teleinformatycznego, kt6ra spowoduje brak.mozliwosci

otwariia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego, otwarcie ofert nastqpi niezwlocznie
po usuniQciu awarii.

L Zamawi Ecy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego

postQpowania.
uwaga: zgodnie z ustawq Pzp zamawiajqcy nie ma obowiqzku pnaeprowadzania sesji otwarcia
ofert w spos6b .jawny z udzialem Vwkonawc6w.

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

SPOSOBU OCENY OFERT

1. Pzy wyboze najkorzystniejszej oferty zamawiajqcy bedzie si9 kierowal nastepujqcymi kryteriami

oceny ofert:

C min x 100
x60%

Cob
gozte:

C r- ilo'C punkt'w przyznanych Wykonawcy w kryteium cena brutto,

C min - cena brutto ofefty najtahszei,

C ob - cena brutto ofefty badanej.

Maksymalna iloi' punkt6w w punktacii kryterium nr 1 wynosi 60 pkt.
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Krvterium nr 2: Skladniki cenotur6rcze dot 'Drac awarvinvch wq odrebnvch zlece : 20 %

W tvm:
a) Ro: Cena iednostkowa roboczoqodzinv wvla2ona w PLN

C, Rg min x 100

cj Rs = X5"/o
Cj Rg ob

gdzie:

Cj Rg - ilofiC punkt'w pEFnanych Wykonawcy w kryterium cena jednostkowa Rg (zl)

Cj Rg min - najni2sza zaofercwana cena iednostkowa Rg (zl)

Cj Rg ob - zaoferowana cena iednostkowa Rg ( zl) ofedy badanei.

b) Ko: kosztv oo6lne do Ro iS
Cj Ko min x 100

Cj xo = xSTo
Cj Ko ob

gdzie:

Cj Ko - ilos' punkt'w przyznanych Wykonawcy w kryterium Ko

Cj Ko min -najnitsza zaoferowana wafto5' Ko (%)

Cj Ko ob - procentowa warto'C Ko ofefty badanei.

c) Kz: kosztv zakupu

Ci Kz min x 100

Cj Kz = x5o/o
Cj Kz ob

grlzie:

Cj Kz - ilo$C punkt6w ptzyznanych Wkonawcy w kryteium Kz
g Kz min - najnizsza zaofemwana warto$A Kz ( % )
Cj Kz ob - waftos' procentowa Kz ofefty badanei

d) Z: zvsk do Rq. Ko iS
Ci Z min x 100

cjz = x5o/o
Cj Zob

gdzie:

Cj Z - ito$C punkt6w ptzyznanych Wkonawcy w kryteium Z

Cj Z min --najnizsza zaoferowana waftogf Z ( o/" )
Cj z ob -watto5' ptocentowa Z otedy badanel

Maksymalna ik,SA punkt6w w punktacii k$erium nr 2 wynosi 20 pkt.

Krvterium nr 3:

..Czas reakcii Czr..na przeorowadzenie niezbednvch Drac naDrawczvch od momentu

zoloszenia p.zez Zamawiaiaceqo (mail. fax) do momentu Dtzvstapienia do prac 20 %

Czrk x 100

Czrd
gJzie:
Czr- iloi' punld'w ptzyznanych Wkmawcy w krytedum

Czfu- zaoferowany najkrttszy czas reakcii w minutach ,

,to

x20%



2.

3.

Czd- zaoferowany najdfuzszy czas reakcji w minutach

Maksymalna ilo6C punl<t6w w punwacji danego k$eium wynosi 20 pkt.

Ocena oferty = Cr+ ( Rg+Ko+Kz+z ) +Czr

Wb6r oferty najkozystniejszej nastapi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.

Punktacja peyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach bedzie liczona z dokladnoscia do
dw6ch miejsc po pzecinku. Najwyzsza liczba punkt6w wyznaczy ndkotzystniejszq ofertQ.

ZamawialEcy udzieli zam6wienia \ rykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymogom
okreslonym w ustawie iw SV1Z oraz uzyska najwigkszq liczbe punktow.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOSCIICX, JAKIE POWNNY BYE DOPETNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Umowg w sprawie zam6wienia publicznego zawiera siQ w terminie nie kr6tszym niz 5 dni od dnia
przeslania zawiadomienia o wyborze najkozystniejszej oferty.

2. Umowe w sprawie zam6wienia publicznego mozna zawzec pzed uplywem terminu, o kt6rym
mowa w pkt. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zam6wienia prowadzonym w trybie
podstawowym zlozono tylko jednE ofertg.

3. Vwkonawca bQdzie zobowiqzany do podpisania umowy terminie wskazanym pzez
Zamawiajqcego.

4. Pzed podpisaniem umowy nale2y ptzekazac zamawiajEcemu:

1) w pzypadku wnoszenia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy w pieniEdzu - dow6d
wniesienia zabezpieczenia w wysokosci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie (cena brutto),

2) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy w innej niz pieniqdz
formie - nale2y przedlozye dokument stanowiqcy zabezpieczenie; \ 4/maga sie, aby przed
wystawieniem dokumentu stanowiEcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
p%ekazaC Zamawiajqcemu projekt zabezpieczenia celem sprawdzenia zgodnosci tresci
zabezpieczenia z ustawq Pzp otaz w celu uzgodnienia termin6w obowlEzywania
zabezpieczenia z uwzglQdnieniem zapis6w projektu umowy;

3) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prac? os6b wykonujqcych czynnosci ptzy rcalizacji zam6wienia wskazane pzez
Zamawia.iqcego w opisie pzedmiotu zam6wienia. Oswiadczenie to zawiera w szczeg6lnosci:
dokladne okreslenie podmiotu sktadajqcego oswiadczenie, date zlo2enia oSwiadczenia,
wskazanie, 2e wskazane czynnosci wykonajE osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac9
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace (np.
umowa na czas okreSlony, nieokreSlony, itp.) oraz podpis osoby uprawnionej do zlo2enia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4) kopie oplaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajEcego, ze
V1&konawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, zarowno deliktowej, jak i

kontraktowej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzanei z przedmiotem zam6wienia, na
kwote minimum 400.000,00 zl, wtaz z dowodem uiszczenia naleznych skladek. Ubezpieczenie
powinno byo waane peez caly okres realizacji umowy. W pzypadku, kiedy ubezpieczenie
bedzie wygasa6 w trakcie realizacji umowy VWkonawca dolEczy oswiadczenie, mocq kt6rego
zobowiqze sie do pzedluzenia ubezpieczenia po jego wyga6nieciu,

5) w pzypadku podpisywania umowy pEez pelnomocnika - pelnomocnictwo, w oryginale lub
kopii poswiadczonej notarialnie, wystawione dla osoby podpisujacej umowe, podpisane pzez
osobe upowaznionq do reprezentowania Vvykonawcy,

6) umowg regulujqcq wsp6lprace Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajecych siQ o udzielenie
zam6wienia, w przypadku skladania oletty przez podmioty wystepujqce wsp6lnie.

Nie przedlo2enie wymaganych dokument6w pJzed terminem podpisania umowy wyznaczonym
pJzez Zamawlalqcego, zostanie potraktowane jako uchylanie sie od zawarcia umowy zgodnie z
art. 263 ustawy Pzp.
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4.

XXII, WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENTA NALEzYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Vwkonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana, zobowiqzany jest Dzed za\ryarciem umow w

spiawie zam6wienii publicznego, do wniesienia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy, w
wysoko6ci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie.

2. Zibezpieczenie sluiy pokryciu' ioszczeh z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.
Zabeipieczenie mo2e byC wnoszone, wedlug wyboru Vlrykonawcy, w jednej lub kilku nastqpujacych

formach:
1) pieniqdzu - winno byc wplacone przelewem na rachunek bankowy ZamawialEgegg:

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

z zaznaczeniem na dowodzie wplaty nazwy zadania kt6rego zabezpieczenie dotyczy;

2) porgczeniach bankowych lub porqczeniach spoldzielczej kasy oszczQdnosciowo-kredytowej, z

tym 2e zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; _ _
Si [orqczeniacn udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia' '9 

li;topada 2OOO r. o utworzeniu Polskiei Agencii Rozwoiu PrzedsiSbiorczosci

Zamawiajqcy nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

- w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub sp6ldzielczej kasy oszczgdnosciowo-

kredytowej;

- ozez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez skarb PansMa
lub jednostkq samozqdu terytorialnego;

- pzez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych w przepisach o zastawie

rejestrowym i rejestrze zastawow.
5. W pzypadku wniesienia zabezpieczenia w formach niepienieznych, dokument zabezpieczenia

winien spelniad nizei wymienione wymagania:
1) gwirancja lub porgczenie winny zabezpieczaC roszczenia beneficjenta wobec zobowiqzanego' i tytutu 

-niewykonlnia 
lub nienale2ytego wykonania przez zobowiqzanego wszystkich

zobowiqzan zgodnie z umowq zawartq pomiedzy beneficjentem a zobowiazanym;

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

beneficjenta;
3) kwota 

'zabezpieczenia 
winna byc nalezna i wymagalna z jednego lub z kilku tytul6w

okreslonych w umowie.
6. Okres waZnosci gwarancji lub poreczenia winien by6 zgodny z obowiqzujEcymi przepisama

i wymaganiami Zamawia.iacego, tj.:
ti z tytutu niewykonania lub nienale2ytego wykonania umowy - 1000/o kwoty zabezpieczenta,

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

wydluzonym o 30 dnil
2) z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji - 30% kwoty zabezpieczent4 z. terminem' 

obowiqzywanii do czasu uplywu okresu rqkojmi lub gwarancji, wydlu2onym o 15 dni 
.

7. W pzypadiu wniesienia zabezpieczenia w formach niepieniQ2nych, \n{ko1aw9q pzed .zlozeniem
oryginalu dokumentu zabezpieczenia winien pzedlozvc proiekt (draft) dokumentu w celu

zapoznania sie i wstgpnej akceptacji .iego tresci pzez Zamawiajqcego.
8. W pzypadku rirniesi6nia wadium w pieniqdzu V1rlkonawca moze wyrczie zgod9 na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Zamawiajqcy z|i/tr6ci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na warunkach

okreslonych w ustawie Pzp.

XXIII. INFORMACJE O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOZLIWOSCI JEJ ZMIANY

1. \Afbrany \ rykonawca jest zobowiqzany do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego na

warunkach okreslonych w Projektowanych Postanowieniach umowy zawartych we wzorze umowy,
stanowiqcym Zalqcznik nr 11 do SWZ.

2. Zakres Swiadczenia V[konawcy wynikajqcy z umowy jest to2samy z jego zobowiEzaniem zawartym

w ofercie.
Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej

Zamawi4qcy 
' 
pzewiduje mo2liwoSd wprowadzenia zmian do umowy. Warunki i zasady

wprowadzenia zmian do umowy okreslone zostaly w S 11 Wzoru Umowy.

3.
4.

21



xxtv. PouczENlE o SRoDKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY

l. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym rczdziale pzyslugujq V$konawcy, uczestnikowi

konkursu oraz-innemu dodmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zam6wienia lub nagrody

w konkursie oraz poni6sl lub moze poniesc szkod? w wyniku naruszenia pzez zamawiE1cego
pzepis6w ustawy PzP.

2. Odwolanie pzysluguje na:
t1 niezgodn{ z przepisami ustawy czynnosd Zamawiajecego, podjetq w postQpowaniu o

udzielenie zam6wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynnosci w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, do kt6rej zamawialacy

byt obowiqzany na podstawie ustawy;
3) ziniechanie przeprowadzenia postQpowania o udzielenie zamowienia lub

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo 2e Zamawi41cy byl do tego

obowiEzanY.
3. Odwolanie wnosi siq do Prezesa lzby. odwolujqcy przekazuje zamawiajEcemu. odwolanie

wnieslone w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopiQ tego odwotania, jezeli

zostalo ono wniesione w formie piiemnej, pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki

spos6b, aby m6gl on zapoznac sie z jego tresciq przed uplywem tego terminu'
4, Cjdwolanie 

-wob6c 
treSci ogloszenia wszczynajqcego postqpowanie o udzielenie zam6wienia lub

wobec tresci dokument6w zam6wienia wnosi siQ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia

ogloszenia w Biuletynie zam6wien Publicznych lub dokument6w zam6wienia na stronle

internetowej, w pzypadku zam6wien, ktorych wartosc jest mniejsza niz progi unijne

5. Odwolanie,-w pzypadku zamowien, ktorych wartosc jest mniejsza niz progi unijne, wnosi siQ w

terminie:
1) 5 dni od dnia pzekazania informacjt o czynnosci Zamawiajqcego stanowiqcej podstawQ jego

wniesienia, ie2eli informacja zostala pzekazana ptzy u2yciu Srodk6w komunikacji

elektronicznej,
2\ 1O dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajqcego stanowiqcej pod_stawQ jego

wniesienia, jezeli informacja zoslala p?ekazana w spos6b inny niz okreslony w pkt 1) 
.

6. Odwolanie w priypadkach innych ni2 okreglone w pkt4 i5 wnosi siQwterminie 5 dni od dnia, w

kt6rym powziito'lub pzy zaciowaniu nale2ytej starannosci mo2na bylo powziqd wiadomo66 o

okolicznoSciaih stanowiqcych podstawg jego wniesienia, w pzypadku zam6wiefl, kt6rych warto6C

jest mniejsza ni2 Progi unijne
7. 'Na ozetzenie l2by- oraz postanowienie Prezesa lzby, o kt6rym mowa w art. 519 ust. I ustawy

Pzp, stronom oraz uczestnikom postQpowania odwolawczego pzysluguje skarga do sqdu

8. W postQpowaniu toczqcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje si9 odpowiednio przepisy ustawy

z ania 1l listopada tlOq r. - Kodeks postgpowania cywilnego o apelacji, jezeli pzepisy ustawy

Pzp nie stanowiq inaczej.
9. Skirgg wnosi sii2 Oo Sidu Okrqgowego w Warszawie - sEdu zam6wien publicznych, zwanego

dalej "sEdem zamowien publicznych".
10, Skaigg wnosi sie za posrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

ozeizenia lzby lub poitanowienia Prezesa lzby, o kt6rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,

przesylajqc jed'noczeSnie jej odpis przeciwnikowi skargi. zlozenie skargi w plac6wce pocztowej

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest

r'wnoznaczne z iq wniesieniem.
il. prezes lzby pz6Xbzuje skargg wraz z aktami postQpowania odwolawczego do sqdu zam6wiei

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otzymania.
12, itozostaie Srodki ochrony prawnej ok;eglone zostaly w ustawie Pzp - Dzial lX Srodki ochrony

prawneJ.



F'RMULARZ oFERTowy 
ZaQcznik nr I do slllz

dotyczy postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn :

dla
Przedsiebiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

59-100 Polkowice , ul. Dqbrowskiego 2

1 . Vwkonawca

ip"t,;;;;;;;;;'wi;;;;i; i;;;;;;i;;Wi;q"i3iii iioorli" uoisaiqcwn sil o udzietenie

iam\wienia daie w on i-tO nat6ty wypetni| dla kazdego z Wykonawc1w odrqbnie)

2. zarejestrowany adres Vvykonawcy: .... ......... '

3. Kraj ..,...........
4. REGON
5. NIP:.............
6. TE1..............
7. Adres skzynki e-PUAP...... ....
8. Adres e-mail:

(na kt're ZamawiaiAcy ma pnesyla' korespondencid
e. i\r-dyprJk, \ ryi6ni*"v majac6go siedzibq tub miejsce zamieszkania poza granicami RP adres

str6ny internetowel w cetL uzlisraiia ookument6w potwierdzaiecych reprezentacjg \^rykonawcy

l0.VWkonawca jest:

! mikropzedsiebiorstwem*,

! malym pzedsiebiorstwem.,

n Srednim Pn edsiebiorstwem*,

n lednoosobowa dzialalnosciq gospodarczq*,

! osobq fizycznq nieprowadzqcq dzialalnosci gospodarczej*,

I inny rodzaj".
" z az n aczyc odqow ied n io
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Cena rvczaltowa (ti. z naleinvm Doclatkiem VATI za wvkonanie Drzeclmiotu umowv w zakresie

eksploatacii 6ieci i wezl6w cieDlnvch wraz z komora requlacvino-oomiarowa:

Ubieqaiac sie o udzielenie ninieiszeqo zam6wienia Dubliczneqp D n :

,, ercploatacla sie;Tigzt6w cieplnych wfazz komorq regulacyjno-pomiarowq na terenie

miasta Polkowice."

'1 '1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zam6wienia za:

KRYTERIUM nr 1:

caly okres trwania pJzedmiotu umowy
wynosi brutto cyfrowo: .. . ... ... ... ... .. . ... zl
(ilownie: ........ .... ' )

wrym:
cena ryczaltowa netto: .............. .....-. zlotych' stawka podatku VAT 23 o/o lub

'*Pne'dmiot zam^wienia obiQty jest 23% stawkE vAT. w pnypadku, gdy wykonawca uprawmony

jest do stosowania innej stawki podatku vAT, w Formularzu ofertowym nalezy przekreslic wpisanq

przez zamawiajqcego stawkQ, a w wykropkowane mieisce wpisac odpowiedniq stawkQ i zalqczy'

do ofefty uzasadnienie jei zastosowania

Wprzypadku,gdywyb6rofertybQdzieprowadzildopowstaniauzamawiajacegoobowiqzku
podatkowego Vlrlkonawca zobowiqzany jest dostosowac Formulaz ofertowy i podac w nim

informacje zgodnie z tozdz. XV. pkt 4 SWZ.

KRYTERIUM nr 2:

wszystkie prace awaryjne na sieciach i wqzlach oraz p@ce zwiqzane z usprawnieniem ich pracy, nie

stanowiqce, ptzedmiotu umowy bgdziemy wykonywac na podstawie odrebnych zlecen wg stawek:

na sieciach i wezlach ciePlnYch:

roboczogodzina - ............ zl
koszty ogdlne do Rg i S - ...... .. To

koszty zakupu - .......... %

zyskdo Rg, Ko iS-......... %

ceny materialow oraz najmu sprzetu wg obowiEzujqcych stawek opublikowanych

Sekocenbudzie.

KRYTERIUM nr 3 Czas reakcji wynosi ....".........minut, liczqc od momentu zgloszenia
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14.

15.

12. OSWADCZAMN, ze zapoznalismy sig ze Specyfikacjq Warunkdw zam6wienia i akceptujemy
wszvstkie warunki zawarte w dokumentach zam6wienia.

13. OSwnDczAM/Y, 2e uzyskalismy wszelkie informacje niezbqdne do prawidlowego
pryygotowania i zlozenia niniejszej oferty.
OSWIADCZAM/Y, 2e jestesmy zwiqzani niniejszE ofertE od dnia uplywu terminu skladania ofert
do.dnia wskazanego w rozdz. XVll. pkt SlM.
OSWfADCZAM/Y,2e zapoznalismy sie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, okreSlonymi
w Zalaczniku do Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia i ZOBOWIAZUJEMY SlE, w pzypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszE ofertE, na warunkach w nich
okreSlonych.
OSwiadczam/y,2e wypelniliSmy obowiqzki informacyjne pzewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozpozedzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z pzetwazaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne
tozpozEdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec os6b
fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania
siQ o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postepowaniu.
Podwykonawcom zamiezamy powierzyd wykonanie nastepujqcej czesci zam6wienia:

16.

17.
a)
o)

(czQsc zadania, nazwa podwykonawcy - je2eli j6st to wiadomo)

I ntorm acia dla Wvkon awcv:
Formulan oferty musi byc opatrzony przez osobq lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany
Zamawiajqcemu wraz z dokumontem (ami )potwierdzajqcymi prawo do reprezentacji Wykonawcy
pnez osobq podpisujqcE ofertQ.

2J



Zalqcznik nr 2 do SWZ
(skladano wraz z ofefte)

lfvykonawca:

(pelna nazwaltirma)

OSwiadczenie VWkonawcv

skladane na podstawie art. 125 ust, 1 ustawy z dnia 11 wrze6nia 2019 r. Prawo zam6wieri
publicznych (dalej jako Pzp) wstepnie potwierdzajQce, ie wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu

Na potrzeby postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.

,, Eksploatacja sieci i wQzl6w cieplnych wraz z komorq regulacyjno-pomiarowq na terenie
miasta Polkowice."

prowadzonego Wzez Zamawiai4cego: Przedsiebiorstwa Gospodarki Mieiskiei Sp. z o.o.
59-100 Polkowice , ul. Dqbrowskiego 2

oswiadczam, co nastepuje:
1. OSWIADCZENIE O WYKLUCZENIU:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. I ustawy
Pzp.

oSWIADczENIE O WYKLUCZENIU:
Oswiadczam, 2e zachodzA w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podae majqcq zastosowanie podstawe wykluczenla sposr6d
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze
w zwiazku z ww. okolicznogciq, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podiqlem nastepujqce
Srodki naDrawcze:

;* *riii"i^iirwi*;;;";; r*,;;";;;;;;;, ,"i"ii G-* i,i o,oiCri

2. oSwrADczENtE o sPEtNlENlu WARUNK6W w PosrEPowANlu:
Oswiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone pnez ZamawiaiEcego
w Specyfi kacji Warunk6w Zam6wienia.

3. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOToW:
Oswiadczam, 2e w celu |,/{ikazania spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu, okreslonych
przez Zamawiajqcego w Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia polegam na zasobach
nastepujqcego/ych pod miotu/6w:
a),.,.................
b) ....................
w nastQpujEcym zakresie: ... ...... ... .

(nale2y wskazac podmiot i okre'lic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

a) W przypadku kiedy Wykonawca bQdzie polegal na zasobach innych podmiotow w celu
wykazania spelnienia warunku udzialu w postQpowaniu wraz z ofeftq nale2y zlo2y6:

zo



- ZOBOWTAZANTE podmiotu udostqpniaiqcego zasoby ' zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do

swz,
- OSW\ADCENIE podmiotu udostQpniaiEcego zasoby, potwierdzaiqce brak podstaw

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

b) W pnypadku kiedy Wykonawca nie bqdzie polegal na zasobach innych podmiot6w w celu
wykazai,nia spelnienia warunku udzialu w postqpowaniu nalezy wpisac NIE DOTYCZY

oSwtADczENtE DowczAcE PoDANYGH INFoRMACJI:
o6wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq aktualne

izgodne z prawdq oraz zostaly przedstawione z pelnq SwiadomosciE konsekwencji wprowadzenia

zamawiajqcego w bqd przy p.zedstawianiu informacji.

UWAGA:
w pzypaaxu wkonawc^w wsp6tnie ubiegaiqcych siQ o zam^wienie oswiadczenie sklada ka2dy z wkonawc6w.
Olwi'abczenia ie powiedzajq bnk podstaw wykluczenia omz spelnianie watunkdw udzialu w zakesie, w iakim
kazdy z Wkonawc^w wykazuie spelnianie warunkdw udziatu w postQpowaniu-
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Zalacznik nr 3 do SVVZ
(skladane wraz z ofeftq, ieAli dotyczy)

Wykonawcy wsp6lnie
ubiegajQcy siQ o udzielenie zam6wienia:

....'..'..'..'....'.'..'....'......'.....'.'.'........''..

(pelna nazwa/firma)

Oswiadczenie WVkonawc6w wsp6lnie ubleqaiacvch 9i9 o. gdziele,nie z3.qlowienia
skhdane nanodstawie art. 117 ust.4 ustawy z dnia 11 wze5nia 2019 r'

Prawo zam6wiei publicznych

doMczace DOSTAW. USLTJG LUB ROBOT BTJDOWLANYCff . kt6rc wvkonaia ooszczea6lni
wvkonawcv

Na potrzeby postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.:

,, Eksploatacja sieci i wQzl6w cieplnych wraz z komorq regulacyjno-pomiarowq na terenie
miasta Polkowice."

prowadzonego pzez Zamawiaiqcego: Pzedsiebiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp' z o'o'
59-100 Polkowice , ul. Debrowskiego 2

oswiadczam, 2e:

.VWkonawca*....
(nazwa i adrcs WkonawcY)

zrealizule nastepujEce dostiawy, uslugi lub roboty budowlane':

.\ tukonawca**... ..

zreatizuienast?pujqce dostawy, u.rugi rr(3ffi6fi W{i:XYl

' n iepottz ebne skre SliC

" poM6tzyC tyle razy , ile jest to konieczne

z6



Zalqcznik nr 4 do S\/Vz
(skladdne wrcz z ofeda, iesli dotyczy)

*rylT**.. 
......,..... ....,.... .

(Delna nazwa/firma)

zoBowlAzANlE
podmiotu udostQpniajEcego zasoby

do oddania do dyspozycji Wyionawcy niezbQdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia

Dotyczy postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn':

,, Eksploatacja sieci iwezl6w cieplnych wraz z komorq regulacyino-pomiarowq na terenie
miasta Polkowice."

prowadzonego przez Zamawiajqcego: PrzedsiQbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp' z o'o'
59-100 Polkowice , ul. Dabrowskiego 2

Nazwa Podmiotu udostepniajEcego

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

Niniejszym oswiadczam, i2 oddajQ do dyspozycji Wykonawcy zam6wienia niezbQdne zasoby na okres

kozystania z nich ptz y wykonywaniu Ww zam6wienia

' ::i'*1::::::::l :i:::::l ::llfll
(intc/nacie, iakb konkretnie zaeby zodana ttu*pnione)

2. spos6b i okres udostQpnienia i wykozystania zasob6w pzez V$konawce pzy wykonywaniu

zamOwienia
spos6b udost?pnienia - ..............

okres udostepnienia i wykozystania

...............................................................'..'......................'.........................................'
(intqmeje,jakzafiytebedqwyt<o|zygywanewyreatEejizafirtwbniao@zokresu&'ia|updniotuwaasbEalizac4i

zanfiwienia)

4.

w jakim zakresie podmiot udostepniajecy zasoby, na zdolnosciach kt6rego Vltlkonawca polega w

odiriesieniu do warunk6w udiialu'w postepowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji

::::::*:l T:::-"::::t::::::::',:':*:1:o::: 
-10:1"::i:::::::l::::l':":::

oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym zobowiqzaniu se aktualne i zgodne z
prawdq oraz zostaly przedstawione z pelnq Swiadomosciq konsekwencji wprowadzenia

Zamawiajqcego w blsd pzy przedstawianiu informacji.
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Zalqcznik nr 5 do S\M
(skladane wrcz z ofeftq, ieSli dotyczy)

*ry'y:*::.'...'.'.'.'..,'.'.''..,.'.

belnd nazwa/frtma)

Oswiadczenie oodmiotu udostepniaiaceqo zasobv

potwierdzaiqce brarEdstaw wY*H'czenra j::"r::riTl$:"iraz odpowiednio spelnianie

Na potzeby postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn :

,, Eksploatacia sieci i wezN6w cieplnych wraz z komorq regulacyjno-pomiarowq na terenie

miasta Polkowice."

prowadzonego Wzez Zamawi+qcego: Pzedsiebiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp' z o'o'
59-100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2

oSwiadczam, co nastQPule:

1. OSWNDCZENIE O WYKLUCZENIU:
oswiadczam, 2e nie podlegam wykluczeniu z postQpowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy

Pzp.

oSWADGZENIE O TIVYKLUCZENIU :

Os"ri"d"."t, 2e zachodzE w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postQpowania na

podstawie ari. .......... ustiwy pzp (podac maiEcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod

wymienionychwart.l08ust.lpftl,2,slubOustawyPzpJJednoczesnieoswiadczam'ze
w'zwiqzkuzvtw'oko|icznosciE,napodstawieart'll0ust.2ustawyPzppodjq|emnast?pujqce
Srodki naorawcze:

ttw iirp"aii *'ii i,ii'it iiliaitiii"i";;L;; ,; ;;;"s;;;;il,i',i, ,"ilf ipi"ii iiE ooiizv'

2.oSwtADczENlE o sPEtNlENlu WARUNKoW w PosrEPowANlu:
oswradczam, ze spelniam warunki udzialu w postQpowaniu okreslone wzez zamawiajqcego

w-sfecyntacji Warunk6w Zam6wienia w zakresie, w lakim t^/yfonawca powoluje siQ na moje

zasobv.
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Zalqcznik nr 6 do SWZ
bkladane na wezwanie)

Wykonawca:

(palna nazwafiima)

OSwiadczenie V1fu konawcv

o aktualnosci informacii zawartych w oswiadczeniu, o kt6rym mowa w aft. 125 ust' 1 ustawy
Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez ZamawiajQcego.

1. Niniejszym potwierdzam aktualnos6 informacji zawartych w oswiadczeniu wstepnym zlozonym w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego p n

,, Eksploatacja sieci i wezl6w cieplnych wraz z komorq regulacyjno-pomiarowq na terenie
miasta Polkowice."

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

podstawie art. 108 ust. 1; w tym takze oswiadczenie o braku pzynale2noSci do grupy kapitalowej
usrawy pzp.

Zrcswbdczamtje wykonawca, ktorego reprezentujg/my nalezv do tej samej grupy kapitalowej

w rozumieniu uitawy i dnia i6 lutego 2OO7 r. o ochronie konkurencji i konsument6w z ni2ej

wymienionymi V1t!konawcami, kt6tzy zlozyli odrQbne oferty w pzedmiotowym postepowaniu:

j;;;;;i";;*"rrv J"r"r""tvitiiiii^")i @,,";r;;;;;;r;;;",*;"oii^"*ai*."),
a)
b)

UWAGA:
W-pzypaA*u WyXonawc1w wsp\lnie ubiegajqcych sie o zam1wienie oSwiadczenie sklada kazdy z Wykonawc6w.

Oiwiidczenia t; potwierdzajq brak podstaw Wkluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu w zakresie, w iakim
kazdy z Wkonawc'w wykazuie spelnianie warunkdw udziafu w postQpowaniu.

'jeteli taka sytuacia bQdzie dotpzyla Wkonawcy
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Zalecznik nr 7 do SWZ

VWkonawca:

(pelna nazwafima)

Informacla o aktualnoscl I prawidlowoscl
podmlotowych Srodk6w dowodowych, kt6re Zamawiajqcy poslada'

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

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

kt6re znajdujq siQ w posiadaniu Zamawiajqcego w:

sE prawidlowe i aktualn6.
W pzypadku zmiany w zakresie prawidlowosci i aktualnosci wskazanych podmiotowych Srodk6w

Oowodbwych w trakcie prowadzenia postepowania zobowiqzujQ sie do niezwlocznego powiadomienia

o tym fakcie Zamawiajqcego.

5Z



Zalqcznik nr 8 do SVVZ
(skladane na wezwante)

*Tl:**,,,',, :: :

(pelna nazwa/frma)

,,wvxlz zamOwteil porwteRozlJAcYcH SPEI NIENIE WARUNKU uDzlAtu
W POSTEPOWANIU"

Uwaaa:
EE6j66we informacje dotyczqce warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz skladanych dokument6w

znajdujq sig w SIWZ w rozdz. Vlll i X.

Pzedmaot
Q wvsz eeo6lnie niem uduo

wmaoanvch do wvkonania w
nm ach b ad a ne @ do Sw iada e ni al

WanoSC
Data

wykonania

Podmiot, na

rzecz ktorego
uslugit€
zostaly

wyKonane
nale2ycie

Podmiot reelizujqcy zadanie
(zadanie realizowane
samodzielnie przez

W konawoQ/i nny podmiot, na
ktd,rego wie&y i dogwiadczeniu

Nbga Wkonawcal
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Zalqcznik nr 9 do S\M
(skladane na wezwanie)

Vvykonawca:

(pelna ndzwanma)

,,Wykaz os6b skierowanych przez Wykonawce do tealizacii zam6wienia"

Uwaoa:
Szczegdlowe informacje dotyczEce warunk6w udzialu w postepowaniu oraz skladanych dokumentow

znajdujq siq w Sl\M w rozdz. Vlll i X.

Lp.
Nazwisko

i imiq

Kwalifikacje
zawodowe/
Uprawnienia

Zakres
wykonywanych

czynnosci

DoSwiadczenie
(w tym

informacja o
wymaganym

do'wiadczeniu
okrealonym w

SV,IZ)
/\ ryksztalcenie

lnformacia o oodstawie
do dvsoonowania

wskazanvmi osobami
(dysponowanie

bezposrednie tj. np.
umowa o prace, umowa

zlecenia, itp. lub
dyspo nowa n ie po'red n ie

- zobowiazanie.)
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Zalecznik nr 10 do SWZ
(skladane na wezwanie)

*"- 
-lii. .: .:

(pelna nazwanrma)

,,WYKAZ ZAPLECZA SERWISOWO-DYSPOZYTORSKIEGO NA POTWIERDZENIE SPETNIENIA

WARUNKU TECHNICZNEGO'

L.p.
NAZVT'A OBIEKTU

LOKALIZACJA .

oDLEGLOSC OD SIEOZIBY
ZAITIAWIAJACEGO

Infomacla o podstawie do
dysponowanla wEkazanYm

sprzQlem (np. n4asnosd,

dziedaw 8, u2yczenb, naiqr,
itp.)

Uwada:
SzczegOto*e informacje dotyczqce warunk'w udzialu w postepowaniu oraz skladanych dokument6w

znajdujq siq w SWZ w rozdz. Vlll i X.

35



WZ6R UMOWY

Zalqcznik nr 11 do SWZ

UMOWA nr ...

pomiedzy Pzedsigbiorstwem Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o'o'
59-1OO Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2;

Kapital Zakladowy'l 37.889.300 PLN;
S4il Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej lx Wydzial Gospodarczy
XnS nrimer XnS: 0000074347; NIP 692-000-12-19; Regon: 390558659

reprezentowanym Pzez :

1. Jacek Kaszuba - Prezes Sp6lki
2. Grazyna G6rak -Prokurent, Dyrektor Finansowy, Glowny KsiQgowy

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,

.''.''....,.,.'.'.....
reprezentowanq/ym pt2e2. ........... -

zwanym w dalszej czQsci WYKONAWCA

2.

1.

1.

parametry:
-PH

s1.

Postanowienia 096lne.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji'

rozstrzygnietego V$konawcy powieza siQ do wykonania zadanie pn : ,,Eksploatacia sieci i

wqzl6w cieplnych wraz z komorq regulacyino-pomiarowq na terenie miasta Polkowice"'

Z dniem ................. r. powierza sie Vwkonawcy eksploatacje sieci iwqzl6w cieplnych wraz z

komora regulacyjno-pomiarowq zalqcznikiem Nr 1 do niniejszej umowy'

\Afkai miterial6w sluzqcych do bie2qcej eksploatacji sieci i wQzl6w, do pokrycia kosztow

zakupu, kt6rych zobowiqzany jest Zamawiajqcy stanowi zalqcznik nr 2'

Vwkaz wQzl6w powiezonych do eksploatacji stanowi zalqcznik nr 3 - grupa taryfowa Al Wezly

z giupy taryfowej A2 (obce) podlegajq ograniczonej eksptoatac,ii w zakresie etement6w bedqcych

wlasno5ciq Zamawiajqcego (cieplomierze, wodomieze, uklady transmisji radiowe.i) oraz regulacji

uklad6w r62nicy cisnienia i prze8wu zgonie z tabelq regulacyjnq dla wQzla'

\^/ykonawcazobowiqzujesis,wokresieobowiqzywanianiniejsze.iumowy,Wramachustalonego
w umowie wynagrodzenia, dodatkowo, do eksploatacji nowopowstalych wQzlow i sieci cieplnych

bQdqcych wlasnoSciE Zamawiajqcego.

Pzekazanie sieci i wezlow do eksploatacji nastqpi protokotem zdawczo-odbiorczym

Zamawi Ecyzobowiqzujesiedoeksploatacjiiutzymaniainsta|acjiorazwzqdzefi
energetycznych w odpowiednim stanie technicznym zgodnie z obowiqzuJEcymi pzepisami prawa

s2.
Obowiqzki WykonawcY

V\r!konawca zobowiEzany jest zachowac maksymalnq moc cieplna w wodzie goracej dla miasta

-'ss Mw ( dla warunkow obliczeniowych tj. -18 'C ). Zmiana mocy moze nastqpic w formie

aneksu do niniejszej umowy spozEdzonego w formie pisemne.i pod rygorem. niewaznosci na

podstawie spozqdzonego 
-Wzez 

Zamawi4Ecego i VwkonawcQ bilansu cieplnego miasta

Polkowice.
wykonawca zobowiazany jest do zwrotu nosnika energii cieplnej zgodnie z ponizszymi

warunkami:
noSnikiem ciepla zabezpieczajqcym dostawe ciepla, jest gorqca woda o parametrach

obliczeniowych 130/70 .c, kt6rejjakos6 na zasilaniu okreslajq w szczeg0lnosci nastgpujace

4.

6.

7.

2.

a)

JO

8,5 +9,5,



- Twardos6 og6lnq
- ZawartoS6 Oz
- Zawartosc zelaza ( Fe t2, Fe.3)
- Zawartos6 fosforan6w (POr-3)

- Zawartosd zawiesin
- ZawartosC siarczynow (SO:2)

do 0,03 mval/dm3
do 0,05 mg/dm3
do 0,2 mg/dm3

5 r 15 mg/dm3
do 20 mg/dm3
3 + 5 mg/dm3

b) natQzenie pzeplywu noSnika ciepta na zasilaniu, w sezonie grzewczym'
pzyjgtemu w tabeli regulacyjnej. Natomiast poza sezonem gzewczym
mocy cieplnej na potzeby produkcji c.w.u. i wentylacji .Odchylenie od

nosnika ciepla na zasilaniu nie powinno pzekraczat +l- 5o/o,

ilog6 zwracanego nosnika ciepla pzez vwkonawca musi odpowiadad ilosci jaka zostala mu

dostarczona pzLz spzedawcg ciepla - ,,Energetyka" sp. z o.o Dopuszczalne odchylenie wynosi
+l- O,5o/o w sezonie gzewczym i +l' 1o/o poza sezonem gzewczym. W pzypadku gdy ilosC

zwracanego nosnika ciepla jest mniejsza od ilosci dostarczonej - r62nica jest ubytkiem

masowym (t/h),
pomiar'rlosci ubytkow w sieci cieptowniczej odbywao sie bedzie w oparciu o wskazania ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego odwzorowanego w ukladzie wizualizacii w nastawni Ec-2
irolkowice u sprzedawcy ciepla. Pomiar ubytk6w nastepuje w okresach godzinowych (Vh),

rozliczenie nastepuje w okresie miesigcznym, biorqc do obliczeri ilosci pzetloczonego nosnika

na zasilaniu i powrocie w danym okresie,
nosnik ciepla na powrocie, odbiegajqcy parametrami ( pkt.a)) od parametr6w nosnika na

zasilaniu, tiaktowany jest jako nie zwr6cony i podlega podwy2szonej o 30% oplacie w stosunku

do iloczynu ceny noSnika ciepla ijego ilosci,
jako56 ho6nika' ciep.la okre5la siQ na podstawie analiz chemicznych wykonywanych. pzez
-certyfikowane 

laboratorium na bazie pobranej komisyjnie pr6bki przez sprzedawce ciepla i

Zamawiajecego,
iloS6 no6;ikaliepta odbiegajqcego parametrami od wymienionych w pkt. a) r6wna sie r62nicy

wskazaft (korlcowego i pociqtkowego) pzerywomieza/ wodomieza na powrocie w okresie
pogorszonej jakosci zwra€nego nosnika.
Vvy:tonawca 

- 
reguluje i zamawia temperature czynnika gzewczego w op€rciu. o ,,Zasady

zamawiania energii cieplnej dla miasta Polkowice" zawarte w Aneksach Nr 4, 6 i 7 do umowy nr

4912003 z dnia 24.02.2003 r. na dostawQ caepla.

Vwkonawca zobowiEzuje sie dostarczyc energig cieplnE w oparciu o maksymalnE moc

zamowionq (dla warunkow obliczeniowych tj. - 18 "C) zamowionE pzez odbiorcow w postaci

wody gorE;ej do ogzewania pomieszczerl, wentylacji oraz peygotowania cieplei wody o temp

55 "c miezonej w wezle z toleranciq + 5 'c Temperaturq cieplej wody vwkonawca

zobowiqzany jest podniesc do temperatury 65"C jeden raz w miesiecu lub na pisemne polecenie

Zamawiajqcego przez okres jednej godziny na wezlach Zamawiajacego
\ ,lkonawca zobowiqzany jest do prowadzenia raportu pracy systemu cieplowntczego orcz

udostqpnienia go na kazde wezwanie Zamawiajqcego
\ lykonawca zobowiEzany jest do nadzoru systemu grzewczego w systemie ciEglym

Wykonawca zapewnia Zamawiajqcemu w kazdym czasie dostep do pomieszczefi wezla, klucze

do pomieszczeri wezlow muszq znajdowac sie w punkcie serwisowo-dyspozytorskim vvykonawcy,

znajdujqcym siQ pod adresem
Vvykonawca w oparciu o doswiadczenia eksploatacyjne ianaljzq pracy systemu cieplnego
pzedstawi Zamawiajacemu po skonczonym sezonie gzewczym, w terminie 30 dni, w formie
protokolu typowania, propozycjQ koniecznych do przeprowadzenia prac remontowych i

odtworzeniowych.
\,ykonawca pzedstawiaC bQdzie na pisemnA prosbQ ZamawiajAcemu corocznle propozycje

planu remontowo-inwestycyjnego w terminie wyznaczonym peez ZamawiajEcego
10. \ lykonawca zobowiqzany jest do skladania sprawozdarl :

a) miesieczne - w zakresie eksploatacji sieci iwezlow w terminie 7 dni po zakonczeniu kazdego

miesiEca w formie pisemnej, wg uzgodnionego szablonu
b) kwartalnie - dane dotyczQce sprawozdan GUS w terminie 20 dni po zakonczeniu kwartafu
11. Vwkonawca zobowiqzany jest udzielac informacji niezbQdnych do sporzqdzenia taryty na

dostawQ ciepla.
12. $lkonawca wraz z Zamawi4qcym bQdzie uczestniczyl w uzgadnianiu dokumentacji

teihnicznej (projekt6w) instalacji wewnetznych, wezl6w isieci cieplnych oraz ich kolile z
infrastrukturE podziemnE.
VWkonawca mo2e zostac poinformowany o awarii w nastQpujacy sposob:
pzez osoby i instytucje zewnetrzne,
przez slu2by Zamawiaj qce go,

odpowiada natQzeniu
wynika z zam6wionej
nate2enia pzeplywu

c)

d)

e)

4.

5.

7.

8.

Y.

13.
a)
b)
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14. vwkonawca bedzie rejestrowal na biezqco wszystkie zgloszenia i podjqte dzialania odnosnie
pracy systemu cieplowniczego i wqzt6w do systemu informatycznego udostepnionego przez..

Zamiwialqcego. W przypadku braku dostepu do systemu informatycznego zgloszenia awarii

winny zoitad odnotowane w dzienniku awarii prowadzonym przez slu2by Vwkonawcy
(dyspozytora ) z podaniem godziny wystqpienia awarii ijej usuniQcia.

tivyt<dnawca informowaC bedzie na biezEco ZamawiaiEcego o zaistnialych awariach

wpzypadku awarii na sieciach iwgzlach cieplnych vwkonawca pzystqpi do natychmiastowego

zabezpreczenia miejsca awarii i w celu minimalizacji ewentualnych strat spozEdzi protok6l

awaryjny z pzedstawicielem Zamawiajqcego
Czasbci m6mentu zgloszenia awarii do momentu podjgcia prac naprawczych moze wynosiC nie

wiQcej niz ...-.. minut
Czis-od momentu zgloszenia awarii do momentu zabezpieczenia przed wyciekiem nognika

ciepta (zamknigcie usikodzonego odcinka sieci lub instalacji w wezle ) nie moze wynosi6 wigcej

niZ:
- 10 minut na wQzle,
- 30 mlnut na sieci.
\ /ykonawca zobowiqzuje sie do usunigcia awarii na wszystkich sieciach cieplnych miasta

Polkowice. Koszt usuniQcia awarii na sieciach do Q150 mm pokryje vwkonawca. Natomiast

koszt usuniQcia awarii sieci cieplnej o Srednicy 2150 mm i powyzej pokryje Zamawiajqcy wg

stawek z S 7.4.
wszystkie prace muszE byc prowadzone pod kierownictwem osoby z uprawnieniami ze strony

Vwkonawcy oraz pod nadzorem insp. nadz. ze strony Zamawiajqcego
Wyfonawci koordynowac bedzie pracQ miejskiego systemu cieplnego bezposrednio z

dylpozytorem Spzedawcy ciepla ,,Energetyka" Sp z o o - EC 2 w zakresie ustalonym ze

Zamawiajacym.
\ArlkonawCa zobowiqzuje sig do uczestnictwa w spotkaniach dotyczecych systemu

cieplowniczego organitowanych pzez Zamawiaiqcego, UrzEd Gminy Polkowice i inne instytucJe.

\ /ykonawca dokonuje, prztj udziale pzedstawiciela Zamawiajqcego, inwentaryzacji wezl6w

cieplnych, na pisemne polecenie ZamawiajEcego
U4,t<onawca naklada na \ rykonawcQ obowiazek prowadzenia czynnosci zwiqzanych z

kontrolami dokonywanymi peez Uzqd Dozoru Technicznego.
\A&konawca zobowiqzilje iiq do pzedstawienia propozycji zmian Zamawi4acemu w systemie

cieplowniczym pzynoszqcych oszczednoSci energii
Wykona*cd zobowiqzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajqcemu o stwierdzonych

nieprawidlowosciach w poborze energii cieplnej pzez odbiorcow.
Po kazdym sezonie gzewczym Wykonawca przedstawi analize wykozystania mocy

zamdwionej. zamawiajEcy moze nakazae wykonanie doraznych analiz mocy zam6wionei przez

odbiorc6w.
vwkonawca pzedstawi roczne plany ograniczenia strat ciepla w ciqgu 2 m-cy od zakorlczenia

sezony grzewczego.
Vlrlkonawca bQdtie regulowal cisnienie i przeplyw no5nika energii cieplnej w komoze
regulacyjno-pomiarowej,lak aby zapewnid prawidlowe standardy jako5ci Swiadczonych uslug dla

wszystkich odbiorc6w ciepla.
V$konawca bedzie wlEczat iwylEczal do pracy wezly cieplne powierzone mu do eksploatacji
ptzez ZamawiAEcego oraz wezly cieplne odbiorc6w zasilanych za po5rednictwem sieci

cieplowniczej ZamawiajEcego bez ograniczenia ilosci tych czynnoSci.
Wlkonawca 2obowiqzuje sig do posiadania i utzymania zaplecza serwisowo{yspozytorskiego
wiaz z osobami odpowiedzialnymi za realizacjQ umowy pzez calE dobe, pod adresem

inrvto"l*"" neotie pzyjmowal zgloszenia od odbiorc6w i sluzb miejskich, bezposrednio - na

teienie zaplecia lub telefonicznie, zwiqzane z zakt6ceniami w dostawie energii, wystqpienia

awatii oraz innych sprawach dotyczqcych dostawy ciepta
vlykonawca zobowiqzuje sie do prowadzenia regulacji pracy wezl6w zgodnie z zaleceniami

Zamawiajacego.
Oyspozyt6i Wyt<onawcy jest zobowiEzany do udzielania odbiorcom ciepla informacji na wszelkie

z'adytaiia, O6tyczqce' nieprawidlowej pracy systemu cieplnego w spos6b bezpoSredni lub

telefonicznie.
Wqczanie/wylqczanie okresu gzewczego na kazde zqdanie zamawiajqcego.
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5.

s3.
Odpowiedzialno66 Wykonawcy za niedogrzanie.

.1. zaklocenia pracy sieci cieplnej lub weztow cieplnych powodujqce ograniczenia lub pze|1/vy

w dostarczaniu energii cieplnej sq podstawa do zaplacenia pzez vwkonawcQ kar umownych

z wyjqtkiem sytuacji okreslonych w ust. 2.

2. Wykonawca nie placi kar w razie:
- wprowadzenia ograniczen na podstawie zarzqdzen whsciwych wladz parlstwowych lub

samorzq0owycn,
- zaniku lub obnizenia siq ciSnienia wody w sieci wodociqgowej (dotyczy cieplej wody u2ytkowej),

- awariielektrociePtowni,
- awarii bez winy Mf konawcy sieci magistralnej lub rozdzielczej,
- planowanych pzerw remontowych,
- w razie nieodpowiednich parametr6w czynnika gzewczego dostarczonego pzez producenta

ciepla, bez winy \ A/konawcy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoso za niedogzanie z tytulu ograniczenia lub nie dostarczenia

energii cieplnej na cele c.o., c.w.u. i wentylacji tMajEce powyzej 24 h z pzyczyn lezqcych po stronie

VWkonawcy.
4. Pzez ograniczenia rozumie siq:
a) zmniejszenie w okresie doby dostawy mocy cieplnej dla ogzewania i wentylacji do 40% mocy

zam6wionej w przeliczeniu na warunki obliczeniowe,
obnizenie temperatury cieptej wody uzytkowej na wyjsciu z wezla cieplnego do 45 "C.
Przez ptzerwQ w dostawie ciepla rozumie sie:
brak dostawy lub zmniejszenie mocy cieplnej na ogzewanie iwentylacje wiQcej ni2 40o/o mocy

zam6wionej w przeliczeniu na warunki obliczeniowe,
b) brak dostawy lub obnjzenie temperatury cieplej wody uzytkowej na wyjsciu z wQz+a ponizei 45'

c.
6. VWkonawca ponosi odpowiedzialnosd za uszkodzenie instalacji wewnetrznej centralnego

ogzewania odbiorcow, spowodowane niedoteymaniem warunk6w niniejszej umowy z ptzyczyn

lezqcych po stronie VWkonawcy.

s4.
Zobowiqzania Zamawiaiqcego.

1. ZamawiaiEcy wraz z VwkonawcE bedzie uzgadnial dokumentacie techniczne (projekty)

wezlow isieci cieplnych oraz ich kolizli z infrastrukturq podziemnE

2. Zamawi4Acy informowal bgdzie V[konawcQ o spotkaniach do$czqcych systemu

cieplowniczego miasta Polkowice.

ss.
Zobowiazania Wykonawcy,

Vl&konawca zobowiqzany jest do zbierania w spos6b ciqgly informacji z komory pomiarowej przy ul.

Legnickiej dotyczEcych parametr6w nosnika ciepla (temperatura nosnika na zasilaniu i na powrocie,

wielkosd pzeplywu na zasilaniu ina powrocie, cisnienie ilosc nosnika energii, moc cieplna,

pzekroczenie mocy, temperatura zewnQlzna) w formie raport6w dobowych w ukladzie godzinowym.

Powyzsze informacje bgdzie p?ekazywa1 Zamawiaiqcemu w sprawozdaniach miesigcznych.

s6.
Odczyty i pomiary energii cieplnej.

1. Pomiar energii cieplnej zuzywanej pzez odbiorcow dokonywany jest na podstawie wskazail
ciep.lomiezy ( licznik6w ciepla ) zainstalowanych w wezlach cieplnych. Pomiar ilosci czynnika
gzewczego dostarczonego do instalacji wewnetznej odbiorcow ciepla dokonywany jest na

podstawie wskazan wodomiezy zainstalowanych w wezlach cieplnych
Z. bdczytu wskazan licznik6w ciepla i wodomiezy Vlrykonawca dokonuje na polecenie

Zamawiajqcego. Odczyt nalezy dostarczyd w niezwlocznie po ich dokonaniu
3. Zamawiajqcy wprowadzil radiowy system odczytu licznik6w ciepla iwodomiezy. system ten

obejmuje liczniki miezqce cieplo dostarczane do wezla ( co + cw.u ) i wodomieze
uzupelniania czynnika gzewczego w instalac.ii wewnQtznej

4. Vwkonawca zobowiqzuje siq do dokonywania odczyt6w za pomocE systemu radiowego, jezeli

zamawi4acy poleci ich wykonanie. odczytu dokonuje siQ w pierwszych dw6ch dniach roboczych
po zakoriczeniu miesiEca.

5. W pzypadku zmiany taryfy na cieplo Zamawiajqcego lub Producenta ciepla dostarczanego do slecl

cieplowniczej Vlkonawca zobowiqzany iest ka2dorazowo, na wniosek zamawiajqcego, dokonac

39



7.
L

9.

odczytu licznik6w ciepta iwodomiezy w ciagu dw6ch dni poprzedzajEcych date zmiany cen oraz

dostjrczyC odczyty Zamawiajqcemu w pienruszym dniu roboczym nastepujAcym po dacie zmiany

\ /ykonawca zobowiEzany jest do dokonywania odczytu wskazan licznik6w ciepla iwodomiezy w

wgzlach cieplnych 
- 

zlec6nych mu do eksploatacii pzez Zamawiajqcego oraz we wszystkich

wgzlach cieplnich odbiorc6w zasilanych za posrednictwem sieci cieplowniczej Zamawiajecego (

Grupa taryfowa A2 ).
v\/ykonawca umozliwia zamawiajqcemu kontrolQ wskazan licznik6w ciepla oraz wodomierzy.

o wszelkich zmianach lub nieprawidtowosciach w ukladach pomiarowych Vllkonawca
powiadomi na bie2qco Zamawiajqcego w formie notatki sluzbowej lub protokolu awaryjnego..

zamawi4Ecy zobowiqzany jest do pokrycia kosztow wymiany baterii zasilajqcych cieplomieze
i pokrycia k6szt6w zwiqzanych z naprawe, legalizacjE licznik6w ciepla i wodomieey. Kontrola

tdrmiriOw wymiany o6owiqzuje Zamawiajqcego. Koszty zwiqzane czynnoscia wymiany

cieplomiezy i wodomiezy obciEzaja \ ,ykonawcq.

1.

s7.
Rozliczenia finansowe.

Tytulem wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w S 1 pkt 2 zamawid1cy zobowiqzuje

sie zaplaciC:
...... ...... ... ....2lnetto za caly okres tMania umowy ( sf. .. ... ... ..... ...... . . .. ... )

...................zlbruttozacalyokrestrwaniaumowy(sI ......'.. . .... ..).
wszystkie prace awaryjne na sieciach i wgzlach otaz prace zwtEzane z usprawnlenlem lcn

praci, nie atanowiqce, irzedmiotu umowy Vwkonawca bQdzie wykonywal na podstawie

odrQbnych zlecen wg stawek:
na sieciach i wezlach cieplnych:
roboczogodzina - .......... zl
koszty og6lne do Rg i S - .......... %
koszty zakupu - ......... Yo

zysk do Rg, Ko iS-........7o
ceny material6w oraz najmu spzQtu wg obowiEzujEcych stawek opublikowanych w

Sekocenbudzie.

Maksymalna szacunkowa wartosC przedmiotu umowy za calY zalo2ony okres jej trwania

okreSiony w S 12 ust. 1, stanowiaca jednoczesnie maksymalnq kwote szacunkowq

zobowiqzania zamawiajqcego w ramach niniejszej umowy wynosl :

...................21 netto ( sl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

... .. ...... .......z,1brufto ( sl. ... ... ... ... ...... ... . . )

zakupione uzqdzenia oraz materialy muszE byc takie, jak stosowane w istniejEcych wQzlach

fub posiadac takie same parametry techniczne i muszq byc zatwierdzone ptzez

ZamawiajEcego, a pzy ich zakupie nalezy zachowa6 zasadQ ekonomiczno6ci dzialania.

W pierwliej- kolejno3ci, do napraw i usuniqcia awarii nale2y wykorzystac materialy i

wzqdzenia iostqpne w magazynie ZamawiajEcego. Materiaty i vrz dzenia pobrar]9 
- 
z

magazynu Zamawiajqcego zamontowane zostanq nieodplatnie. Powy2sze dotyczy materiat6w

wyrirlenionycn w Ziaczniku Nr 2 do umowy ,Vrykaz material6w na sieciach i wezlach nie

wchodzqcych w zakres ryczaltu".
6. PodstawE rozliczenia prac awaryjnych bgdq podpisane ptzez zamawiaiqcego protokoty

7.
odbioru.
Rozliczenie odbedzie siQ na podstawie faktur czQsciowych za wykonany zakres prac oraz po

podpisaniu protoi(olu z wykonania prac awaryjnych potwierdza.iqcych wartoSC wykonanych

0rac.
Flatnosd na zecz \ /ykonawcy dokonana bQdzie pzelewem w terminie 30 dni od daty wplywu

faklury wraz z dokumentami rozliczeniowym
9. Termin platnosci ustala siQ na dzien obciq2enia rachunku Zamawiajqcego
10. Zamawiajqcy nie bedzie udzielal zaliczek vvykonawcy w zwiqzku z realizaqq pzedmiotu

umowy.
1 1. Vwkonawca nie moze uzale2niad wykonania pzedmiotu umowy od udzielenia zaliczka

12. Zamawi{qcy moze, na pisemny wniosek Vvykonawcy zlozony w tym samym dniu, w kt6rym

zostala zioi6na faktura, dokona6 wczeSniejszej zaplaty wynagrodzenia pod warunkiem jednak

pomniejszenia go o kwote stanowiEca iloczyn aktualnych odsetek ustawowych (art 359 $2

ustawy'z dnia ,3 kwietnia 1964 r, kodeks cywilny, D2,U.2020.1740 t.j. ze zmianami) i liczby

dni, o kt6re zostala przyspieszona ptatnosd.

4.

8.
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1.

13. Zamawi4Ecy ma prawo do potrqcenia naleznych mu kar umownych z faktury pzedlozonej do

tozliczenia, pzy czym ZamawiajEcy informuje, 2e potrEcen dokonywac bedzie z kwoty netto.

14. ZamawialEcy upowaznia Vllkonawcq do wystawiania faktur VAT bez wlasnego podpisu

15. Strony zgodnie oswiadczaja,2e okresy rozliczeniowe oraz terminy platnosci pzewidziane w

umowach z podwykonawcami nie mogE byc dluzsze niz okresy rozliczeniowe iterminy
platnoSci wynikajqce z niniejszej umowy.

16. Zamawiajq6y O6fbnule bezpoSredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek)
pzyslugujEcego podwykonawcy, kt6ry zawarl pnedlozonA Zamawiajqcemu umowe

o pbOwit'onawstwo, w przypadku uchylenia siq od obowiqzku zaplaty pzez M/ykonawcq

Bezposiednia zaplata dotyczy wylqcznie naleznosci powstalych po pzedlozeniu

Zamawiajqcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo

Zamawiajqcy moze nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli

Vlr!konawia'w terminie okre5lonym przez Zamawi1qcego wyka2e niezasadno5d takiej zaplaty.

17. Wpzypadku niedokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy, Zamawiajqcy potrqci kwotq

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego VWkonawcy

18. Zimawiajqiy ma prawo do wstzymania zaplaty wynagrodzenia, jezeli w terminie platno6ci

wniesie jasirze2enia do przedmioiu umowy. Za okres wstzymania platnosci nie pzystugujE

V$konawcy odsetki ustawowe z tytulu op62nienia platnoSci.

s8.
Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy.

Vwkonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o wartosci: ......"""" "" 21

(siownie: ..... .............)' w formie

i;rtt"). 
co stanowi 5% catkowitej wartosci umownej

2abezpieczenie powyzsze sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania Iub nienale2ytego

wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji

ZwrcI zabezpieczenia nastEpi w dw6ch nw. terminach:
a\ 7oo/o za'|ezpieczenia zwr6cone lub zwolnione zostanie nie p62ni4 ni2 w ciqgu 30 dni od

ostatecznego odbioru rob6t bez wad,
b) 30% zabezpieczenia z
cj wr6cone lub zwolnione zostanie nie p62niej ni2 w 15 dniu po uplywie okresu rQkojmi za wady

lub gwarancji.
W pzypadku zmiany, pzesuniQcia terminu zakonczenia pzedmiotu umowy Wykonawca

zobowiqzany jest pzed terminem wygasniQcia wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania dm6wy do ztozenia aneksu do powyzszego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia

na okres wynikajqcy z pzesuniQcia terminu zakoiczenia zadania.
W przypaiku 

-niedoietnienia 
obowiqzku wynikajqcego z ust. 4' jak r6wnie2 obowiqzku

wynifajhcego z prawa zam6wien publicznych, Zamawi4qcy ma prawo do potrqcenia nale2nych

kwot z faktur pzedkladanych do rozliczenia.

se.
Zobowiqzanie Wykonawcy wynikajqce z art. 438 ust.1

w zwiqzku z art. 95 ust.l ustawy Pzp.
Na podstawie art. 438 ust 1 otaz w zwi4zku z art. 95 ust 1 ustawy Pzp zamawiaiqcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o wacQ wzez V{konawcq lub Podwykonawce osob

wykonujqcych nizej wymienione czynnosci w trakcie rcalizacii ptzedmiotowego zamowienia w

zakresie:
a) czynnosci zwiqzane z zajmowaniem sie eksploatacjq urzqdzef instalacii i sieci na

stanowisku dozoru i eksploatacii co naimniej 10 os6b
b) czynnoSci zwiqzane z wykonywaniem czynnosci spawalniczych w zakresie eksploatacji

sieci i urzqdzeri c,o. - co najmniej 1 osoba

vlrykonawca pzed podpisaniem umowy pzedlozyl zamawiajqcemu oswiadczenie wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujEcych czynnosci

wskazane w ust. 1. Oswiadczenie to zawiera w szczeg6lnoSci: dokladne okre6lenie podmiotu

skladajqcego oSwiadczenie, date zto2enia oswiadczenia, wskazanie, 2e wymagane czynnosci
wyt<onijq oloby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk

tych os6b, rodzaj umowy o pracA (np. umowa na czas okreslony, nieokreslony, itp ) oraz podpis

osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Vlykonawcy lub Podwykonawcy

1.
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lt

vwkonawca zobowiqzuje siQ do zatrudnienia pracownik6w swiadczEcych wskazane czynnosci^w

okresie realizac.ji umowy na podstawie umowy o pracA w rozumieniu pzepisow ustawy z dnia 26

czevca 1974 r. - Kodeks Pracy.
w trakcie rcalizaqi zam6wienia zamawiajqcy uprawniony jest do wykonywania czynnoscl

kontrolnych wobec 
' 
\Afkonawcy odnognie spelniania pzez vwkonawce lub PodwykonawcQ

wymogi zatrudnienia na podsiawie umowy o pracQ os6b wykonujqcych wskazane w ust l
czynnosci. ZarnawiajEcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) 2qdania aotJmdntdw w zaliresie potwierdzenia spelniania ww. wymog6w i dokonywania

ich oceny, w tym w szczegolnosci oswiadczen zatrudnionych pracownikow .lub
poswiadczonych za zgodnosc z oryginatem kopii um6w o praca zatrudnionego pracownika

b) iqdania wylisnien w pzypadku wqtpliwo5ci w zakresie potwierdzenia spetnianla ww

wymog6w,
c) pzeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania gwiadczenia

w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajqcego w wy,znaczonym w rym
wezwaniu terminie, nie kr6tszym niz 3 dni robocze, vwkonawca przed+ozy zamawiajEcemu .do
wglqdu poswiad czone za zgodnosd z oryginalem odpowiednio pzez Vlrykonawce lub

e5cwyt<onawca kopie um6w o pracq os6b wykonujqcych w trakcie rcalizacii zam5wienia czynnosci

okreSione w usi. 1 wraz z dokumentem regulujqcym zakres obowiqzk6w, jezeli zostal spozqdzony.

Kopie um6w powinny zostac zanonimizowane w spos6b zapewniajqcy ochrong danych osobowych

pracownik6w, zgod;ie z obowiEzujqcymi przepisami odnosnie danych osobowych (tj .w
szczeg6lnogci bEz adres6w, nr PESEL pracownik6w). Informacje takie jak: imiq i nazwisko

zatrud;ionego pracownika, data zawarcia umowy irodzaj umowy o prace powinny byc mozliwe do

zidentyfikowania.
Z tytuiu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

um;wy o prace os6b wykonujqcych wskazane w ust. 1 czynnogci Zamawiaiqcy przewiduje- sankcje

w posiaci obowiqzku zaplaty-przez Vrykonawce kary umownej w wysokogci okre5lonej w S 10 ust.

7 umowy. Nieziozenie przez V$konawce w wyznaczonym pzez Zamawiajqcego terminie

zqdanych przez Zamawiajqc,ego dowod6w w celu potwierdzenia spelnienia pzez VqkonawcQ lub

e6awyt<oniwca wymogu iatrudnienia na podstawie umowy o pracq traktowane bQdzie jako

niespelnienie pLei Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracQ os6b wykonujqcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W drzypaOtl wi|iej niZ ttzykrotnego niedopelnienia wymogu zatrudniania 

. 
pracownik6w

swiabczqcych okreslone czynnosci na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepis6w Kodeksu
pracy ziiawilqcy uprawniony bedzie do odstEpienia od umowy zgodnie z s 13 ust 1 lit. 0
umowy.
w pzypadku uzasadnionych wqtpliwosci co do pzestzegania prawa pracy peez vwkonawcQ lub

Podwyionawce, Zamawiajqcy moze zwr6ci6 sie o przeprowadzenie kontroli pzez Paistwowq

Inspekcjq Pracy.

s 10.

Kary umowne.
w przypadku przekroczenia pzez \ rykonawce zamowionej mocy cieplnej okreslonej w s 2 pkt.l

oraz 
'w 

obowiqzujacych tabelach regulacyjnych' Zamawiaiqcy obciqzy Vwkonawce
p6ltorakrotnymi itawfimi oplat za zam6wionq moc cieplnq oraz p6ltorakrotnA stawka.oplaty

itatel ." usiugi peesylowe, za ilo56 pzekroczonE (r62nica pomiedzy moca zam6wionq

wynii(ajqcq z t-beti regulacyjnej, a najwiekszym przekroczeniem mocy zam6wionej w danym

miesiacu).
Jeaelt ptzyczyna awarii byla zla eksploatacja (brak konseMacji, plukania itd.) lub zly. montaz

(niezgodnie i obowiqzulqcymi przepisami i normami) utzEdze^ energetycznych,.potwierdzony

irotolotem awarii, kolztgmi naprawy i zakupu nowych uzqdzen zostanie obciq2ony
tl,ykonawca, Natomiast je2eli awaria nastqpila z przyczyn niezaleznych od Vwkonawcy,

powy2sze koszty pokryjs Zamawiajqcy. PtzyczynQ awarii okresli insp. nadz. zamawiajqcemu

wsp6lnie z pzedstawicielem VWkonawcy.
w pzypadku ponadnormatywnych ubytk6w wody sieciowej vl/ykonawca zostanie obciEzony

karami pzez Zamawiajqcego w wysoko5ci w jakiej sam zostanie obciq2ony przez spzedawcQ

ciepla (Energetyka sp. z o,o.).
Wykonawca- p6nosi odpowiedzialnos6 materialnq za niedogrzanie z tytulu niedostarczenia

energii ciepln;j trwajqce co najmniej jeden dziefi oraz za niewla5ciwE temperaturQ c.w. tryajEcq

co najmniej jeden dzien zgodnie z rozporzqdzeniem taryfowym
W p#ypa<ifu pzekrocz;nia czasu okre5lonego w S 2 pkt 17 i 18 Zamawiajqcy obciq2y

rrtrykon'awcq kwotq 2O0O,0O zl ( stownie : dwa tysiqce zlotych ) za ka2de 60 minut op62nienia.

8.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.
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6. W przypadku niedotzymania terminu dostarczenia wszystkich odczytdw zgodnie z S 6 ust. 2 i 3,

Zamawi{qcy obciq2y Vwkonawc? karq w wysoko6ci 1000 zl w ptzypadku op62nienia do 5 dni

oraz kwotE 2000 zl powy2ej 5 dni op62nienia.
19. W pzypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazku zatrudnienia pracownik6w

na podstawie umowy o prace, o kt6rej mowa w $ 9 \rllkonawca zaplaci na zecz ZamawiaiEcego
kare umownq w wysokogci 0,1 % wynagrodzenia okreSlonego w S 7 ust. 1. Kara umowna, o ktorej
mowa w zdaniu popzedzajEcym naliczana bedzie oddzielnie za ka2dy przypadek niewykonania
ww. obowiqzku onz za kazdy miesiqc realizacji umowy.

20. ZamawiajAcy zaplaci kare umownq \Afkonawcy za odstqpienie od umowy wskutek okolicznosci, za
kt6re odpowiada Zamawia.iqcy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym
mowaw$7ust. l umowy.

21. Vwkonawca zaplaci kare umownq Zamawiajqcemu za odstEpienie od umowy wskutek
okolicznosci, za kt6re odpowiada VWkonawca w wysokoSci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
o kt6rym mowa w S 7 ust. l umowy.

22. LEczna maksymalna wysokosc kar umownych, kt6rych moge dochodzic Strony, w ramach
niniejszej umowy nie moze pzekroczyc 40 % wynagrodzenia Vwkonawcy okreslonego w S 7 ust,

1.

23. Jezeli kara umowna, nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogq dochodzic odszkodowania
uzupelniajqcego na zasadach og6lnych.

s 11.

Warunki i zasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy:
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajE zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewa2noeci.
2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastqpic za zgodq Stron wyrazonq na piSmie w

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

3. Zmiana postanowien umowy mozliwa jest rowniez w przypadku zaistnienia jednej z
nastepujEcych okolicznogci i w zakresie okreslonym ponizej:

1) Nastapi zmiana osOb wskazanych pzez Vlkonawce skierowanych do realizacji
zamowienia pod warunkiem zastapienia ich osobami posiadajqcymi odpowiednie
kwalifikacje okreslone w SWZ.

2) Nastqpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy na kt6rego zasoby Vwkonawca
powolywal siq na zasadach okreglonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelnienia warunkow udzialu w postQpowaniu, o kt6rym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, pod warunkiem wykazania zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Vwkonawca samodzielnie spelni je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zam6wienia;

3) Nastqpi zmiana fotmy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
4. Zgodnie z art. 436 ust. 4 lit. b) Pzp, strony postanawiajE, iz dokonajq zmiany wynagrodzenia,

okreslonego w S 7 ust.1 umowy, w wypadku wystqpienia zmiany:
l) stawki podatku od towarow iuslug oraz podatku akcyzowego.
2) wysokosci mlnimalnego wynagrodzenia za ptacQ albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 t. o minimalnym
wynagroozenru za prace.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plan6w kapitalowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.

- jesli zmiany te bedq mialy wplyw na koszty wykonania pzedmiotu umowy przez VwkonawcQ.
5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowiEzywac bgdzie od miesiEca nastepnego, po

miesiqcu, w kt6rym nastEpila zmiana.
6. W wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1), wartosci brutto nale2nego wynagrodzenaa

ulegna zmianie w czegci niezrealizowanej, popzez doliczenie do kwot netto podatku VAT
oraz podatku akcyzowego, obliczonego wedlug nowo obowaEzujEcych pzepis6w.

7. W przypadku zmiany, o kt6rej mowa w ust. 4 pkt 2), wynagrodzenie Vwkonawcy ulegnie
zmianie o wartosC wzrostu calkowitego kosztu Vwkonawcy wynikajqcE ze zwiQkszenia
wynagrodzeri os6b bezposrednio wykonujEcych pzedmiot umowy do wysokosci aktualnie
obowiqzujqcego minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo
stawki godzinowej.
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8. W pzypadku zmiany, o ktOrej mowa w ust. 4 pkt 3), wynagrodzenie Vwkonawcy ulegnie

zmianie o wartosc wzrostu calkowitego kosztu Vwkonawcy, jakq bQdzie on zobowiqzany

dodatkowo poniesc w celu uwzglednienia tej zmiany, pzy zachowaniu dotychczasowej kwoty

netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonuiqcych pzedmiot umowy.
9. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w pzypadku zaistnienia pzeslanki, o ktorej mowa w ust 4

pkt 4), bedzie obejmowaC wylqcznie czes6 wynagrodzenia nale2nego Vwkonawcy, w
odniesieniu do kt6rej nastapila zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy pzez
VwkonawcQ w zwiqzku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych plan6w

kapitatowych, o kt6rej mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie V1/ykonawcy ulegnie zmianie o sume
wzrostu koszt6w realizacji Pzedmiotu umowy wynikajEcq z wplat do pracowniczych plan6w

kapitalowych dokonywanych pzez \Afkonawcq. Kwota odpowiadajeca zmianie kosztu

V1rlkonawcy bedzie odnosid sig wylqcznie do cz96ci wynagrodzenia pracownikdw' o kt6rych

mowa w zdaniu popzedzajqcym, odpowiadajqcej zakresowi, w jakim wykonujE oni prace

bezposrednio zwi+zane z rcalizaqE Pzedmiotu umowy
10. Za wyjEtkiem sytuacji, o ktOrej mowa w ust. 4 pkt. 1), wprowadzenie zmian wysokosci

lvynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia pzez Vwkonawce Zamawia.iqcemu do

zatwierdzenia:
a) pisemnego zgloszenia 2Edania zmiany tej wysokosci w terminie 30 dni od dnia

wystqpienia zdaeenia uzasadniajqcego takie 2qdanie,
b) szczeg6towego opisu i wyliczenia wptywu zmian na koszt wykonania zamdwienia, 

. -ci opinii bieglegb rewidenta w zakresie zetelnosci, prawidlowosci opisu iwyliczenia. Koszt

wykonania opinii lezy po stronie \ rykonawcy,
d) pisemnego oswiadczenia os6b biorqcych udzial w wykonywaniu umowy i zatrudnionych' 

na podsaawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub na podstawie um6w

cywilnoprawnych, o wykonywaniu czynnosci w toku realizacji niniejszej umowy;
zmiana wysokosci wynagrodzenia na podstawie zapisow ust. 4 pkt 1); 2) 3) i 4l dopuszczalna
bQdzie, po uprzednim zabezpieczeniu Srodk6w na ten cel.
ti.Zgodnie z atl. 439 Pzp, strony postanawiajq, iz dokonajq zmiany wynagrodzenia,

okreSlonego w S 7 ust.1 umowy, w wlpadku zmiany kosztow zwiqzanych z rcalizaqE
zam6wienia.

12. zmiana wynagrodzenia, o kt6rej mowa w ust. 1 1' bedzie mozliwa w pzypadku zmiany

koszt6w zwiazanych z rcalizacjq zamowienia o wiecej niz 20% w stosunku do koszt6w

obowiqzujqcych w dniu otwarcia ofert.
13. Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorel mowa w ust 11, w przypadKu

wzrostu koszt6w, wymaga upzedniego zlo2enia ptzez Wlkonawca oswiadczenia o

wysokosci dodatkowych koszt6w zwiEzanych z rcalizailE zamowienia. Vwkonawca
zobowiqzany jest do pzedlozenia z oSwiadczeniem szczegOlowej kalkulacji koszt5w w(az z
wykazaniem ich wplywu na koszty realizacji zam6wienia

14. Wpzypadku zmiany wynagrodzenia, o kt6rej mowa w ust. I 1, Vwkonawca zobowiEzany jest

do zmiany wynagrodzenia pzyslugujEcego podwykonawcy, z kt6rym zawarl umowQ, w

zakresie odpowiadajqcym zmianom kosztdw dotyczqcych zobowiqzania podwykonawcy'

.ie2eli lAcznie spelnione sA nastQpujqce warunki:
a) pzedmiotem umowy sq uslugii
b) okres obowiqzywania umowy p?ektacza 12 miesiQcy.

15. Zmiana wynagrodzenia, o kt6rym mowa w ust. 1 1, nastqpi w formie aneksu do umowy

s 12.

Czas tnvania umowy
1. Umowa niniejsza zostala zawarta od dnia ......... .,.. r' do dnia . ... .. . r.

2. Termin realizacji umowy moze wygasnqc przed uplywem terminu okreslonego w ust 1 . na skutek

wyczerpania Srodk6w finansowych pzeznaczonych przez Zamawiajqcego na realizacjQ

pzedmiotowego zamowienia, o kt6rych mowa wS 7 ust,3 umowy.

s 13.

Odstepienie od umowy
Stronom przysluguie prawo odstApienia od umowy w nastQpujqcych sytuacjach:
l. Zamawiajacemu peysluguje prawo do odstqpienia od umowy

a) zostanie ogloszona upadlosd lub rozwiEzanie firmy Vltlkonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zlgcia majqtku Vwkonawcy,
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f)

c) wystqpita koniecznosc wielokrotnego (nie mniej niz tzykrotnego) dokonywania bezposredniej

zaptaty podwykonawcy lub koniecznosc dokonania bezposrednich zaplat na rzecz
podwykonawcy pzekroczyla sumQ 5% wartoSci umowy w sprawie zam6wienia publicznego,

d) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujEcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mo2na bylo przewidzieC w chwili zawarcia umowy; odstEpienie
od umowy w tym wypadku moze nastqpic w terminie miesiqca od powzigcia wiadomosci o
powy2szych okolicznoSciach,
VWkonawca przerwal realizacjg zadania,
w pzypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiqzku zatrudnienia pracownik6w

na podstawie umowy o pracQ, o kt6rej mowa w $ I Zamawi4Ecy uprawniony bgdzie do

odstqpienia od umowy, W przypadku takim Vlrykonawcy nie b?dq sluzyc wzgledem

ZamawiajEcego zadne roszczenia, w tym o naprawienie szkody.
VWkonawcy pzysluguje prawo odstEpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) zamawiajqcy zawiadomi vwkonawce, i2 wobec zaistnienia upzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bqdzie m6gl spelniC swoich zobowiqzan umownych wobec \ /ykonawcy,

b) zamawiajEcy nie reguluje nale2nosci wykonawcy pzez okres dlu2szy niz 2 miesiEce, liczEc od

daty wymagalnosci faktury.
odstqpienie od umowy powinno nastEpic w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o

ustanowienie ptzyczyn umo2liwiajqcej odstqpienia. odstqpienie powinno byc w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierad uzasadnienie.
W wypadku odstqpienia od umowy V$konawcq oraz Zamawiaiqcego obciqzajE nastQpujece

obowiqzki szczegolowe:
a) w terminie 21 dni od daty odstqpienia od umowy V1/ykonawca przy udziale Zamawiajqcego

spozqdzi szczegolowy protok6l inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien odstqpienia,

b) vwkonawca zabezpieczy pzen/vane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, kt6ra odstEpila od umowy

s 14.

Postanowienia dotyczqce podwykonawstwa
Podwykonawca moze rczpoczql prace nie wczesniej nia ptzed dniem podpisania umowy z
V,,ykonawcq.
Vtkonawca nie p62niej ni2 na 7 dni pzed planowanym terminem wprowadzenia Podwykonawcy do
reilizacji zam6wienia ma obowiazek przedlozenia Zamawiajqcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, a tak2e projektu jej zmiany.
zamawiaiacy w terminie do 7 dni od dnia otzymania projektu umowy o podwykonawstwo, wnosl

zasteezenia do pzediczonego projektu, ido projektu zmiany umowy. zasteezenia dotyczyc mogq
jedynie niezgodnosci projektu umowy z wymogami okreslonymi w ust. 6.
-vvykonawca- w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcq przedklada

ZamawiajAcemu poswiadczonE za zgodnosd z oryginalem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo i jej zmiany.
Zamawiajqcy w teiminie do 7 dni wnosi spzeciw do umowy o podwykonawstw i do jej zmian

Spzeciw <iotyczyc moze jedynie niezgodnosci zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust. 6.

vtrlmagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespelnienie spowoduje zgtoszenie
pzez Zamawialqcego zastrzezen lub spzeciwu:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc

dluzszy niz 30 dni od dnia dorQczenia wykonawcy faktury lub rachunku;
b) termin realizacji zakresu pzekazanego do realizacji Podwykonawcy nie moze byc dluzszy od

terminu realizacji pzedmiotowego zam6wienia publicznego;
c) zakres rob6t i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny by6 tozsame z umowE na

2.

3.

,l

1.

5.

6.

4.

o)

0
s)

h)

r)

realizacj? zamowienia publicznego;
kary umowne z tytutu zwloki w realizacji umowy;
obowiqzek posiadania przez Podwykonawcq ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w
zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzanej z wy kon ywanq ptzez niego czQsciq zam6wienia;
prawo odstqpienia od umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie;
wartoSc wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za wykonanie cz9sci

zam6wienia nie moze byd wyzsza niz wartosC wynikalqca z olerly V1/ykonawcy;

obowiqzek czgsciowych platnosci na rzecz Podwykonawcy zgodnie z czQsciowymi platnosciami

okreslonymi w umowie na realizacje pzedmiotowego zam6wienia publicznego;

umowa o podwykonawstwo nie moze zawierao postanowiefi ksztaftujqcych prawa i obowi?'ki
podwykonawcy,'w zakresie kar umownych oraz postanowied dotyczqcych warunk6w wyplaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiEzki wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miSdzy zamawiajEcym a wyKonawcq
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7.

8

Zasady zawierania um6w o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami sE zgodne z zasadami

okreslonymi dla um6w zawieranych pomiSdzy Vlr!konawcq a Podwykonawcq.
platnogci w sytuacji powiezenia przez Wykonawce czegci zamdwienia do realizacji

Podwykonawcyl
a) warunkiem zaplaty drugiej i nastepnych czQsci nale2nego wynagrodzenia za odebrane place

jest pzedlozenie pzez wykonawcQ w dniu zlozenia faktury dowod6w (tj. potwierdzonych za

zgodnosd z oryginalem: protokolu odbioru czQsci prac wykonanych pzez Podwykonawca,

faktury oraz dowodu przelewu nale2nej Podwykonawcy kwoty), potwierdzajqcych zaplat?

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawc6w oraz dalszych Podwykonawc6w,

uizesiniczqlych w odebranych pracach. W pzypadku braku wymagalnego wynagrodzenia
rft!konawci iobowiEzany jest do przedlozenia oswiadczenia o braku wymagalnych zobowiazan

wobec Podwykonawc6w i pzedstawienia wykazu niezaplaconych faktur lub, w pzypadku braku

faktury, potwierdzonq za zgodnosd z oryginalem kopiQ protokolu odbioru rob6t. W pzypadku
pfatnosci kofcowej V1iykonawca opr6cz potwierdzenia zaplaty wymagalnego wynagrodzenia na

zecz Podwykonawc6w, dodatkowo zobowiEzany iest do dostarczenia, w terminie 7 dni pzed

terminem zaptaty wynagrodzenia na zecz vwkonawcy, oswiadczenia Podwykonawcow
potwierdzajqce, ii naleZnie im wynagrodzenie zostalo zaplacone, onz 2e na dzien zb2enia

oswiadczenia nie majE 2adnych wiezytelnosci wynikajqcych z faktur za zrealizowane prace

objgte pzedmiotem umowy z Vwkonawce.
b) w'pzypadku nie wykazania dokonania platnosci naleznei Podwykonawcy ZamawiajEcy' 

uprbwnlony bqdzie do wsteymania wyplaty nale2nego wynagrodzenia w cze5ci r6wnei sumie

niedokonanych wyplat wynagrodzenia na zecz Podwykonawcy,
c) Zamawiajacy dokonuie bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia ptzystugujEcego

Podwykonawcy, kt6ry zawarl zaakceptowanE ptzez zamawiajqcego umowQ o

podwykonawstwo, w pzypadku uchylenia siQ od obowiazku zaplaty pzez VwkonawcQ' z

zastzezeniem lit. d). Bezposrednia platnosc na tzecz Podwykonawcy zostanie dokonana
przelewem w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia wykazania zasadnosci takiej platnosci,

d) w pzypadku zgloszenia przez \ rykonawcQ uzasadnionych pisemnych uwag zamawiajqcy
uprawniony bQdzie do odmowy dokonania bezpoSredniej zaplaty na zecz podwykonawcy

wzglgdnie' do zlo2enia do depozytu sqdowego kwoty potzebnej na pokrycie wynagrodzenaa

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w pzypadku istnienia zasadniczej wEtpliwosci

Zamawia.jqcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, kt6remu ptatnosC siQ nalezy'

e1 w pzypiO-t<u 
- 
dokonania bezposredniei zaplaty Podwykonawcy Zamawi4Ecy potrqca kwotq' rvyiti6nego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Vwkonawcy. Szczeg6lor'vy tryb

regulu.lqcy oezp6Sredniq ptatnoSc na Eecz Podwykonawcy okresla art. 465 ust od 1 do 6

ustawy Prawo zamowien publacznych.

9. \ rysokosc kar umownych, z tytulu:
a) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego

wynosi kazdorazowo 5 % wartosci umowy,
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

Podwykonawcom lub
nieterminowej zaplaty za

b) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom wynosi 0,1 % wartosci kazdorazowej
dzieh.

oalszym
kazdy je)

c) niepzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem' 
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,1 % wartosci umowy za kazdy dziert

zwloki w'realizacji obowiqzku pzedtozenia prolektu umowy o podwykonawstwo, liczEc od dnia
powziqcia peez Zamawiaiqcego informacji o wykonywaniu ptac ptzez Podwykonawc9;

d) niepzedlozenia poswiadczonej za zgodnos6 z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmjany, wynosi 0,1 % wartoSci umowy za kazdy dzien zwloki'

e1 
'rvykonyw'ania 

prec pAez podwykonawcq bez zawatlei umowy o podwykonawstwo wynosi 0,2
yo warioSci umowy za ka2dy dzien, liczqc od dnia powziqcia przez Zamawi4qcego informacji o

wykonywaniu wac pzez podwykonawcq;
f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 0,05% wartosci

umowy o podwykonawstwo za ka2dy dzieh zwtoki, liczac od uplywu terminu okreslonego pzez
ZamawiajEcego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,

g) braku zmiiny-umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okre5lony w pkt 0 w wysokosci

0,1 ok wartoSci umowy o podwykonawstwo za kaady dzien zwloki, liczEc od uplywu terminu

okreslonego pzez Zamawilqcego w wezwaniu do dokonania wskazanei zmiany .

10. zamawiajqcemu przysluguje prawo odstqpienia od umowy w sytuacji, gdy wystEpita koniecznosc
wielokrotnego (nie mniej niz tzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub

koniecznosc dokonania bezposrednich zaplat na rzecz Podwykonawcy przekroczyla sumq 5%

wartosci umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
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12.

'13.

'11.

s15.
Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiajacego uprawnionym do kontakt6w bQdzie: . .. . . tel

J. Przeostawicletem VWkonawcy pelniEcym
tel.

fun kcjQ kierownika

Je2eli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Vvykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania

spetniania warunk6w udzialu w post9powaniu, Vwkonawca jest obowiqzany wykazac

zamawiajqcemu, 2e proponowany inny Podwykonawca lub vwkonawca samodzielnie spelnia je w

stopniu nid mniejszym ni2 podwykonawca, na kt6rego zasoby wykonawca powolywal sig w trakcie
postepowania o udzielenie zam6wienia.
Jezeii powierzenie Podwykonawcy wykonania czqsci zam6wienia na uslugi nastQpuje w trakcie
jego realizacji, Vvykonawca na zqdanie Zamawiajqcego pzedstawia oswiadczenie tego
poiwykonawcy, o kt6rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia

okreslonych w art. 108 ustawy Pzp. (,,lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczqce tego
podwykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia, o kt6rych mowa w art'108 i 109 ustawy Pzp" '
jezeli podmiotowe Srodki lub art. 109 byly w tym zakresie wymagane w postQpowaniu).
'Jeleli 

zamawi4qcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzE podstawy wykluczenia,

Vlrykonawca obowiqzany jest zastqpiC tego Podwykonawca lub zrezygnowa6 z powiezenia
wykonania czeSci zam6wienia Podwykonawcy.
Powieeenie wykonania czQsci zam6wienia Podwykonawcom nie zwalnia Vwkonawcy z
odpowiedzialnoSci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Zjadnie z art. 120 ustawy pzp, Vwkonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej

innych podmiot6w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiEzal sie do udostepnienia

zasob6w, za szkodg poniesiona przez zamawi4Ecego powstatq wskutek nieudostgpnienia tych

zasob6w, chyba 2e za nieudostepnienie zasob6w nie ponosi winy
Regulacje wobec Podwykonawc6w stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

14.

'15.

16

bQdzie:
e-mail:

4. Dopuszcza sig zmianq przedstawicieli stron z pzyczyn niezateznych od stron. strony zgodnie

ustalaja, 2e zmiana pzedstawiciela odbywac siQ bedzie popzez pisemne poinformowanie strony o

zaistnieniu tego faktu.

s 16.
Klauzula og6lna dot. przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Stron oraz oi6b reprezentujqcych Strony, pozyskane pzez Strony wzajemnie od

siebie w zwiqzku z umowq, przetwazane bqdq wylqcznie na potrzeby realizacji umowy

oraz chronione bgdq przed dostqpem os6b nieupowaznionych - zgodnie z obowiqzujEcymi
przepisami o ochronie danych osobowych -Rozpozqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

iUEi ZO1OIOZS z dnia 2T kwletnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z

pzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46 4/E (og6lne rozpozEdzenie o ochronie danych/RoDo) (Dz. U UE L.

z 2016 r. Nr 119 ze zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
2. Strony zgodnie oswiadczaiq,2e p|z:et\natzanie danych dokonywane bqdzie przez ka2dq ze stron

jako administratora danych osobowych w zakresie:
a) udost?pnionych im pzed drugq Strone danych os6b reprezentujqcych kazdq ze Stron

wcelu zawarcia umowy: na podstawie pzeslanki niezbednosci do wykonania umowy,
kt6rej stronq jest osoba lub podj?cia dzialaf pE.ed zawarciem umowy;

b) udostQpnionych im pzez drugE Strone danych os6b wykonujAcych zadania z rcmienta
Stron: w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie
prawidlowosci realizacji pzedmiotu umowy,

a jednoczesnie przetwarzanie danych w tym zakresie nie narusza praw iwolnosci os6b,

kt6rych dane dotyczq.
3, Osoba, kt6rel dane osobowe przetwarzane sq w zwiqzku z rcalizaciq niniejszej umowy, ma prawo

do 2qdania dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniqcia lub ograniczenia
ptzelwatzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec pzetwazania danych osobowych
w zwiqzku z realizowaniem interesu administntora z przyczyn zwiqzanych z iej szczegolnE
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4.

sytuacjq, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Uzedu Ochrony Danych Osobowych

w pzypaoku gdy uzna, 2e administrator naruszyl pzepisy o ochronie danych osobowych

Stioni oswiadciaje, Ze dane przetwazane bQdq w okresie koniecznym do realizacji irozliczenia

umowy, oraz w razie takiego obowiEzku ciEzEcego na administratorze - popzez oKres

pzechowywania dokumentac.ji dla cel6w archiwalnych.
Fodanie danych jest dobrowolne, z tym 2e stanowi warunek umozliwiajEcy dopuszczenie danej

osoby do realizacji niniejszej umowy.
wsxutet pzetwl rzania u zadnei ze Stron nie bQde podejmowane decyzje w sposob

zautomatyzowany (bez udzialu czlowieka).
Wobec k;zdej z bdOO, t<tOrycn dane osobowe pozyskano na potzeby realizacji umowy, zostanie

zrealizowany obowiazek informacyjny, o kt6rym mowa w art 13 i 14 RODO.

s 17.
Powiezenie przetwarzania danych osobowych

W zwiEzku z rcalizaqq pzedmiotu umowy, ZamawiajEcy powieza Vwkonawcy wtrybie art 28

Rozpoeqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z pzetwazaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego pzeplywu taiich ilanycn oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne rozpozqdzenie

o ochronie danych/RoDO), zwanego dalej ,,Rozpozqdzeniem", pzetwarzanie danych osobowych

niezbednych do realizacji umowy
Zamaiut4qcy o6wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych, ktore powieza.

Vriyfonawia' zobowiEzuje sig przetwaza6 powiezone mu dane osobowe zgodnie z niniejszq

umowq, Rozpozqdz6niem oraz z innymi pzepisami prawa powszechnie obowiezujqcego, kt6re

chronie prawa os6b, ktorych dane dotyczq.
Mrlkoniwca oswiadcza, 

-ze 
Wzy pzefr,tarzaniu danych osobowych stosuje Srodki bezpieczenstwa

spelniajqce wymogi RozpozEdzenia oraz chroniqce prawa os6b, kt6rych dane dotyczE'

XategoiiL os6U, flOryctr dan-e dotyczq to wlaSciciele nieruchomoSci i/lub uzytkownicy wieczySci.

Rodial izakres przetwarzanych danych osobowych: dane zwykle (nazwiska i imiona, adresy

zamieizkania lub pobytu, numery telefonu). Zakres danych kazdorazowo bedzie ustalany zgodnie z

zasadE minimalizacji danych.
6. Celem pzetwazanta ww danych osobowych zawartych w ww. zbiorze danych .iest rcalizacia

plzedmiotu umowy okreslonego wS 1. Charakter przetwazania jest adekwatny do potzeb

zwiqzanych w wykonaniem pzedmiotu umowy.
7. \Arlkonawca upiawniony jest do wykonywania wszystkich niezbqdnych operacii na danych w

zakresie realizacji pzedmiotu umowy okreslonego w S 1

8. Zamawiajqcy powieza, a \A&konawca zobowiqzuje sie pzetwaza6 powierzone dane osobowe

tylko iwyiqcinie w niezbednym zakresie i celu oraz na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

9. powlerzLnie ptzeuta.zanta danych okreSlone w niniejszej umowie stanowi polecenie pzetwarzania

danych przez Administratora danych osobowych (zamawiajEcego) Podmiotowi przetwarzalqcemu

(VWkonawcy).
tO. Strbny ustaii.lq, ze podczas reatizacji niniejszego powiezenia bede ze sobq Scisle wsp6lpracowac

informujqc sig'wzajemnie o wszystkich okolicznosciach majqcych lub mogacych mied wplyw na

wykonanie powierzenia.
1. Wykonawci zobowiqzuje sig, ptzy przetwarzaniu powieeonych danych osobowych, do ich

za'bezpieczenia prz6z' stosbwiniil odpowiednich Srodk6w technicznych i organizacyjnych

zapewniaiqcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiada,Ecy ryzyku zwiEzanemu z
pzetwaz'ahiem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzqdzenia.

12. iA/ykonawca zobowiqzuje sie dolozyc nale2ytej starannosci ptzy ptzet!,latzaniu powiezonych

danych osobowych.
13. V1rlionawca zobowiqzuje sig do nadania upowa2nien do pzetwazania danych osobowych

wizystkim osobom, kt6re bedq pzetwazaly powiezone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

14. \Af(onawca zobowiEzuje sie zapewni6 zachowanie w tajemnicy (o ktoreJ mowa w art. 28 ust- 3 pkt

b ilozporzqdzenia) pL6twazanych danych przez osoby, kt6re upowa2nia do pzetwaeania danych

osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w trakcie zatrudnienia ich u Vwkonawcy, jak

ipo ustaniu stosunku pracy.
15. \ rykonawca po zakonczeniu rcalizaqi zadah zwiqzanych z przetwazaniem powiee onych.danych

zwraca ZamawiajEcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejqce kopie, chyba 2e

prawo Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego nakazujq prz echowywanie danych osobowych.
16. Vwkonawca zobowiqzuje sie w miarQ mozliwosci pomagaC Administratorowi popzez odpowiednie

srodki techniczne iorganizacyjne wywiqzywac siQ z obowiqzku odpowiadania na 2qdania osoby,

kt6re.i dane dotyczq, w zakresie wykonywania jej praw okre6lonych w rozdziale lll RozpozEdzenia.
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17. \ rykonawca zobowiqzuje sie pomagac Administratorowi wywiEzywac siQ z obowiEzk6w okreslonych

w art. 32-36 Rozporzqdzenia. W szczegolnoSci zobowiEzuje sig poinformowac Administratora o

Srodkach stosowanych zabezpieczeh pzetwarzania danych.
18. \ rykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki zglasza je

Zamawiajqcemu oraz zobowiqzuje sie do wsp6lpracy z zamawi{qcym w zakresie niezbQd-nych do

wykonania czynnosci zwiqzanych z zaistnial^/m naruszeniem, w tym przekazuje informacje

niezbqdne Zamawiajqcemu do ewentualnego zgloszenia naruszenia organowi nadzorczemu w

rozumieniu Rozporzqdzenia.
19. Vwkonawca zobowiqzuje sie niezwlocznie zawiadomic zamawiajqcego o kazdym pr€wnle

umocowanym zqdaniu udostepnienia danych osobowych wlasciwemu organowi pansM?' chyba' ze

zakaz zawiadomienia Zamawiajqcego wynika z pzepis6w prawa, a w szczeg6lno6ci pzepis6w
postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufno6ci wszczetego dochodzenia.

20. zamawilqcy zgodnie z art, 28 ust. 3 pkt h) Rozporzqdzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez vwkonawcQ ptzy pzetiratzaniu i zabezpieczeniu powiezonych danych

osobowych spelniaiq postanowienia umowy.
21. Zamawialqcy realitowaC bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Vwkonawcy i z minimum 24

godzinnyfi jego uprzedzeniem. Prawo kontroli Zamawiaiqcy wykonywa6 moze osobiscie lub pqez
podmioty tzecie, kt6re upowa2ni do pzeprowadzenia kontroli

22. Vwkonawca zobowiqzuje sie do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

wskazanym ptzez ZamawiaiEcego nie dluzszym ni2 7 dni

23. \Afukonawca udostQpnia Zamawiajqcemu wszelkie informacje niezb?dne do wykazania spelnienia

obowiqzk6w okreslonych w art. 28 Rozporzqdzenia.
24. Vwkonawca mo2e powiezyc dane osobowe ob.igte niniejszE umowq do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnei zgody

Zamawiajqcego.
25. Ubiegajqi- sig o zgodg Zamawiajqcego, o ktorej mowa w ust. 25, Wykonawca podaje

Zamiwiajqcemu dane potencjalnego podwykonawcy oraz niezbgdne informacje, kt6re pozwolq

Zamawial{cemu oceni6, czf podwykonawca zapewnia wystarczajEce gwarancje .wdrozenia
odpowie<inich Srodk6w technicznych i organizacyjnych, by pzetwazanie spelnialo wymogi

Rozporzqdzenia i chronilo prawa os6b, kt6rych dane dotyczq.
26. Przekazanie powierzonych danych do paistwa tzeciego mo2e nastqpic jedynie na pisemne

polecenie zamawiajqcego chyba, 2e obowiqzek taki naklada na vwkonawcQ prawo unii lub prawo

panstwa czlonkowskiego, kt6remu podlega Vrykonawca. Wtakim pzypadku przed rozpoczQciem

pzetwarzania \Arlkonawca informuje zamawiajqcego o tym obowiqzku prawnym, o ile prawo to nie

zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

27. Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 25 powyzej, w kwestii ochrony danych osobowych spelnia te

same gwarancje i obowiqzki jakie zostaly nalozone na Vwkonawc9 w niniejszej Umowie..

28. Mfkonawca zobowiqzuje podwykonawce, i2 po zakoriczeniu Swiadczenia uslug zwiqzanych z

ozetwarzaniem wszelkie dane osobowe zwr6ci \ rykonawcy oraz usunie wszelkie ich istniejqce

i<opie, chyba 2e prawo Unii lub prawo paristwa czlonkowskiego nakazujq przechowywanie danych

oso0owycn.
29. Vwkonawca ponosi pelnE odpowiedzialnosd wobec zamawiajqcego za niewywiqzanie sie ze

spoczywajqcych na podwykonawcy obowiqzk6w ochrony danych.
a0. \A,lkonawti informuje Zamawiajqcego o wszelkich zmianach, rozwiqzaniu, wypowiedzeniu bqdz

od'stqpieniu od umowy podpowiezenia przetwarzania danych w terminie 3 dni od zaistnienia tego

zdatzenia.
31. \ rykonawca jest odpowiedzialny za udostqpnienie lub wykozystanie danych osobowych niezgodnie

z ire5cia umowy, a w szczeg6lnosci za udostgpnienie powiezonych do przetwarzania danych

osobowych osobom nieupowaznionym.
32. Wkonawca zobowiqzuje siE do niezwlocznego poinformowania Zamawiajqcego o jakimkolwiek

poltepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sqdowym, dotyczEcym ptzeliratzania ptzez

V\,!kdnawcq danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub

ozeczeniu 
- 

dotyczEcym pzetwazania tych danych, skierowanych do \Afkonawcy' a tak2e o
wszelkich planowanyth, o ile sq wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczqcych
ptzelnratzania u vwkonawcy tych danych osobowych. Niniejszy ustQp dotyczy wylqcznie danych

osobowych powiezonych Wzez Zamawi4Acego.
33. W pzypadku gdy z przyczyn lezqcych po stronie vwkonawcy - zamawiajEcy - jako administrator

danych osobowych - zostanie zobowiEzany do wyplaty odszkodowania lub zostanie ukarany kare
gzfwny, Mrlkonawca zobowiazuje sig pokryC Zamawiajqcemu poniesione z tego tytulu straty i

koszty.
34. Okres obowiqzywania powiezenia jest tozsamy z okresem obowlqzywanla nlnlejszej umowy.
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35. Vllkonawca zobowiqzuje siQ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, material6w,

dokument6w i danych osobowych otrzymanych od zamawiajqcego i od wspolpracujqcych z nim

os6b oraz danych uzyskanych wjakikolwiek inny spos6b, zamiezony czy pzypadkowy w formie

ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne").

36. Mlkonawca oswiadcza, 2e w zwiqzku ze zobowiqzaniern do zachowania w tajemnicy danych

poufnych nie bQdq one wykozystywane, u.iawniane ani udostQpniane bez pisemnej zgody

zamawiajqcego w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze koniecznosc ulawnlenla
posiadanych informacji wynika z obowiEzujqcych pzepis6w prawa lub Umowy

SZ. btrony zobowiqzujq sie do dolozenia wszelkich staran w celu zapewnienia, aby Srodki lqcznosci

wykotystywanir cjo oObioru, pzekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowaty

zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczegolnosci danych osobowych powiezonycn do

p.zet atzania, przed dostepem os6b trzecich nieupowaznionych do zapoznania siQ z ich trescaE.

s 18.

Postanowienia koficowe,
1. Jakiekolwiek spory majqce zwiqzek z wykonywaniem Umowy

powszechny wlaSciwy dla siedziby ZamawiajEcego.
bedA rozstzygane pzez sEd

beda mialy zastosowanie
ustawy Prawo zam6wiei

publicznych.
3. tAlykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawi4qcego, cedowac swoich praw iobowiqzk6w

wynikajqcych z niniejszej umowy na rzecz innych podmiot6w, w tym r6wniez dokonywac pzelewu

wierzytelnosci naleznych z tytutu realizacji niniejszej umowy od ZamawiajEcego.
4. Strony nie dopuszczajE formy dokumentowej, o kt6rej mowa w at1- 772 k.c. dla jakichkolwiek

oSwiadczelr woli skladanych sobie wzajemnie, czyniqc forme pisemnq pod rygorem niewaznoscl

formq wytqcznq.
5. Umowg 

'spozqdzono 
w trzech jednobrzmiqcych egzemplazach, dwa dla zamawiajqcego i I dla

VWkonawcy.

ZAMAWAJACY: WYKONAWCA:

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami ninie.iszej umowy
odpowiednie pzepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i
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Obowiqzek informacyjny z zakresu ochtony danych osobowych

wykonywany wobec osoby uprawnionei do realizacji zadaf okre5lonych umowe nr:

z ramienia strony umowy:
Przedsiebiorstwo Go6podarki Miejskiej Sp. z o.o. 59-100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2

Zgodnie z ad. 14 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwielnia

2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z ptzet'Natzaniem danych osobowych

iw sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/VVE (og6lne

rozpozqdzenie o ochronie danych/RODO) (Dz. U. UE. L.22016 r. Nr 1'19).

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

2) \ 
^/znaczylismy 

Inspektora ochrony Danych z kt6rym mozna skontaktowac siQ przez adres e-

mail iod@pgm-polkowice.com.pl oraz w formie tradycyjnej na adres Przedsiebiorstwa
Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Dqbrowskiego 2;

3) 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 prawidtowego wsp6ldzialania w zwiqzku z wykonaniem umowy

Podstawq prawnq pzetwarzania dokonywanego ptzez Administratora jest prawnle

uzasadniony interes realizowany ptzez Administratora, polegajEcy na zapewnlenlu
prawidlowoSci realizacji pzedmiotu umowyi

+) itodanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji cel6w, dla kt6rych dane sq

zbierane. Brak podania danych uniemozliwi Pani / Panu udzialw realizacji umowy

5) Dane osobowe zostanq udostQpnione podmiotowi bQdEcemu stronq umowy oraz osobie /

osobom reprezentujEcym stronQ umowy, osobom zaangazowanym w real|zacje umowy a

takze moge zostac udostepnione wlasciwym organom panstwowym jegli taki obowiaTek bedzie
wynikae i przepis6w prawa nadto podmiotq Swiadczqcym administratorowi uslugi, ktOre dla

reatizacli cLtOw sq niezbgdne, w tym w szczeg6lnosci podmiotom SwiadczAcym uslugi

informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego,
6) Dane oiobowe bedq p2echowywane przez okres realizacji umowy, a po jego zakoiczeniu

pzez odpowiedni okres wynikajqcy z pzepisow prawa, dotyczqcych obowiezku archiwizacji

dokumentow;
Ma Pani/Pan prawo dostQpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub

ograniczenia p|z:e$lar.ania, prawo do wniesienia spzeciwu wobec dalszego przetwazania
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Zalqcznik nr 12 do SWZ i wzoru umowy : Opis przedmiotu zam6wienia

ZalEcznik Nr 1 do umowy

l. llekroC w zalqczniku mowa o:

a) sieci cieplnej - to rozumie sie pzez to siec pzewodow oraz urzqdzeh (tj. zawor6w

odcinajqcych, zawor6w odpowietzajqcych, odwodnie6, odpowietzen, uzAdzen kontroli

pomiarowej, konstrukcji nosnej, kanal6w cieplowniczych) sluzqcych do przesylania ciepla ze

2t6dla ciepla do wezl6w ciephych,
b) urzqdzeniach energetycznych zamontowanych na wQ2le- rozumie siq ptzez to utzEdzenta

techniczne sluzace do pzekazywania energii cieplnej, przetwazania temperatury i cisnienia

czynnika geewczego, pomiaru i regulacji parametrow strumienia czynnika grzewczego,

zabezpieczenia instalacji pzed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia i temperatury (tj.

wymiennik ciepta, hydroelewator, pompa c.o. i c.w.u, licznik ciepla, zaw6r bezpieczenstwa,

zawor r62nicy cisnie6, regulatory bezposredniego dzialania onz automatyke wezla' itp)

ll. Eksploatacja sieci cieplnych.
Regulacja sieci cieplnych w sposob zapewniajEcy prawidlowy rozdzial nosnika ciepla dla wszystkich

Odbiorc6w.
Biezqca obsluga sieci cieplnych tzn. utzymania ich w nalezytym stanie technicznym dla zapewnienra

ciqglosci ruchu i niedopuszczania do powstawania awarii poprzez takie czynnoScijak:

- kontrola i naprawa podp6r Slizgowych, punkt6w stalych i element6w konstrukcji nosnej,

- dokonywanie odciQ6 lub wylaczef na pisemne powiadomienie zamawiajacemu,

dokonywanie wlqczen na pisemne powiadomienie ZamawiajEcemu'

kontrola pzylEczy indywidualnych,
kontrola sieci cieplnych wraz z komorami cieplnymi,

kontrola stanu dzialania systemu alarmowego monitorangu,

konserwacja i naprawa wzadzefi automatycznej regulacji w komoze pomiarowej,

odwadnianie zalanych komor i sieci cieplnych,
"-- kontrola i uszczelnienie uzqdzeh kolniezowych w komorach,

- konseMacjazaworowodcinajEcych,

- sprawdzanie iudraznianie odpowietrzelr iodwodnieh w komorach,

- sprawdzanie ubytk6w wody sieciowej w sieci cieplnej'

- kontrola, konserwacja iwymiana aparatury kontrolno-pomiarowej'

- natychmiastowe usunigcie nieszczelnoSci na sieci,

- pzekazywanie sieci cieplnej do remontu,

- uruchamianie sieci cieplnej z inwestyc.ii lub po remoncie kapitalnym'

- utzymywanie instalacji alarmowej sieci cieplnej w stanie prawidlowej pracy'

- odpowietrzanie zapowietzonych odcink6w sieci cieplnej,

- bie2ace informowania zamawiaiqcego o wystQpujqcych awariach i parametrach pracy sieci

cieplnej itp.,

- utzymywanie w nale2ytym stanie i czystosci kom6r cieplowniczych,

- zapewnienie ciqglosci dostaw ciepla,

- karczowanie krzakow i podszycia przy magistrali cieplowniczej na odcinku od komory

pomiarowej na terenie dostawcy ciepla do komory pomiarowei K-2 ptzy ul, Legnickiej,

- zabezpieczenie miejsca awarii sieci (zabezpieczenie wy8wu czynnika grzewczego)

Usuwanie awarii odbywao siQ bedzie na odrQbne zlecenie i rozliczane wg stawek cenotw6rczych

z umowy - dotyczy sieci o O 150 i powyzej.

lll. Eksploatacja wQzl6w cieplnych.
Do eksploatatora wezlow cieplnych nalezy:
1. Biezqca obsluga wQzl6w cieplnych tzn. utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym dla

zapewnienia ciqglosci ruchu popzez takie czynnosci jak:

- regulacja przeplywu nosnika doplywajqcego z sieci cieplnej i odplywajqcego do instalacji

odbiorcy,
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regulacja cisnien w wQzlach cieplnych,

regulacja automatyki wQzla zgodnie wytycznymi Zamawiajqcego,

regulacia temperatury czynnika geewczego i cieplej wody'

kontrola pracy element6w automatycznej regulacji (sterowniki, pzetworniki ciSnienia

i temperatury oraz napedy zaworow),

czyszczenie filtroodmulaczY,
czyszczenie filtr6w,
plukanie, czyszczenie stabilizatorow cieplej wody,

wymiana i regulacja dysz i wktad6w hydroelewatorowych,

konserwacja ruchomych czesci zawor6w regulacyjnych,

wymiana uszczelek w poleczeniach kolnierzowych,

wymiana uszczelek w polaczeniach gwintowanych,

odpowietrzanie wezl6w cieplnych,

kontrola poprawnosci dzialania i wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej,

uzupelnianie przewodnika ciepla w gniazdach kieszeniowych termometrow,

kontrola poprawnosci dzialania uzqdzei energetycznych,

usuwanie nieszczelnosci powstalych w trakcie eksploatacji'

odczytywanie wskazai cieplomiezy i wodomierzy,

wymiana 2r6del swiatla w punktach Swietlnych wQzlow'

konserwacja utzEdze^ energetycznych zamontowanych w wqztach cieplnych,

konserwacja armatury odcinajqcej, regulacyjnej oraz apa?tury kontrolno-pomiarowej,

kontrola cisnienia pzestzeni gazowel otaz uzupelnianie cisnienia w kompensacyjnych

naczyniach pzeponowych,
poprawa mocowania izolacji termicznej,

uzupelnianie nosnika ciepla w instalaciach wewnetznych c.o.'

plukanie wymiennik6w ciepla zgodnie z zaleceniem producenta, lub ZamawiajAcego'

prowadzenie na biezqco ksiqzki pracy wezla,

wymiana (demontaz i montaz) licznik6w ciepla i wodomiezy zgodnie z zaleceniem

Zamawiajqcego.

- wymiana (demontaz imontaz) utr.qdzef' pobranych z magazynu Zamawiajqcego

- pzekazywanie wgzl6w cieplnych do remontu.

2. V$miana iszkodzonych wzAdzel energetycznych wqzla. W pzypadku awarii uzedzei

energetycznychzamontowanychwwQ2|eciep|nym,na|e2yspozadzieprotokotawaryjny.Jeze|i
poyi.ynq awarii bedzie zla eksploatacja 1ub zly montaz, to koszty nowego urzqdzenia ponosi

wykonawca. Natomiast jezeli awaria nastqpita z ptzyczyn niezaleznych, to powyzsze koszty

pokryje ZamawiajEcY.
3. Wezly cieplne, wraz z zamontowanyml

w miarQ mozliwosci codziennie.
w nich uzqdzeniami energetycznymi nalezy sprawdzaC

4. Vwkonawca zobowiEzany jest do natychmiastowego przywr6cenia prawidlowej pracy wgzla

i usuniQcia nieszczelnosci wystQpujqcych w wezle cieplnym

5. W wgzlach z automatykq pogodowq \Arykonawca bQdzie stosowal obnizenia nocne c.o. lc.w.u. na

zlecenie ZamawiajEcego.
6. Okresowe (zgodne z DTR) uruchamianie nieuzywanych pomp obiegowych' zaworow

regulacyjnych i ich naped6w - minimum raz w miesiqcu.

7. Uruchamianie i zatzymywanie, wQzl6w cieplnych na zgloszenie Zamawiaiacego

8. Utzymywanie w nale2ytym stanie iczystosci pomieszczen wezl6w cieplnych

9. Eksploatacja powinna byo prowadzona w spos6b ciqlgty -24 h na dobe.

10. Bieiqce analizowanie danych z komory pomiarowef K-Z pzy ul. Legnickiej w spos6b ciqgly, w

tym jarametr6w nosnika ciepta (temperatura nosnika na zasilaniu i powrocie, wielkosc pzeplywu

na zasilaniu i powrocie, cisnienie, ilosc energii, moc cieplna, przekroczenie mocy, temperatury

zewnQtzne). Informacje o pracy sieci bQdzie przekazywac zamawiajqcemu w sprawozdaniach

miesiQcznych.
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Zalqcznik Nr 2 do umowy

V1r!kaz material6w na sieciach iwezlach nie wchodzqcych w zakres ryczaltu

1. Materialy eksploatacyjne i elementy sieci cieplnych:

- rury stalowe i rury preizolowane o Q 150 mm i powyzej ,

- ksztaltki stalowe i ksztaftki preizolowane ( tr6jniki, kolana, luki, redukcje) o @ 150 mm i

powyzej,

- zawory kulowe, zasuwy i przepustnice z napedami o g 150 mm i powyzej

- mury termokurczliwe do rur preizolowanych o O 'l5O mm i powyzej.

- izolacja cieplochronna rur o O 150 mm i powy2ej

2. Materialy eksploatacyjne i elementy wQzldw cieplnych:

- pompy c.o. i c.w.,

- rurowe i Stowe wymienniki ciePla,

- liczniki ciepla oraz moduly komunikacyine do nich,

- baterie do licznikow ciepla,

- wodomieze i moduly impulsowe,

- elementy automatyki cieplnej: regulatory pogodowe, zawory, napedy do zawor6w, zawory

bezpo6redniego dzialania, skzynki sterujqce pracq-wQzla, czujniki temperatur,

- zasobniki cieplej wody,

- zaworybezpieczenstwa,

- pzeponowe naczynia kompensacyjne,

- filtroodmulacze,

- zduory roznicy cisnien i pzeplywu.

- izolacja cieplochronna , o ile nie byla zamontowana na eksploatowanych wQzlach
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Numer sprawy 15 I 2021

ZalEcznik Nr 3 do umowy

Wkaz wQzlow c.o.

Wkaz wQzl6w objQtych umowE - stan na 30.06.2021 r.

l. Wezfy wlasne - grupa taryfowa Al

Lp. Lokalizacja Rodzaj automatyki Wlasno56

1 11-go Lutego 12 Regulacja pogodowa
Wasno6c
PGM

2. '1 1-go Lutego 17 Regulacja pogodowa
Wasnosd
PGM

3. 1 1-go Lutego 20 Regulacja pogodowa
WasnoSd
PGM

11-go Lutego 25 Regulacja pogodowa ECL 3'10
WasnoSC
PGM

5.
1 1-go Lutego 28 Regulacja pogodowa

Wasnose
PGM

o. 11-go Lutego 32 Regulacja pogodowa
Wasnosc
PGM

7. 11-go Lutego 7 Regulacja pogodowa
Wasnosc
PGM

d. 11-go Lutego 18 Regulacja pogodowa
WasnoSe
PGM

9. 1 1-go Lutego 34 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSc
PGM

'10. 11-go Lutego 38 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGI\iI

11. 11-go Lutego 42 Regulacja pogodowa
Wasnosc
PGM

12. 3-go Maja 12 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

13. 3-go Ma.ja 3 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

14. 3-go Maja 6 Regulacja pogodowa
\MasnoSC

PGM

15. 3-go Maja 9 Regulacja pogodowa
WasnosC
PGM

16. Chelmonskiego 3C Regulacja pogodowa ECL 310
WlasnoSc
PGM

17. 3-go Maja 51 Regulac.ia pogodowa
\MasnoSC

PGM

't 8. Chopina 1 1 Regulacia pogodowa ECL 310
Wasnosc
PGM

19. Chopina 38 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

20. Chopina 22 Regulacja pogodowa ECL 310
Wasnosc
PGM

21. Chopina 30 Regulacja pogodowa ECL 310
Wlasnos6
PGM



Numer sprawy 15 I 2021

22. Dqbrowskiego 1 Regulacja pogodowa
Wasnos6
PGM

zc. Dqbrowskiego 1A Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

Debrowskiego 128 Regulacja pogodowa
Wasnos6
PGM

zc. DEbrowskiego 168 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

zo. DAbrowskiego 30 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

27. Dqbrowskiego I Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

28 Dqbrowskiego 2 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

Gdanska 6 Regulacja pogodowa
Wasnose
PGM

30. Gdanska 16 Regulacja pogodowa ECL 310
\MasnoSC

PGM

31. Gdarlska 18 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

32 Glogowska 7 Regulacja pogodowa ECL 310
Wasnose
PGM

JJ. G6rna 3 Regulacja pogodowa ECL 310
Wasnose
PGM

34. G6rnik6w '12 Regulacja pogodowa
Wasnosc
PGM

J9, G6rnik6w 15 Regulacja pogodowa
Wtasnoso
PGM

36. Gornik6w 18 Regulacja pogodowa
Wasnose
PGM

J/. G6rnik6w 2 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

38. G6rnik6w 22 Regulacja pogodowa
Wasnosc
PGM

GOrnikow 25 Regulacja pogodowa
WasnosC
PGM

40. G6rnik6w 6 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

41. G6rnik6w 9 Regulacja pogodowa
Wasno6e
PGM

42. Hubala 168 Regulacja pogodowa EcL 310
Wasnose
PGM

43. Hubala 22 Regulacja pogodowa ECL 310
Wasno6c
PGM

44. Hubala 24 Regulacja pogodowa ECL 310
Wasnosc
PGM

Hubala 26 Regulacja pogodowa
Wlasnosd
PGM
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46. Hubala 28 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

47. Hubala 4D Regulacja pogodowa
Wasnosc
PGM

48. Hubala 34 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

49. Hubala 44 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSe
PGM

50. Hubala 10 Regulacja pogodowa ECL 310
Wasnosd
PGM

51. Kmicica 1 1 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

cz. Kmicica 12 Regulacja pogodowa
Wasnosc
PGM

53. Kmicica 17 Regulacja pogodowa
Wasn056
PGM

54. Kmicica 20 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

55. Kmicica 26 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

56. Kmicica 32 Regulacja pogodowa
Wasnosc
PGM

57. Kmicica 38 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

58. Kmicica 4 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

cv. Kmicica 40 Regulacja pogodowa
Wasnos6
PGM

ou. Kmicica 42 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

61. Kmicica I Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

62. Kmicica 23 Regulacja pogodowa
\MasnoSC

PGM

63. Kmicica 23 sala gim. Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

64. Kolejowa 12 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

65. Kolejowa 3 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

66. Kolejowa 8 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

67. Kolejowa 24 Regulacja pogodowa
\Masnos6

PGM

68. Kolejowa 14 Regulacja pogodowa ECL 310
Wasnoso
PGM

69. Kolejowa 17 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSe
PGM
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70. Kominka 1 Regulacja pogodowa
\MasnoSC

PGM

71. Kominka 1 - basen Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSd
PGM

72. Kominka 2 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

73. Kominka 6 Regulacja pogodowa
Wasnoso
PGM

74. Kr6tka 1 Regulacja pogodowa
WasnoSc
PGM

75. LeSna 2 H - Hydroelewator
WasnoSC
PGM

76. Lipowa 1 Regulacja pogodowa
Wasnosc
PGM

77. Lipowa 1 1 Regulacja pogodowa
Wasnose
PGM

ta. Lipowa 13 Regulacja pogodowa
Wasno6d
PGM

79. Lipowa 17 Regulacja pogodowa
WlasnoSC
PGM

80. Lipowa 21 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

81. Lipowa 24 Regulacja pogodowa
Wasnosd
PGM

82. Lipowa 26 Regulacja pogodowa
Wasnogo
PGM

oJ. Lipowa 28 Regulacja pogodowa
WlasnoSC

PGM

84. Legnicka 3A Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

85. Legnicka 7 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

86. Legnicka I Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

87. Legnicka 11 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

88. Legnicka 13 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

89. Legnicka l5 Regulacja pogodowa ECL 310
\/vlasnoSC

PGM

90. Mala 1 Regulacja pogodowa
\Masnos6
PGM

91. Miedziana 1 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

Miedziana 3 Regulacja pogodowa
WasnoSd
PGM

93. [4iedziana 4 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM
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94. Miedziana 6 Regulacja pogodowa
Wasnosd
PGM

95. Miedziana 7 Regulacja pogodowa
Wasnosd
PGM

96. Miedziana I Regulacja pogodowa
Wasnosd
PGM

97. Mfyrlska 1 Regulacia pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

98. Moniuszki 19 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

99. Moniuszki 25 Regulacja pogodowa
WasnoSc
PGM

100. Moniuszki 29 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

10'1 . Ociosowa 1 I Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

102. Ociosowa 21 Regulacja pogodowa ECL 310
Vvtasno6d

PGM

103. Ociosowa 25 Regulacja pogodowa ECL 310
Wasnosc
rL, vl

104. Ociosowa 28 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

105. Ociosowa 29 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

106. Ociosowa 46 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

107 . Ociosowa 68 Regulacja pogodowa
WasnoSc
PGM

108. Ociosowa 8 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

109. Ociosowa 3 - szkola Regulacja pogodowa
Wasnosd
PGM

1 10. Ogrodowa 4 Regulacja pogodowa ECL 310
Wasnosc
PGM

111. Ratownikow 1 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnogC
PGM

112 Ratownik6w 10 Regulac.la pogodowa ECL 310
Wasnosc
PGM

1 13. Ratownik6w 12 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

114. Ratownik6w 3 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

1 15. Ratownik6w 4 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

116. RatownikOw 6 Regulacja pogodowa ECL 310
Wasno6C
PGM

117 . Ratownik6w 7 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM
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1 '18. Ratownik6w I Regulacja pogodowa
Wasno6d
PGM

1 19. Rynek 1 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

120. Rynek 12 Regulacja pogodowa ECL 310
Wasn056
PGM

121 . Rynek 17 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

122. Rynek 18 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

123. Rynek 19 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

124. Skalnik6w 17 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

125. Skalnik6w 23 Regulacja pogodowa
Wasnosc
PGM

126. Skalnik6w 26 Regulacja przez AVPQ
Wasnosd
PGM

127 . Skalnik6w 27 Regulacja pogodowa
\MasnoSC

PGM

128. Skalnik6w 33 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

Skalnik6w 39 Regulacja pogodowa ECL 310
Wasnosc
PGM

130. Skalnik6w 4 Regulacja pzez AVPQ
WasnoSC
PGM

'131. Skahik6w 6 - ZS Regulac.ia pogodowa ECL 310
\Masnos6
PGM

132. Skalnikdw 47 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

133. Skalnik6w 5 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

134. Skalnik6w 69 Regulacja pogodowa
\MasnoSC

PGM

135. Skrzetuskiego 13 Regulacja pogodowa
WasnosC
PGM

136. Skzetuskiego 16 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

137 . Skzetuskiego 2 Regulacja pogodowa
Wasn056
PGM

138. Skrzetuskiego 23 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

139. Skrzetuskiego 25 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

140. Skrzetuskiego 26 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

141. Skzetuskiego 35 Regulacja pogodowa
WlasnoSC
PGM



Numer sprawy 15 I 2021

142. Skzetuskiego 37 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

143. Sp6ldzielcza 1 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

144. Sp6ldzielcza 4 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

145. Sp6ldzielcza 2 Regulacja pogodowa
Wasnosc
PGM

146 Sp6ldzielcza 3 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

147 . Sztygarska 12 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

148. Sztygarska 3 Regulacja pogodowa
Wasnosc
PGM

149. Sztygarska 15 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

150. Sztygarska 17 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

15't . Sztygarska I Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

152. Slowianska 5 Regulacja pogodowa ECL 310
Wasnosc
PGM

153. Slowianska 9 Regulacja pogodowa ECL 310
\Masnosc
PGM

154. Slowianska 7 Regulacja pogodowa ECL 310
\MasnoSC

PGM

155. Targowa 1 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

156. Targowa 8 Regulacja przez AVPQ
Wasnosc
PGM

157 . Targowa 1 'l Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

158. Wojska Polskiego 2 Regulacja pogodowa
Wasnosc
PGM

159. Wolodyjowskiego 1 Regulacja pogodowa
Wasnos6
PGM

160 Wolodyjowskiego 12 Regulacja pogodowa
WasnoSC
PGM

161. Wolodyjowskiego 13 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

loz. Wolodyjowskiego 6 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

163. Wolodyjowskiego 9 Regulacja pogodowa
WlasnoSC

PGM

164. Zachodnia '10 Regulacja pogodowa ECL 310
WasnoSC
PGM

obce - grupa. AZ

Lp. Lokalizacia Rodzaj automatyki wlasn056
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3-go Maja 50 Regulacja pogodowa ECL 310 Obcy

2. Browarna 1 Regulacja pogodowa Obcy

Brcwana 12 Regulacja pzez AVPQ Obcy

Browarna 16 Regulacja pzez AVPQ Obcy

5. Browarna 18 Regulacja pzez AVPQ Obcy

o_ Browarna 2 Regulacja przez AVPQ Obcy

7. Btowana 22 Regulacja przez AVPQ Obcy

8. Browarna 4 Regulacja przez AVPQ Obcy

9. Browarna 8 Regulacja pzez AVPQ Obcy

10. Chopina 12 Regulacja pogodowa ECL 310 Obcy

11. Dqbrowskiego 14 - sala Regulacja pogodowa ECL 310 Obcy

DAbrowskiego 4 Regu lacja pogodowa ECL 310 Obcy

13. Dqbrowskiego 6 Regulacja pzez AVPQ Obcy

14. Gdanska 4 Regulacja pzez AVPQ Obcy

15. Gdafiska 14 Regulacja pogodowa Obcy

16. G6rna 16 Regulacja pogodowa ECL 310 Obcy

17. Gorna 8 Regulacja pogodowa ECL 3"10 Obcy

'18.
G6rnik6w 27 H - Hydroelewator Obcy

19. Hubala 3 Regulacja pogodowa Obcy

20. Hubala 3 Sala gimn. Regulacja pogodowa Obcy

Hubala 1A Regulacja pogodowa Obcy

Kilinskiego I Regulacja pogodowa ECL 310 Obcy

zJ. Kiliriskiego 4 Regulacja przez AVPQ Obcy

Kilirlskiego 6 Regulacja przez AVPQ Obcy

25. Kolejowa 25 Regulacja pogodowa ECL 310 Obcy

26. Kominka 7 Regulacja pogodowa Obcy

27. Kossaka 7 Regu lacja pogodowa ECL 310 Obcy

za. Krzywa 3 \ rymiennikowy Obcy

29. Kopalniana 2 Regulacja pzez AVPQ Obcy

30. Kopalniana 4 Regulacja pogodowa Obcy

31. Lesna 9 Regulacja pzez AVPQ Obcy

52. Mickiewicza 3 Regulacja pogodowa Obcy

33. Miedziana 10 Regulacja pogodowa Obcy
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1)t
Moniuszki 12 Regulacja pogodowa Obcy

35. Moniuszki 16 Regulacja pogodowa Obcy

JO. Moniuszki 3A Regulacja pogodowa Obcy

5t. Mlynska 4 Regulacja pogodowa Obcy

Jat. Mrynska 6 Regulacja pogodowa SAMSON Obcy

Mtynska 1 0A Regulacja pogodowa ECL 310 Obcy

40. Mlynska 1 0B Regulacja pogodowa ECL 310 Obcy

41. Mryrrska 10C Regulacja pogodowa ECL 310 Obcy

42. Pocztowa 4 Regulacja pzez AVPQ Obcy

43. Pocztowa 5C Regulacja pzez AVPQ Obcy

44. Paderewskiego 14 Regulacja pogodowa Obcy

Paderewskiego 18 Regulacja pogodowa Obcy

46. Paderewskiego 4 Regulacja pogodowa ECL 310 Obcy

47. Paderewskiego 1 1 Regulacja pogodowa ECL 310 Obcy

48. Pl. Prastow J Regulacja pogodowa Obcy

49. Pl. Wolnosci 4 Regulacja pzez AVPQ Obcy

50. Rynek 14 Regulacja pogodowa ECL 3'10 Obcy

51. Rynek '16 Regulacja pzez AVPO Obcy

az. Rynek 20 Regulacja przez AVPQ Obcy

53. Rynek 6 Regulacja pogodowa Obcy

54. Rynek 10 A Regulacja pogodowa Obcy

55. Rynek 32 Regulacja pogodowa ECL 310 Obcy

56. Rynek 38 Regulac.ia pogodowa Obcy

57. Rynek 48 Regulacja pogodowa ECL 310 Obcy

58. Rynek 50 Regulacja pogodowa Obcy

59. Rynek 78 Regulacja pogodowa Obcy

60. Skalnikow 6 - MGBP Regulacja pogodowa ECL 310 Obcy

61. Skalnik6w 6b - UJW Regulacja pogodowa ECL 310 Obcy

o2- Skalnik6w 36 VWmiennikowy, bez automatyki Obcy

63. Skalnik6w 38 Regulacja pogodowa Obcy

64. Szkolna 2 V!!miennlkowy, bez automatyki Obcy

65. f arcowa 12 H - Hydroelewator Obcy

66. Zachodnia 1 I VWmiennikowy, bez automatyki Obcy
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67. Targowa 4 Regulacja pzez AVPQ Obcy

68. Targowa 5 Regulacja przez AVPQ Obcy

69. Zachodnia 7 Vwmiennikowy, bez automatyki Obcy
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