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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajqcy.'

PrzedsiQbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Dqbrowskiego 2

59-100 Polkowice

www,Dqm-polkowice.com.ol

e-mail : Dom@Dqm-oolkowice.com.pl

Dotyczy postQpowania o udzielenie zamOwienia publicznego na zadanie pn.:

,, Budowa odcinka sieci wodociagowej DN 160 mm i odcinka sieci kanalizacji

sanitarnej DN 200 mm w ul. Fiolkowej dz. Nr 733/8, 745127 w Polkowicach."
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Wykaz zalqcznik'w.

Zalqcznik ff 1:

Zalqcznik N 2.

Zalqcznik nr 3:

Zalqcznik nr 4:

Zalacznik nr 5:

Zalacznik nr 6:

Zalqcznik N 7.

Zalacznik nr 8:

Zalqcznik nr 9:

Zalqczntk ff 10:

Zalqcznik n( 11:-

Formularz Ofertowy

Oswiadczenie Wykonawcy skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy

Prawo zam6wieh publicznych wstQpnie potwierdzajace, 2e Wykonawca nie

podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postQpowaniu

Oswiadczenie Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie

zam6wienia na podstawie art. 1 17 ust. 4 ustawy Pzp

Zobowiqzanie podmiotu udostQpniajacego zasoby

O6wiadczenie podmiotu udostQpniajacego zasoby, potwierdzajace brak

podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu

Oswiadczenie Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w

o6wiadczeniu, o kt6rym mowa w art. 125 ust. '1 ustawy Pzp, w zakresie

podstaw wykluczenia z postQpowania wskazanych przez ZamawiEqcego, o

kt6rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

Informacja o aktualnosci i prawidlowosci podmiotowych 6rodk6w

dowodowych, kt6re Zamawiajqcy posiada

Wykaz wykonanych rob6t budowlanych

Wykaz os6b skierowanych do realizacji zam6wienia publicznego

Projektowane postanowienia umowy w postaci ,,Wzoru Umowy"

Dokumentacia techniczna, w tym: dokumentacia projektowa' przedmlary

rob6t, STWiOR.



https://ioseohine.proebiz.com - skladanie ofert

Uwaqa! Zasadv dotvczace sposobu komunikowania sie zostalv przez Zamawiaiaceoo umieszczone

w rozdziale Xlll ninieiszei SWZ.
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Przedsiqbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Dqbrowskiego 2

59-100 Polkowice

Prowadzqcy postepowanie: Dzial Inwestycji

Osoby do kontaktu

- Wioletta Czekajlo- Kierownik Dziatu Inwestycji

tel. 76/846 29 48 ; adres poczty elektronicznej:w.czekailo@oom-Dolkowice com.pl

- Martyna Sulikowska - Referent ds. zamowien publicznych

tel. 76/846 29 5'l ; adres poczty elektroniczne.i: m.sulikowska@pqm-oolkowice com ol

Adres strony internetowej prowadzonego postQpowania oraz adres strony, na kt6rej udostQpniane

bedE zmiany, wyjasnienia i inne dokumenty:

!!!pslbip.pcpe!!@g.cel! €!

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie za .13 ust. 1i2 tozpotzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (uE) 20161679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/464/VE

(og6lne rozporzqdzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maia 2016 r., str. 1; zwanym dalej

,,RODO') informujemy, 2e:

j) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PrzedsiQbiorstwo Gospodarki Miejskiej

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

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiqbiorstwie Gospodarki Miejskiej sp. z o.o.

z siedzibq w Polkowicach przy ul. Dabrowskiego 2 jest Pani Marzena Kasperowicz kontakt:

iod@pgm-polkowice.com.pl, lub korespondencyjnie na adres Przedsiqbiorstwo Gospodarki

Miejskiej Sp. z o.o. ul. D4browskiego 2 , 59-100 Polkowice;

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

zwiqzanym z przedmiotowym postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego, zgodnie z

niniejszq SWZ.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bQdq osoby lub podmioty, ktorym udostQpniona

zostanie dokumentacia postqpowania w oparciu o art 74 ustawy Pzp
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5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bqdq przez odpowiedni okres wynikajqcy z

7)

przepis6w prawa, dotyczAcy obowiqzku archiwizacji dokument6w (art. 78 ust. 1 ustawy Prawo

zamowieh publicznych oraz Rozporzqdzenie Prezesa Rady l\4inistrow z dnia 18 stycznia 201 1

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych zeczowych wykazow akt oraz instrukcji w

sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych); zgodnie z art. 269 ust. 3

ustawy Pzp okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie

Zamowie6 Publicznych okresla Prezes Urzqdu Zam6wieh Publicznych;

obowiAzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana

dotyczAcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z

udzialem w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego, konsekwencje niepodania

okreSlonych danych wynikajq z ustawy Pzp.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyz.le nie bQdE podejmowane w spos6b

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

oosiada Pani/Pan:

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

dotyczacych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagaloby po stronie

administratora niewspolmiernie duZego wysilku moze zostac Pani/Pan zobowiazana

do wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zqdania, w

szczeg6lnosci podania nazwy lub daty postqpowania o udzielenie zam6wienia

publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego

postQpowania o udzielenie zamowienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmianq wyniku

postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego ani zmianq postanowieh umowy

w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze narusza1 integralno'ci

protokolu or az jego z alqc zn ikow\'.

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w

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

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze irodk6w

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnei, lub z

uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiei lub pahstwa

czlonkowskiego); ponadto, wystAlienie z zAdaniem ograniczenia przetwarzanla nle

ogranicza ptzelwarzania danych osobowych do czasu zakohczenia postQpowania o

udzielenie zam6wienia publicznego;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, 2e ptzelwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych

narusza przepisy RODO;

6)

8)

o)
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9) w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiajqcego w Biuletynie

Zam6wien Publicznych, prawo dostqpu i prawo do sprostowania danych sq wykonyryvane

w drodze zadania skierowanego do Zamawiaiqcego.

10) nie przysluguje Pani/Panu:

a) w zwiqzku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniQcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie a . 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyZ podstawq prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych iest

art.6ust. l lit.cRODO;

11) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z

RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem

wla6ciwym dla przedmiotoweJ skargi jest Urzqd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2,

00-193 Warszawa.

2. Jednoczesnie Zamawiaiacv informuie. 2e Wvkonawca iest zobowiazanv wvpelnii obowiazki

informacvine przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporzadzenie Parlamentu EuroDeiskieqo

i Radv (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20'16 r. w sprawie ochronv os6b fizvcznvch w zwiazku z

przetwarzaniem danvch osobowvch iw sDrawie swobodneqo przeplvwu takich danvch oraz

uchvlenia dvrektvwv g5/46/WE (oo6lne rozoorzadzenie o ochronie danvch) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05 2016. str. 1) wobec os6b fizvcznvch. od kt6rvch dane osobowe bezposrednio lub posrednio

Dozvskal w celu ubieqania sie o udzielenie zam6wienia publiczneqo w ninieiszvm postepowaniu."

III. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA ORAZ WYMOGI FORMALNE

1. Niniersze postQpowanie prowadzone iest w trybie podstawowym o jakim stanowi art.275 pkt'l

ustawy z dnia 1 1 wrzesnia 2019 r. Prawo zam6wieh publicznych (Dz. u. 2019 poz. 2019 ze zm.)

zwana dalej ustawq Pzp oraz ninieisza Specyfikacja warunk6w zamowienia, zwana dalej ,,swz",

bez przeprowadzan ia negocjacji.

2. Szacunkowa wartosc przedmiotowego zamowienia nie przekracza prog6w unijnych o jakich

mowa w art. 3 ustawy PzP.

3. Wykonawca zobowiqzany jest zrealizowac zam6wienie na zasadach iwarunkach opisanych w

dokumentach zamowienia.

4. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

5. Zamawilqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu Wykonawcow w postQpowaniu.

6. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia'

7 . Zamawia)qcy nie przewiduje zebrania Wykonawc6w.

8. Zamawiajacy nie przewiduje aukcii elektroniczneJ.

9. Zamawiajqcy nie przewiduje zlozenia oferty w postaci katalog6w elektronicznych

10. Zamawiajqcy nie prowadzi postqpowania w celu zawarcia umowy ramowej

11. Zamawiei'qcy nie zastrzega mo2liwoSci ubiegania siQ o udzielenie zam6wienia wylqcznie przez

Wykonawc6w, o kt6rych mowa w art. 94 Pzp.
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12. Zamawi+qcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy

o pracQ vzez wykonawcq lub podwykonawcQ osob wykonujacych wskazane poni2ej czynnosci

faklyczne w trakcie realizacji zam6wienia:

a)czynnoscizwiEzanezpracamiprzygotowawczymi,ziemnymiiodtworzeniowymi

terenu ggi@!gla-@!Ii
b) czynnosci zwiqzane z robotami instalacyjno-montatowymi w zakresie braniy

sanitarnej - geEi4lgLggpl
- je2eli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w spos6b okreslony w art. 22 S 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z wyjatkiem przypadk6w okreslonych

obowiqzujacymi przepisami prawa. Obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bQda

wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dzialalnosi gospodarczq

w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy.

Spos6b weryfikacji zatrudnienia os6b o ktorych mowa powyzej, oraz uprawnienia

Zamawiajqcegowzakresiekontro|iSpe|nieniaprzezWykonawcqwymagalrzwiqzanychz

zalrudnianiem tych os6b oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagafl zostaly okreSlone w $

'12 wzoru umowy, stanowiqcym zalqcznik do SWZ.

13. Zamawiajacy nie okresla dodatkowych wymagah zwiqzanych z zatrudnianiem os6b, o kt6rych

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

14. Zamawiajqcy dopuszcza nie dopuszcza skladanie ofert czQsciowych'

15. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

16. Zamawiaj4cy przewiduje moiliwo56 udzielenia zam6wiei, o kt6rych mowa w art. 214 ust.

1 pkt 7 ustawy Pzp, polegajqcych na poM6neniu podobnych uslug lub rob6t

budowlanych, kt6rych zakres stanowi6 bQdzie nie wigcej nii 50% wartosci zam6wienia

podstawowego. Powyzsze zam6wienie udzielane bqdzie moglo byc w okresie 3 lat od dnia

udzielenia zam6wienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zam6wienia w przypadku

konieczno6ci wykonania poM6rzenia podobnych do udzielonych uslug lub rob6t budowlanych.

17. Zamawi qcy nie zastzega obowiqzku osobistego wykonania przez WykonawcQ kluczowych

zadan w ramach przedmiotowego zamowienia.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania: ,, Budowa odcinka sieci wodociqgowej DN 160 mm iodcinka sieci kanalizacji

sanitarnej DN 200 mm w ul. Fiolkowei dz. Nr 733/8, 745/27 w Polkowicach'"

zakres rob6t stanowiacy przedmiot umowy zostal opisany dokumentami zadania lakimi jak:

a) SWZ,

b) pro.lekt budowlany opracowany przez uslugi Projektowe -lwona Sqsiadek ul. ogrodowa

27, 67-400 Wschowa

c) speclikacja techniczna wykonania iodbioru rob6t budowlanych,

d) opisy pozycji przedmiaru robot.
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Wykonawcy udzielq gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres udzielonej gwarancji bQdzie

wynosil od 3 do 5 lat - zgodnie z kryterium oceny ofert okreslonym przez wykonawcq w ofercie

Wykonawcy udzielq rqkojmi na wykonany przedmiot umowy na okres r6wny okresowi gwarancji.

Wsp6lny Slownik Zamowieh CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowQ

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow irurociqg6w do odprowadzania

Sciekow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociqg6w do przesylu wody.

V. WIZJA LOKALNA

Zamawiajqcy informuje, 2e nie uzaleznia zlo2enia oferty od odbycia wizji lokalnej.

VI. TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie uiawnia siQ informacji stanowiqcych tajemnicQ

przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o zv'ralczaniu nieuczciwej konkurencji.

zgodnie z ustawq o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicQ przedsiQbiorstwa

rozumie siq nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,

organizacyjne przedsiQbiorstwa lub inne informacje posiadajEce wartosd gospodarcza, co do

kt6rych przedsiebiorca podjqt niezbqdne dzialania w celu zachowania ich poufnosci.

zasltzezenie przez wykonawcQ tajemnicy przedsiQbiorstwa winno by6 zlozone wtaz ze

stosownym uzasadnieniem, w kt6rym wykazane zostanq aspekty uzasadniajqce wytaczenie

jawnosci danych informacji zgodnie z pkt. 2. Zastzezenie przez WykonawcQ taiemnicy

przedsiQbiorstwa bez uzasadnienia (lub je2eli uzasadnienie nie bQdzie wykazywalo spelnienia

przestanek zasvzezenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencli), bqdzie traktowane

pzez Zamawiajqcego jako bezskuteczne, ze wzglqdu na zaniechanie przez WykonawcQ

podjqcia niezbqdnych dziala6 w celu zachowania poufnosci objQtych klauzulq informacji zgodnie

z Dostanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

zgodnie z s 4.1. Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie

sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagah technicznych dla dokumentow

elektronicznych oraz srodk6w komunikacji elektronicznej w postqpowaniu o udzielenie

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

1.

4.
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postQpowaniu lub konkursie, wzekazwane wzy uzyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej,

zawierlq informacje stanowiEce ta.lemnicq przedsiQbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w

poufno5ci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku"'

Na Wykonawcy cia2y6 bQdzie obowiEzek wlasciwego zabezpieczenia i wzekazania informacji

kt6re stanowiq tajemnicQ przedsiQbiorstwa dla Zamawiajacego.

Wykonawca,kt6rynieprzekazujedokument6wstanowiacychtajemnicqprzedsiqbiorstwaw

wydzie|onymp|ikutylkodolaczadoWszystkichdokument6wztozonychWpostQpowaniu,W

przypadku udostqpnienia Wzez Zamawiajqcego takich informacji osobom trzecim nie ma

podstaw prawnych do wniesienia sprzeciwu na dzialania Zamawiajqcego'

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Dla kazdej z czqsci:

a) rozpoczqcie rob6t budowlanych: w dniu ptzekazania lerenu robot (nie pozniej niz w terminle

'14 dni po podpisaniu umowY),

b) zakohczenie robot budowlanych: do 2 miesiqcy, od daty przekazania placu budowy

VIII. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zam6wienia mogE ubiegae siQ Wykonawcy, ktdrzy nie podlegaja wykluczen'u na

zasadach okreslonych w Rozdziale lX SWZ, oraz spelniajq okre6lone przez Zamawiajqcego

warunki udzialu w Postqpowaniu

2. O udzielenie zamowienia moga ubiegai sie Wykonawcy, kt6rzy spelniajq warunki dotyczqce:

1) zdolnoSci do wystQpowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiaiqcy nie stawia warunku w powyzszym zaKresle

2l uprawnieri do prowadzenia okre6lonej dziatalno5ci gospodarczej lub zawodowei' o ile

wynika to z odrQbnYch PrzePisow:

Zamawiaiqcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie'

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca spelni warunek, jezeli wyka2e, Ze w okresie ostatnich piQciu lat liczqc wstecz od

dniawkt6rymuplyvvaterminSkladaniaofert,ajeze|iokresprowadzeniadziala|noscijest
krotszy - w tym okresie, wykonal nalezyte dwie roboty budowlane zbliione do przedmiotu

niniejszego zam6wienia o charaktene budowv' przebudowv lub wvmian

wodociaqowei lub kanalizacvinei o lacznei wartosci min 200 000 zlotvch
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b) Wykonawca spelni warunek, je2eli wyka2e mozliwosc dysponowania Jednq osob4

skierowanq przez wykonawcQ do realizacji zam6wienia publicznego, posiadajaca uprawnienla

budowlane okreslone przepisami prawa budowlanego upowa2niajEce do -!yI!on@ia
samodzielnei funkcii technicznei w budownictwie do kierowania robotami

budowlanvmi bez oqraniczeri z bran2v instalacvinei w zakresie sieci. instalacii i

urzadzeri cieplnvch. wentvlacvinvch. qazowvch. wodociaoowvch i kanalizacvinvch

w przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq o udzielenie zam6wienia warunki,

o kt6rych mowa w rozdz. Vlll. pkt 2 ppkt. 4)a) niniejszej SWZ zostane spelnione wylAcznie

jeieli:

- co najmniej jeden z nich wyka2e realizacjq dw6ch rob6t budowlanych zbliionych do

przedmiotu niniejszego zam6wienia o charakte.ze budowv. pnebudowv lub wvmianv

Zamawia)qcy nie dopuszcza sumowania zdolnosci technicznej lub zawodowej, tzn warunek nie

zostanre uznany za spetnlony w sytuacji, gdy Wykonawcy wsp6lnie ubiega.iqcy siq o zam6wienie

wykazq, Ze zrealizowali w sumie wymaganqprzez ZamawiajEcego ilose zamowiei, ale zaden z

nich nie zrealizowal samodzielnie ilosci zam6wieh wymaganych Vzez Zamawiaiqcego '

Wprzypadku,gdyWykonawcapoleganazdolno6ciachlubsytuacjiinnychpodmiotoww

zakresie zdolnoSci technicznej lub zawodowej, Zamawia)qcy uzna warunek dotyczqcy zdolnosci

technicznej lub zawodowej za spelniony, gdy podmiot udostQpniajqcy zdolno6c technicznq lub

zawodowqwykazesamodzie|niespelnieniewarunkuudzjalu,okt6rymmowawrozdzia|eV|||

pkt. 2 ppkt. 4)a) niniejsze.i SWZ.

Dodatkowe informacje o Wykonawcach polegajacych na zasobach innych podmiol6w oraz o

Wykonawcachwsp6|nieUbiegajEcychsiQouzyskaniezam6wieniazawartezoslalyw|ozdzia|e

Xl i Xll ninieJszej SWZ.

Zamawiajqcy moze na kazdym etapie postQpowania, uznac, 2e Wykonawca nie posiada

wymaganych zdolno6ci, jezeli posiadanie przez WykonawcQ sprzecznych interesow' w

szczeg6lnosci zaangazowanie zasob6w technicznych lub zawodowych Wykonawcy w tnne

przedsiQwziqcia gospodarcze Wykonawcy mo2e mie6 negatyrvny wplyw na realizacjQ

zamowienia.

lx. PoDSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq Wykonawc6w' w stosunku do ktorych

zachodzi kt6rakolwiek z okoliczno6ci wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 ustawy PzP, tj :

Z postQpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siQ WykonawcQ:

1) bqdEcego osobqfizyczn4 kt6rego prawomocnie skazano za przestQpstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie przestQpczej albo zwiqzku majacym na celu

popelnienie przestqpstwa lub przestQpstwa skarbowego, o kt6rym mowa w art 258

Kodeksu karnego,

b) handlu lud2mi, o kt6rym mowa w art 189a Kodeksu karnego,
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c) o kt6rym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art 46 lub art. 48

ustawy z dnia 25 czetwca 201 0 r. o sporcie,

d) finansowania przestQpstwa o charakterze terrorystycznym, o kt6rym mowa w art 165a

Kodeksu karnego, lub przestQpstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenaa

przestQpnego pochodzenia pieniqdzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym mowa w

art. 299 Kodeksu karnego,

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

majqce na celu popetnienie tego przestQpstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o kt6rym mowa w art. I
ust. 2 ustawy z dnia 15 czetwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

cudzoziemcom przebywajqcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiei

(Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktorych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego'

przestqpstwo oszustwa, o kt6rym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestQpstwo

przeciwko wiarygodnosci dokumentow, o ktorych mowa w ai 270-277d Kodeksu

karnego, lub przestqpstwo skarbowe,

h) o kt6rym mowa w art.9 ust. 1i3lubart. 10 ustawy z dnia 15 czetwca 2012 t. o

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okre6lony w przepisach prawa obcego;

2) jezeli urzedujqcego czlonka jego organu zazqdzaiqcego lub nadzorczego, wsp6lnika

spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplemenlariusza w spolce komandlowej lub

komandytowo-akcyjnej lub prokurenla prawomocnie skazano za przestQpstwo. o ktorym

mowa w pkt 1;

3) wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sqdu lub ostatecznE decyzjQ administracyinq

o zaleganiu z uiszczeniem podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub

zdrowotne, cnyba 2e Wykonawca odpowiednio przed uplpvem terminu do skladania

wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu albo przed uplywem terminu

skladania ofert dokonal platnosci nale2nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie

spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wiqzqce porozumienle

w sprawie splaty tYch naleznosci;

4) wobec kt6rego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania siq o zam6wienia publiczne;

5) jezeli Zamawi4qcy moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych przestanek' Ze

Wykonawca zawa z innymi Wykonawcami porozumienie majace na celu zakl6cenie

konkurencji, w szczeg6lnosci jezeli nalezqc do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2OO7 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, zlo2yli odrqbne

oferty, oferty czQsciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu, chyba 2e

wykaz4 Ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 85 ust. 1, doszlo do zakl6cenia konkurencji

wynikajEcego z wczesniejszego zaangazowania tego Wykonawcy lub podmiotu, kt6ry nalezy
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z Wykonawcq do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia '16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji ikonsument6w, chyba ze spowodowane tym zakl6cenie konkurencji

mo2e byi wyeliminowane w inny spos6b ni| przez wykluczenie Wykonawcy z udzialu w

postqpowaniu o udzielenie zamowienia.

2l Zamawiajqcy nie przewiduje wykluczenia Wykonawc6w na podstawie art. 1 09 ustawy Pzp

2" Wykluczenie Wykonawcy nastQpuje zgodnie z aft. 111 ustawy Pzp.

x. oswrADczENlA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY

ZAMAWIAJACEMU, W TYM PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE

A. Oswiadczenia i dokumenty skladane wraz z ofertE

Do oferty Wykonawca zobowiEzany jest dolqczyc aktualne na dzieir skladania ofert o5wiadczenie

o spelnianiu warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z

postepowania o kt6rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - Zalqcznik nr 2 do SWZ

lnformacje zawarte w oswiadczeniu, o kt6rym mowa powyzej stanowiq wstQpne potwierdzenie, 2e

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postQpowaniu

Do oferty wykonawca zobowi4zany jest dolaczy6 odpis lub informacjq z Krajowego Rejestru

sadowego, centralnel Ewidencji ilnformacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wlasciwego

rejestru, w celu potwierdzenia, 2e osoba dzialaiqca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego

reprezentowania.

Jezeli wykonawca ma siedzibQ lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru sadowego lub z centralnel

Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej - sklada dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce, 2e osoba

dzialajqca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania W przypadk-

wskazania dostQpno6ci powyzszych dokument6w pod okreslonymi adresami internetowyml

096lnodostQpnych i bezplatnych baz danych, wykonawca przedstawia tlumaczenie tych

dokument6w na jQzyk Polski.

Wykonawca nie jest zobowiAzany do zlo2enia dokument6w, o kt6rych mowa powyzej, je2eli

Zamawiajqcy moze je uzyskae za pomocE bezptatnych i og6lnodostqpnych baz danych, o ile

Wykonawca wska2e dane umozliwiaiqce dostQp do tych dokumentow'

DoofertyWykonawcazobowiEzanyjestdolEczyipelnomocnictwo|ubinnydokument
potwierdzajqcy umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jezeli w jego imieniu dziala osoba,

ktorej umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokument6w, o kt6rych mowa w

Dkt.2.

W sytuacji Wykonawc6w wspolnie ubiegajqcych siQ o udzielenie zam6wienia do oferty

wykonawcy zobowiqzani sq dotaczyd petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajqcy

umocowanie do reprezentowania Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie

2.
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zamowienia publicznego, podpisane odpowiednio przez osoby umocowane do reprezentowania

tych Wykonawcow.

1.

Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia, w oparciu o ad. 117 ust. 4 ustawy

Pzp dolqcza)qdo oferty oswiadczenie, z kt6rego wynika, kt6re roboty budowlane' dostawy lub

uslugi wykonaja poszczeg6lni Wykonawcy - Zalqcznik nr 3 do SWZ.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostQpniajacych zasoby,

sklada, wraz z ofert4 zobowiEzanie podmiotu udostQpniajqcego zasoby do oddania mu do

dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny podmiotowy

Srodek dowodowy potwierdzajacy, 2e Wykonawca realizujEc zam6wienie, bqdzie dysponowal

niezbQdnymi zasobami tych podmiot6w - Zalqcznik nr 4 do SWZ

Zobowiqzanie podmiotu udostQpniajEcego zasoby, o kt6rym mowa w niniejszym punkcie,

potwierdza, 2e stosunek lqczqcy wykonawcQ z podmiotami udostQpniajqcymi zasoby gwarantuje

rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla w szczeg6lnosci;

1) zakres dostqpnych Wykonawcy zasob6w podmiotu udostqpniajacego zasoby;

2\ sposob i okres udostQpnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob6w podmiotL

udostepniajqcego te zasoby przy wykonywaniu zam6wienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostqpniajqcy zasoby, na zdolnosciach kt6rego wykonawca

polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postQpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, ztealizuje roboty budowlane lub uslugi, ktorych

wskazane zdolno6ci dotycz4

wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostQpniajqcych

zasoby, przedstawia do oferty, wraz z otwiadczeniem, o kt6rym mowa w pkt 1, takze

oswiadczenie podmiotu udostqpniajqcego zasoby, potwierdzajEce brak podstaw wykluczenia tego

podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu lub kryteriow selekcji, w

zakresie, w jakim Wykonawca powotuje siQ na jego zasoby - Zatqcznik nr 5 do SWZ'

Zamawia)qcy nie wymaga zlozenia przedmiotowych Srodk6w dowodowych.

B. Oswiadczenia i dokumenty skladane na wezwanie

Zamawiajqcy wzywa Wykonawcq, kt6rego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w

wyznaczonym terminie, nie kr6tszym niz 5 dni od dnia wezwania, ponizej lvymienionych

podmiotowych 5rodk6w dowodowych, aktualnych na dzien ich zlozenta:

1) Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawaftych w oSwiadczeniu, o ktorym

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp' w zakresie podstaw wykluczenia z postqpowania

wskazanych przez Zamawiaiqcego, o kt6rych mowa w art. 108 ust l ustawy Pzp, w tym

rowniez oswiadczenie Wykonawcy, w zakresie art 108 ust. 1 pkt 5 ustalvy Pzp, o braku

przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r'

o ochronie konkurencji i konsument6w, z innym wykonawcq, kt6ry zlo2yt odrqbn4 ofertq, albo

7.
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oswiadczenie o przynale2nosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub

informacjami potwierdzajAcymi przygotowanie oferty niezaleznie od innego Wykonawcy

nalezqcego do tej same.i grupy kapitalowej - zalqcznik nr 6 do SWZ;

wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat liczEc

wstecz od dnia w kt6rym uplynql termin sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dzialalno6ci jest krdtszy - w tym okresie, por6wnywalnych z robotami budowlanymi

stanowiAcymi przedmiot zamowienia, wraz z podaniem ich rodzaju, warto6ci, daty, miejsca

wykonania i podmiot6w, na tzecz kt6rych roboty te zostaly wykonane, orcz zalqczenaem

dowodow okre6lajqcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie' w

szczegolnoSci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidlowo ukoiczone, Vzy czym dowodami, o kt6rych mowa, sq referencje

bqd2 inne dokumenty sporzqdzone przez podmiot, na necz kt6rego roboty budowlane byly

wykonywane, a jezeli z uzasadnionej ptzyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie

jest w stanie uzyskad tych dokumentow - inne odpowiednie dokumenty - zal4cznik nr 8 do

SWZ;

uwAGA: Je2eli Wykonawca powotuje siQ na do6wiadczenie w realizacji rob6t budowlanych,

wykony\rvanych wsp6lnie z innymi Wykonawcami' wykaz o kt6rym mowa powyzej dotyczy

robot budowlanych, w kt6rych wykonaniu Wykonawca ten bezpo6rednio uczestniczyl;

wykaz os6b, skierowanych przez Wykonawcq do realizacji zamowienia publicznego wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien i doswiadczenia niezbQdnych

do wykonania zam6wienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci

oraz informacjqo podstawie do dysponowania tymi osobami - zal4cznik nr 9 do SWZ'

C. Dokumenty podmiot6w zagranicznych

1. Zamawiajqcy nie zqda od Wykonawcy majqcego siedzibq lub miejsce zamieszanla poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument6w potwierdzajqcych nie podleganie wykluczeniu

na oodstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - w postQpowaniu nie okreslono wymogu przedlo2enia

dokument6w w tym zakresae.

D. Inne dokumenty i informacje

wykonawca, wezwany do zlozenia podmiotowych srodkow dowodowych, nie jest zobowiqzany

do zlo2enia podmiotowych Srodk6w dowodowych, kt6re ZamawiEqcy posiada w swoiel

dyspozycji, jezeli wykonawca wskaze te Srodki dowodowe oraz potwierdzi ich prawidlowo6c 
'

aktualno66 - zalqcznik nr 7 do SWZ.

W sytuacji dobrowolnego zlo2enia przez WykonawcQ wtaz z ofettq dokumentow nie

wymaganych na tym etapie od wykonawcy ijednoczesnym braku oswiadczenia o aktualnosci

dokument6w, o ktorym mowa w pkt. 1 , Wykonawca zostanie Wezwany do z|o2enia tych

dokument6w na Dodstawie aft- 274 usl. 1 ustawy Pzp, Natomiast w przypadku zlozenia

o6wiadczenia o aktualnoSci dokumentow i jednoczesnym zlozeniu do oferty dokumentow

2l

3)

1.

2.
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niekompletnych lub zawierajqcych blqdy, Wykonawca zostanie wezwany do ich zlo2enia,

poprawienia lub uzupelnienia zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp

3. W zakresie nieuregulowanym ustawa Pzp lub niniejsza swz do oswiadczei i dokument6w

skladanych przez WykonawcQ w postQpowaniu zastosowanie maj4 w szczeg6lnosci przepisy

rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie

podmiotowych Srodkow dowodowych oraz innych dokument6w lub o6wiadczen, jakich moze

zqdae Zamawilqcy od Wykonawcy onz rczpozqdzenia Prezesa Rady l\4inistr6w z dnia 30

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzqd zania i przekazryania informacji oraz wymagan

technicznych dla dokument6w elektronicznych oraz Srodkow komunikacji elektronicznej w

postqpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

XI. PODWYKONAWSTWO ORAZ POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1. Wykonawca moze powierzy6 wykonanie czQsci zam6wienia podwykonawcy (podwykonawcom)

2. Zamawiajqcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czqsci zam6wienia podwykonawcom'

wykonawca wskazal w ofercie czqsci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzyc

podwykonawcom oraz podal (o ile sa mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych

podwykonawc6w - zalqcznik nr 1 do SWZ.

wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu polegai na zdolnosciach

technicznych lub zawodowych podmiot6w udostQpniaiqcych zasoby, niezaleznie od charakteru

prawnego lqczqcych go z nimi stosunk6w prawnych.

W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych do6wiadczenia, Wykonawcy mogq polegac na

zdolnosciach podmiot6w udostQpniajecych zasoby, jesli podmioty te wykonajq

Swiadczenie do realizacji kt6rego ie zdolnoSci sQ wymagane.

wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostqpniaiqcych zasoby,

sklada, wraz z ofert4 zobowiEzanie podmiotu udostQpniajqcego zasoby do oddania mu do

dyspozycji niezbqdnych zasob6w, o kt6rym mowa w rozdziale Vlll pkt.2 ppkt 4 niniejszej SWZ

na potrzeby realizacji danego zam6wienia lub inny podmiotowy Srodek dowodowy

potwierdzajacy, 2e Wykonawca realizujac zam6wienie, bQdzie dysponowal niezbQdnymi

zasobami tych podmiot6w.

wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostqpniajEcych

zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o kt6rym mowa w rozdziale X ust A pkt l

niniejszej swz, takze oSwiadczenie podmiotu udostQpniajqcego zasoby, potwierdzajEce brak

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunk6w udzialu w

postQpowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje siq na jego zasoby, o ktorym mowa w

rozdziale Vlll pkt.2 ppkt. 4.

Zamawiajqcy ocenia, czy udostQpniane wykonawcy przez podmioty udostqpniajqce zasoby

zdolno6ci techniczne tub zawodowe, pozwalaja na wykazanie przez WykonawcQ spelniania

14
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warunk6w udzialu w postQpowaniu, a takze bada, czy nie zachodzE wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, kt6re zostaly przewidziane wzglqdem Wykonawcy'

Je2eli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostQpniajacego zasoby nie potwierdzaja

spelniania przez Wykonawcq warunkow udziatu w postQpowaniu lub zachodzq wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiai1cy zqda, aby Wykonawca w terminie okre6lonym

Wzez Zarnawiai4cego zastqilil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal' ze

samodzielnie spelnia warunki udziatu w postqpowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uplywie terminu skladania ofert, powolywad siq na zdolnosci

lub sytuacjQ podmiot6w udostqpniajqcych zasoby, jezeli na etapie skladania ofert nie polegal on

w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacii podmiot6w udostQpniajEcych zasoby

Szczeg6towe dalsze postanowienia dotyczace podwykonawc6w znajduja siq we Wzorze Umowy

s 13.

x[. INFORMACJA DLA WYKONAWC6W WSPoLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UOZIELENIE

ZAMOWIENIA

1. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegac siQ o udzielenie zam6wienia W takim przypadku

Wykonawcy ustanawiaiq pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu albo do

reDrezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Pelnomocnichvo winno

byi zalqczone do oferty zgodnie z zapisami rozdzialu X ust A pkt 3 niniejszej SWZ'

2.WprzypadkuWykonawc6wwspo|nieubiegajqcychsiqoUdzie|eniezam6wienia'o6wiadczenia,o

kt6rychmowawrozdzia|eXust.Apkt.,lniniejszejSWz,skladakazdyzWykonawc6w.

Oswiadczenia te potwierdzaiA brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu w

zakresie'WjakimkazdyzWykonawc6wwykazujespetnianiewarunk6wudzialuwpostQpowaniU.

3. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia doteczajE do oferty o5wiadczenie

okt6rymmowawrozdzia|exust.Apkt.4niniejszejSWZ,zkt6regowynika,kt6reroboty
budowlane/dostawy/ustugi wykonajq poszczeg6lni Wykonawcy, zgodnie z art l 17 ust 4 ustawy

Pzp.

4.WprzypadkuWykonawc6wwsp6lnieUbiegajacychsiqoudzie|eniezam6wienia,oswiadczenia,o

kt6rych mowa w rozdziale X ust B pkt. 1 ppkt l) niniejszej SWZ, sktada ka2dy z Wykonawcow

5. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace spelnienie warunk6w udzialu w postqpowaniu

Wykonawcywspo|nieubiegajqcySiQozamowienieskladaj4zzastrzezeniemart.,llTust'3

ustawyPzp,tj.,,Wodniesieniudowarunk6wdotyczacychwyksztalcenia'kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy siQ o udzielenie zamowienia

mogq polegad na zdolnosciach tych z Wykonawc6w, kt6rzy wykonajq roboty budowlane lub

uslugi,dorea|izacjiktorychtezdo|no6cisaWymagane''_cowinnomieiodzwiercied|eniew

oswiadczeniu skladanym zgodnie z art l'17 ust 4 ustawy Pzp'
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xilt. TNFoRMACJE O SPOSOBTE POROZUMTEWANTA StE ZAMAWTAJACEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKMYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W

A. Komunikacja miqdzy ZamawiajEcym a Wykonawcq.

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zam6wienia, w tym skladanie fert, wymiana
informacji oraz przekazryanie dokument6w lub oSwiadczei miqdzy Zamawiajacym a
Wykonawcq odbywa sie przy uiyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, tj.:
a) Aplikacja internetowa JOSEPHINE (informacja o postQpowaniu, szyfrowanie oferty,

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

o postQpowaniu)

d) strony internetowej prowadzonego postQpowania https://bip.pqm-polkowice.com.pl
(Ogloszenie o zam6wieniu, dokumenty zamowienia, w tym SWZ i Informacje dla
Wykonawc6w).

2. Pnez Srodki komunikacji elektronicznej rozumie siQ Srodki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug droga elektronicznq.

3. JOSEPHINE to aplikacja internetowa znajdujqca sie na domenie
httos/i iosephine.oroebiz.com/pl/, kt6ra jest ptzeznaczona do elektronicznej komunikacji miqdzy
zamawiajqcym a wykonawcq w rozumieniu Ustawy z dnia 1 1 wrzesnia 2019 r. Prawo

zam6wieh publicznych (Dz. U.2019.2019 t.j.):
4. Zamawiqqcy bqdzie komunikowal siQ z wykonawcami za po6rednictwem modulu

komunikacyjnego systemu JOSEPHINE. Zlo2enie oferty, zlozenie wniosku o wy.ia6nienie
dokumentacji przetargowej, uzupelnienie kwalifikac.ii, wyjasnienie ofert, zglaszanie sprzeciwu,
nastA)i pomiQdzy zainteresowanq stronq (zwana dalej ,,wykonawcA') i zamawiajqcym wylEcznie
droga elektronicznA w jQzyku polskim oraz w spos6b gwarantujqcy kompletnosi danych
zawartych we wszystkich dokumentach, w tym ochronQ danych poufnych i osobowych. Ta
metoda komunikacji dotyczy wszelkiej komunikacji elektronicznej miqdzy zamawia.iqcym.

5. Aby bezproblemowo korzysta6 z systemu JOSEPHINE, konieczne jest korzystanie z komputera
podlqczonego do internetu i przeglqdarki internetowej. Szczeg6lowe informacje dotyczqce
wymagah technicznych znajdujqsiq pod adresem:
https://store.proebiz.com/docs/ioseohine/ol/Wvmaoania techniczne sw JOSEPHINE.pdf

6. TreSciq elektronicznej komunikacji za po6rednictwem oprogramowania JOSEPHINE bqdzie
zlozenie oferty i wymaganych dokument6w, wyjasnienie dokumentacji przetargowej, dodanie
kwalifikacji, wyja6nienie oferty, zlozenie sprzeciwu oraz wszelka komunikacja miQdzy
zamawiajqcym i wykonawcq w zam6wieniach publicznych. Komunikacja elektroniczna za
posrednictwem JOSEPHINE nie ma zastosowania do komunikacji ze stronami trzecimi. Jezeli
zamawiajEcy zdecyduje o mozliwosci zastosowania innej metody komunikacji niz za
po6rednictwem oprogramowania JOSEPHINE to wyra2nie wska2e w dokumentacji
przetargowel.

7. Dostarczenie wiadomosci elektronicznych zawierajEcych dane, za posrednictwem
oprogramowania JOSEPHINE w zakresie okreslonym w punkcie 6, oznacza moment
otrzymania wiadomosci zawierajqcych dane na adres elektroniczny odbiorcy (odbiorc6w) w
oprogramowaniu JOSEPHINE. Oprogramowanie JOSEPHINE dokonuje zapisu przebiegu
komunikacji elektronicznej.
Jesli nadawcA wiadomosci zawierajacej dane jest zamawiajAcy, wykonawca zostanie
poinformowany, 2e otrzymal wiadomosi z danymi do danego zam6wienia (na konlaklowy adres
e-mail okreslony przez wykonawce w trakcie rejestracji do oprogramowania JOSEPHINE). Po
zalogowaniu sie do oprogramowania JOSEPHINE, tre6i wiadomosci zawierajAceJ dane bQdzie
widoczna w module komunikacyjnym zamowienia.
Po dokonanej rejestracji izalogowaniu sie do oprogramowania JOSEPHINE, wykonawca moze
wysyla6 wiadomo6ci z danymi ze Srodowiska systemu. Mo2e r6wniez przeglqda6 cala historiq
swo.jej komunikacji z zamawiajqcym.

10. Je6li wykonawca jest zainteresowany otrzymywaniem powiadomien na wskazany adres e-mail
do konkretnego zam6wienia publicznego, zamawiqqcy zaleca klikniQcie przycisku
INTERESUJE MNIE TO (w prawym g6rnym rogu ekranu).

8.
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11. Za date przekazania Oferty, oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 'l ustawy Pzp,
podmiotowych Srodkow dowodowych, przedmiotowych Srodk6w dowodowych oraz innych
informacji, orlwiadczeh lub dokument6w, przekazywanych w postQpowaniu, przyjmuje siQ datQ
ich przekazania do aplikacji internetowej JOSEPHINA, a w przypadku komunikacji za pomocq
poczty e-mail, date wptywu na serwer poczty ZamawiajAcego.

12. Spos6b sporzqdzenia dokument6w elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii
dokument6w lub o6wiadczeh musi by6 zgodny z wymaganiami okreSlonymi w rozporzadzeniu
Prezesa Rady l\4inistrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzAdzania i

przekazryania informacji oraz wymagai technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz
Srodk6w komunikacji elektronicznej w postqpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursie.

13. W celu skrocenia m.in. czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiaj4cy zaleca, aby
korespondencja elektroniczna (inna nii Oferta Wykonawcy i zalqczniki do Oferty)
odbywala siq r6wniei za pomocq poczty elektronicznej na adres e-mail: pqm@oom-

Dolkowice.com.ol
14. Jezeli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazujq o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje za pomoca poczty elektronicznej, kazda ze stron na zEdanie drugiej strony
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

15. We wszelkiej korespondencji zwiqzanq z niniejszym postepowaniem Zamawiajqcy i

Wykonawcy poslu gujE siQ n u m erem postqpowan ia nadanym W zez Zamawiajqcego.
16- Zamawialqcy informuje, Ze zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp tre56 zapytah wtaz z

wyjasnieniami (bez ujawnienia 2t6dla zapylania) udostqpni na stronie internetowej
prowadzonego postQpowania. Tym samym wszelkie informac.je przekazywane Wykonawcom
stanowiE integralnq czQse specyfikacji warunk6w zamowienia i dotyczq wszystkich
Wykonawc6w bioracych udzial w ww. postqpowaniu. Wykonawca jest zobowiqzany zlo2yc
ofertQ uwzgledniajqcq wszelkie zmiany i wyja6nienia zawarte na stronie prowadzonego
postepowanra.

17. Zamawiajqcy nie przewiduje sposobu komunikowania siQ z Wykonawcami w inny sposob niz
przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

B . Rejestracja

Osoba upowa2niona rejestruje siQ w systemie JOSEPHINE, wypelniajqc formularz
rejestracyjny na domenie httosj/iosephine.oroebiz.com, postqpujqc w spos6b okre6lony w
formularzu. Zamawiajqcy podkreSla, 2e rejestracja osoby upowaznionej ijej pozniejsza
weryfikacja jest czynnosciq jednorazowq i w interesie wykonawcy jest dokonanie tej rejestracji
w odpowiednim czasie przed podjQciem jakichkolwiek dzialafr w oprogramowaniu JOSEPHINE.
Wykonawca przyjmuje do wiadomo6ci, 2e werlikacja osoby upowaznionej moze wymagac
czasu do trzech dni roboczych.
Jezeli formularz rejestracyjny jest wypetniany przez osobq, ktora jest czlonkiem reprezentacji
(KRS) lub jest zarejestrowana w CEIDG, osoba ta nie musi udokumentowa6 tego faktu ipo
pomySlnej weryfikacji moze wykona6 dowolne czynnoSci w oprogramowaniu JOSEPHINE.
Jezeli formularz rejestracyjny jest wypelniany przez osobq upowaznionq do dzialania w imieniu
wykonawcy (jest upowazniona do skladania ofert) na podstawie pelnomocnictwa, osoba moze
zalEczyi dokument petnomocnictwa w czasie dokonywania rejestracji bEd2 zalqczya ten
dokument wraz z oferlq i innymi wymaganymi dokumentami. Po dokonanej rejestracji osoba
mo2e wykonywa6 dowolne czynnosci w oprogramowaniu JOSEPHINE.
Podczas rejestracji u2ytkownik wybiera swoje dane dostQpowe i przesyla formularz
rejestracyjny. Po przeslaniu formularza rejestracyjnego osoba upowa2niona zostaje
zarejestrowana w systemie i mo2e wykonywac czynnoSci w ramach zamowieh publicznych w
oprogramowaniu JOSEPHINE.
Po zalogowaniu siQ do systemu JOSEPHINE zarejestrowany uzytkownik moze wybrac
zam6wienie publiczne i mo2e zaczqc w pelni korzystac z oprogramowania JOSEPHINE.

1.

4.
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XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENT6W WYMAGANYCH PRZEZ

ZAMAWIAJACEGO W SWZ

1. Wykonawca sklada ofertQ drogq elektronicznq w rozumieniu przepis6w Ustawy z dnia 11

wrze6nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.2019.2019 t.j.) i wprowadza jq do
oprogramowania JOSEPHINE, ktore znajduje siq pod adresem internetowym
https://ioseohine.proebiz.com/pl/. Wykonawca sklada dokumenty w wymaganym formacie i

zakresie oraz kolejno6ci zgodnie z dokumentacjq przetargowq zamawiajqcego.
2. Zloienie oferty oznacza zlozenie dokumentow formie formularzy ( wg wzoru w SWZ) , przy

jednoczesnym zlo2eniu wymaganych dokument6w w formie zalqcznik6w podpisanych
podpisem elektronicznym lub tylko zlozenie odpowiednich dokument6w (tj. zalqcznikow)
podpisanych podpisem elektronicznym. Zamawiajqcy przekazuje informacje na temat sposobu
skladania ofert oraz informacje na temat zalacznik6w, tj. wymaganego formatu poszcze96lnych
dokument6w, ich zakresu i kolejnosci w dokumentacji przetargowej.

3. ZamawiajEcy wymaga zloZenia oferty za pomocE zalqczonych do SWZ dokumentow, podpisanych
podpisem elektronicznym i informuje Wykonawcow, i2 oprogramowanie nie generuje
systemowego tormularza ofertowego. Wykonawca sklada ofertQ wraz z wymaganymi
dokumentami w formie zalqcznik6w, uprzednio przygotowanych i podpisanych podpisem
elektronicznym w Srodowisku komputera Wykonawcy.

4. Wykonawca sklada oferte przed uplyniQciem terminu skladania ofert. Zlo2enie oferty w terminie
skladania oferl oznacza doslarczenie oferty na czas. Najmniejsza mo2liwa jednostka czasu w
systemie do zlozenia oferty to sekunda.

5. Za date pzekazania oferty przyjmuje siqdate jej przekazania na portal JOSEPHINA.
6. Zamawiajqcy zaleca, aby Wykonawca zapewnil dla siebie wystarczajqca rezerwQ czasowq na

eleklroniczne zlozenie oferty tj. wczesniejsze przystqpienie do zlo2enia oferty, gdyz na czas
przeslania oferty wptyw mogA miec czynniki, na kt6re Zamawiajqcy i Wykonawca moga nie miec
wplywu tj. m.in. parametry techniczne sprzetu kompulerowego z kt6rego bQdzie przesylana
oferta, predkoS6 potqczenia internetowego Wykonawcy lub inne problemy techniczne.

7. Oferta zlo2ona po uplyniQciu terminu skladania ofert zostanie przyjQta przez system
oznaczona jako oferta zlozona po terminie, oferta nie zostanie uwzglqdniona wsrod otwartych
ofert i nie zostanie udostQpniona zamawiajqcemu. Powiadomienie o zlo2eniu oferty po terminie
jest wyslane na adres e-mail uzytkownika wykonawcy.

8. Zamawiajqcy zwraca uwagQ, ze wykonawca moze zlo2y' jednE ofertQ przed uplyniQciem
terminu skladania ofert. Wykonawca mo2e wycofai swoja ofertQ w dowolnym momencie przed

uplyniQciem terminu skladania ofert. Wycofanie oferty iest mozliwe poprzez klikniQcie ikony
kosza. Jezeli Wykonawca jest zainteresowany zmianA ztozonej oferty w terminie skladania ofert,
nale2y najpierw wycofac poprzednia ofertQ, a nastQpnie wprowadzid nowq. Zlozenie/wycofanae
oferty zawsze oznacza prace z calq ofertq, modyfikacje lub zmiany poszczegolnych
dokument6w nie mogq by6 wykonywane w systemie.

9. Ofertq nale2y sporz4dzi6 w jezyku polskim. ZamawiajEcy nie wyraza zgody na skladanie ofert,
oswiadczeh i dokument6w w jQzyku innym niz polski. W przypadku, gdy przedkladane
dokumenty lub o6wiadczenia sporzAdzone sq w innym jQzyku, nalezy Vzedlozye ie wtaz z ich
tlumaczeniem na jqzyk polski. Zamawiajqcy wymaga od Wykonawcy przedstawienaa

tlumaczenia na jqzyk polski wskazanych przez Wykonawcq i pobranych przez Zamawilqcego
o5wiadczeh lub dokumentow.

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

11. Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty za pomocq kt6rego
podpisywana bQdzie oferta lub oswiadczenia oaz za pomocq ktorego bQdzie potwierdzana
zgodno66 z oryginalem kopii oswiadczen lub kopii dokument6w, powinien byc aktualny iwa2ny
w chwili podpisywania lub potwierdzania za zgodnosc z oryginalem.

12. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postqpowaniu, przekazywane przy uzyciu
Srodkow komunikacji elektronicznej, zawiercJq informacje stanowiace tajemnicq
przedsiQbiorstwa, Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w
spos6b okre6lony w Rozdziale Vl niniejszej SWZ.

13. Pogwiadczenia dokumentow za zgodnoSc z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktorego zdolnoSciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp6lnie
ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
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dokument6w, ktore kazdego z nich dotycz4 w szczeg6lnych przypadkach okreslonych w
Rozporzqdzeniu Prezesa Rady l\4inistrow z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
sporzqdzania i przekazywania informacji oraz wymagalr technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz Srodk6w komunikacji elektronicznej w postqpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie - r6wnie2 notariusz. PoSwiadczenie za zgodno5c z
oryginalem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobQ/osoby
upowa2nionq/upowaznione. Szczegoly poSwiadczeh okreSlone zoslaly Rozporzqdzeniem
l\4inistra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 t. w sprawie podmiotowych
Srodk6w dowodowych oraz innych dokument6w lub o6wiadczeh, jakich moze zadac
Zamawiajqcy od Wykonawcy.

14. Oferta powinna byc podpisana przez osobq upowa2niona do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formq reprezentacji Wykonawcy okreslonq w re.jestrze lub innym dokumencie,
wlasciwym dla danej formy organizacylnej Wykonawcy albo przez upelnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, 2e osoba dzialalqca w imieniu Wykonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawi4qcy Zqda od Wykonawcy odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sqdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestru zgodnie z Rozdzialem X Pkt. A. ppkt. 2 niniejszej
SWZ.

15. Pelnomocnictvvo do zlo2enia oferty musi bye zloaone w formie elektronicznej (opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza siq tak2e zto2enie elektronicznej kopii (skanu)
pelnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poswiadczenia sporzEdzonego stosownie do art. 97 g 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o
notariacie, kt6re to poSwiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
bqdz Iez poptzez opaltzenie skanu pelnomocnictwa sporzqdzonego uprzednio w formie
pisemnej kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pelnomocnictwa nie mo2e byc uwierzytelniona przez
upelnomocnionego.

16. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialno5ci za zloienie oferty w spos6b niezgodny z
zapisami SWZ, w szczegolnosci za sytuacjQ, gdy ZamawiajEcy zapozna siQ z tresciq oferty
przed uplywem terminu skladania ofert (np. zlo2enie oferty w zakladce ,,WySlij wiadomo6c do
Zamawiajacego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawia)qcego za ofertQ handlowq i nie
bQdzie brana pod uwage w przedmiotowym poslQpowaniu poniewaz nie zoslal spelniony
obowiEzek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

17. Rozszerzenia plik6w wykorzystywanych przez Wykonawc6w powinny by6 zgodne z
ZalEcznikiem nr 2 do "Rozporzqdzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagalt dla rejestrow publicznych iwymiany informacji w
postaci elektronicznej orcz minimalnych wymagai dla systemow teleinformatycznych", zwanego
dalel Rozporzqdzeniem KRl.

18. Zamawiajqcy rekomenduje wykorzystanie format6w: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczeq6lnvm wskazaniem na .pdf

19. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie rozszerzenia
.ztp.

20. W6r6d rczszetzeh powszechnych a niewystQpujEcych w Rozporzqdzeniu KRI wystqpujE: .rar
.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty zloione w plikach z takimi rozszerzeniami zostan4
uznane za zloione nieskutecznie, w sytuacji gdy Zamawiajqcy nie bQdzie m6gl dokonae
ich odczytu za pomocq dostqpnych mu narzgdzi i oprogramowania'

21. Zamawiajqcy zwraca uwagQ na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem
zaufanym, kt6ry wynosi maksymalnie 10 MB, oraz na ograniczenie wielkoSci plik6w
podpisywanych w aplikacji eDoApp stu2Ecej do skladania podpisu osobistego, kt6ry wynosa

maksymalnie 5 MB.
22. W przypadku uzycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego Zamawiqqcy zaleca uzywanie

podpisu wewnetrznego (Pades - dolqczanego do dokumentu - po zlozeniu podpisu otrzymujemy
jeden plik, w kt6rym znajdujq siq zar6wno dokument, jak i informacje o podpisie). Ze wzglQdu na

niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz latwrejszq weryfikacjq podpisu Zamawiajqcy
zaleca, w miarq mozliwosci, przekonwertowanie plikow skladajqcych siq na ofertQ na

rczszezenie .pdf. Uzycie podpisu zewnQtrznego (Xades - osadzonego w osobnym pliku - w
pliku podplsu znajdujA siq tylko informacje o podpisie - nalezy go dolqczyc do dokumentu
kt6rego dotyczy) nie bedzie prowadzilo do odrzucenia Wykonawcy, jednakze wystqpuje ryzyko
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utraty integralnosci podpisu z danymi z powodu przypadkowej lub celowej edycji podpisanych
danych. Podczas weryfikacji moze nie byc mo2liwoSci potwierdzenia zgodno6ci z danymiw pliku
podpisanym. Konieczne jest wysylanie pary plik6w: 2r6dlowego i podpisanego. Moze siq zdarzy6
przekazanie pliku z danymi bez pliku z podpisem, co jest rownoznaczne ze zlozeniem
niepodpisanych dokument6w.

23. Zamawi4qcy zaleca aby w ptzypadku podpisywania pliku przez kilka os6b, stosowac
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie r6znymi rodzajami podpis6w np. osobistym a

kwalifikowanym moze doprowadzi6 do problem6w w werlikacji plik6w.
24. Zamawiajqcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowal mozliwose

prawidlowego wykorzystania wybranej metody podpisania plik6w oferty.
25. Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca sie wczesniejsze

podpisanie kazdego ze skompresowanych plikow.
26. Zamawidqcy zaleca aby lig wprowadzai jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich

podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowai naruszeniem integralno6ci plik6w co rownowaZne
bedzie z koniecznoscia odrzucenia ofertv.

XV. SPOS6B OBLICZANIA CENY OFERTY

'1. W ka2dej podlegajqcej rozpatrywaniu ofercie Wykonawca w Formularzu ofertowym okresla

kosztorysowq cenq brutto w zlotych polskich, w tym cenq kosztorysowq netto oraz stawkQ

podatku VAT.

2. Przedmiot zamdwienia objqty jest 23 % stawkq VAT. W przypadku, gdy Wykonawca

uprawniony jest do stosowania innej stawki podatku VAT, w Formularzu ofertowym nalezy

przekre6li6 wpisanq przez Zamawiajacego stawke, a w wykropkowane miejsce wpisac

odpowiedniq stawke i zalEczyi do oferty uzasadnienie jej zastosowania.

3. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiqzk6w Wykonawcy zgodnie z przepisami

ustawy o podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowym.

4. Zgodnie z a . 225 ustawy Pzp - Jezeli zostala zlozona oferta, kt6rej wyb6r prowadzitby do

powstania u Zamawiaj4cego obowiqzku podatkowego zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004

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

Zamawiajqcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotQ podatku od towar6w i ustug,

kt6rq mialby obowiqzek rozliczye . Wykonawca, sktadajqc ofertQ, ma obowiEzek:

- poinformowania ZamawiajEcego, 2e wyb6r jego oferty bqdzie prowadzil do powstania -
Zamawiajqcego obowiEzku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bQdQ prowadzaty

do powstania obowiazku podatkowego;

- wskazania wartoSci towaru lub uslugi objQtego obowiEzkiem podatkowym Zamawiajqcego, bez

kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towar6w i uslug, ktora zgodnie z wiedza Wykonawcy, bQdzie

miala zastosowanie.

5. Wz6r Formularza Ofertowego zostal opracowany przy zaloleniu, i2 wyb6r oferty nie bqdzie

prowadzid do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego w zakresie podatku VAT. W

przypadku, gdy Wykonawca zobowiqzany Jest zlozyc o6wiadczenie o powstaniu u

Zamawiajqcego obowi4zku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowa6 tre56 formularza.
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Ceny muszq byc podane i wyliczone w zaokrEgleniu do dw6ch mie1sc po przecinku (zasada

zaokrqglenia - ponizej 5 nale?y kohcdwkq pominqc, powyzej i r6wne 5 nalezy zaokrqglic

w gorQ)

7. Zgodnie z afi- 224 ust. 3 pkt 4) ustawy Pzp (...) kosly pracy, kt6rych warto6c przyjQto do

ustalenia ceny nie mogq byc nizsze od minimalnego wynagrodzenia za pracq albo minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia 10 pazdziernika 2Q02 t. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracq lub przepis6w odrQbnych wtasciwych dla spraw, z ktorymi

zwiqzane jest real izowane zamowienie.

W przypadku wystqpienia ocz) vistej omylki rachunkowej w wyliczeniu ceny oferty brutto i netto,

w sytuacji kiedy to nie bedzie wynikato z tresci oferty np. z kalkulacji - kosztorysu, Zamawia|qcy

dokona przeliczenia zgodnie z zasadami matematycznymi.

Cena ryczattowa brutto Cb musi zawiera6 wszystkie koszty zwiqzane z prawidlowA tealizaqq

zadania wynikajEce:

a) z zapisow umowy na roboty budowlane,

b) z opisu pozycji przedmiaru rob6t,

c) z dokumentacji projektowej,

d) z ST, z wymienionych w nich Polskich Norm i przepisow,

e) z Prawa budowlanego i akt6w wykonawczych do tej ustawy,

f) z zasad sztuki iwiedzy budowlanej,

g) z lokalizacji obiektu iwarunk6w realizacji rob6t budowlanych,

h) z zalecen producentow wbudowywanych materialow i uzqdzeh,

11.

i) z przepisow bhp,

j) z mozliwych zdarzei losowych i budowlanych zwiqzanycll z realizactlqzamowienia.

Cena kosztorysowa brutto Cb musi zwierae r6wnie2 nastqpujqce koszty: wszelkich prac

przygotowawczych, porzqdkowych, ubezpieczenia realizaqi zadania, transportu zewnqtrznego i

wewnetrznego pracownikow, materiat6w i odpad6w, deponowania na skladowisku, iinne

wynikajqce z zalaczonego projektu umowy.

Cena kosztorysowa brullo Cb musi zawierad pelny zakres tzeczov'ry rob6t z niezbqdnymi

kosztami, optatami itp. niezbednymi dla wlaSciwej realizacji przedmiotu zam6wienia.

Cena Cb musi wynika6 z kalkulacji ryczaltu. KalkulacjQ ceny kosztorysowej nalezy sporzqdzi6 na

podstawie dostarczonego przedmiaru i uzupetnic o wszelkie koszty, kt6re Wykonawca, po

zapoznaniu sie z przedmiotem zamowienia i terenem rcalizacji zadania poniesie w trakcie jego

realizacji.

Wpisane w przedmiarze dane dotyczace katalogow (KNNR, KNR iin.) zawierajEcych

kosztorysowe normy nakladow rzeczowych oraz opisy rob6t z tych katalogow nie zobowiqzujq

Wykonawcy do sporzqdzenia kalkulacji ryczaltu zgodnie z wymieniona podstawE normatywnE

Umozliwia to Wykonawcy wycenQ zgodnego z wiedzq technicznA i przepisami innego sposobu

realizacji przedmiotu zam6wienia ni2 wynika to z przypisanych do tych pozycji baz normowych.

L

9.

4a

13.

10.
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14. Roboty towarzyszEce i roboty tymczasowe nie wskazane w przedmiarze nalezy uwzglqdnic w

zakresie rob6t podstawowych opisanych pozycjami przedmiarowymi. lch koszt Wykonawca

uwzglqdni w cenach jednostkowych .

15. Wykonawca zobowiqzany jest do wyceny i przeprowadzenia w terminie odbioru koircowego

badan, o kt6rych mowa w S 7 ust. 7 umowy.

16. Przyjmuje siq, 2e cena kosztorysowa brutto Cb zawatla w umowie uwzglQdnia wszelkie

okoliczno6ci lokalizacji, cechy szczegolne, terminy oraz rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego

wydatki, koszty i zobowiqzania - bez mozliwosci wysuwania roszczeh w stosunku do

Zamawiajacego.

17. Cena kosztorysowa brutto Cb obejmuje wszystkie sktadniki potrzebne do wykonania przedmiotu

umowy.

18. Do oferty Wykonawca zobowiqzany jest dolaczyc kalkulacje kosztorysu. Wykonawca

kalkulacjQ kosztorysu musi przygotowac metodq szczeg6lowq wraz z podaniem

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

material6w i urzadzefi.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowiqzanyjest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko6ci:

5 000,00 zl (slownie: piei tysiQcy zlotych),

2. Wadium wnosi siQ przed uplywem terminu skladania ofert.

3. Wadium mo2e by6 wnoszone w jednej lub kilku nastQpujqcych formach:

1) pieniadzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiQbiorczosci.

4. Wadium wnoszone w formie pieniqznej nale2y wnosi6 przelewem na konto Zamawiajacego

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

5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniadzu nastQpuje z chwilq uznania Srodk6w pieniQ2nych na

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

uplywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skladania ofert).

6. Wadium wnoszone w formie porqczen lub gwarancji musi byi zlozone iako oryginal gwarancji

lub porqczenia w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem

elektronicznym i spelnia6 co najmniej poni2sze wymagania

1) musi obejmowa6 odpowiedzialnosi za wszystkie przypadki powodujqce utratQ wadium

przez WykonawcQ okreslone w ustawie Pzp.



7.

8.

z jej tresci powinno jednoznacznie wynikaC zobowiqzanie gwaranta do zaplaty calej kwoty

wadrumi

3) powinno byc nieodwolalne i bezwarunkowe oraz platne na pierwsze zqdanie;

4l termin obowiqzywania porqczenia lub gwarancji nie mo2e byd kr6tszy niz termin zwi+zania

oteftq (z zasfizeaeniem i2 pieMszym dniem zwiqzania ofertA jest dzien skladania ofert);

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalezC siQ nazwa oraz numer przedmiotowego

postepowania:

6) beneflcjentem poreczenia lub gwarancji .jest: Pzedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z

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

Oferta \ rykonawcy, kt6ry nie wniesie wadium, wniesie wadium w spos6b nieprawidlowy lub nie

utzyma wadium nieprzerwanie do uplywu terminu zwiEzania ofertE lub zlozy wniosek o zwrot

wadium w pzypadku, o kt6rym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odzucona.

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

XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Vwkonawca bedzie zwiqzany ofertq do dnia 15.06.2021 r.

Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna siq wraz z uptywem terminu skladania ofert.

W pzypadku gdy wyb6r najkozystniejszej oferty nie nastEpi peed uplywem terminu zwiqzania

ofertq wskazanego w ust. 1, Zamawi4qcy pzed uplywem terminu zwiqzania ofertq zwraca sig

jednokrotnie do Vwkonawc6w o wyrazenie zgody na pzedluzenie tego terminu o wskazywany

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

zlo2enia przez Vwkonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na pzedlu2enie

terminu zwiEzania ofertq.

3. Odmowa wy.a2enia zgody na pzedluzenie terminu zwiqzania ofertq nie powoduje utraty

wadrum.

XVIII. SPOSoB ITERMIN SKTADANIA OFERT

1.

1. Ofertq wtaz z wymaganymi zalqcznikami nalezy zlo2y' w terminie do dnia:

17.05.2021 r., do godz. 11:30.

\ rykonawca sklada ofertg drogq elektronicznE w rozumieniu przepis6w Ustawy z dnia 11

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

oprogramowania JOSEPHINE, kt6re znajduje sie pod adresem internetowym

httos://iosephine.oroebiz.corn/ol/. \ArYkonawca sklada dokumenty w wymaganym formacie i

zakresie oraz kolejnosci zgodnie z dokumentaciq pzetargowe zamawiajEcego.

VWkonawca moze zlozyc tylko jednq oferte.

Zamawi4Ecy odzuci oferte zlozonq po terminie skladania ofert.

3.

4.
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XIX. OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert nastEpi w dniu 17.05.202'l r., o godzinie 12:00.

2. Otwarcie ofert jest niejawne.

3. Zamawiajqcy, najp62niej pzed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacjQ o kwocie, jakA zamieza pzeznaczy' na sfinansowanie

zamOwienia.

4. Otwarcie ofert nastepuje poqzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego dla

Zamawiajqcego w systemie JOSEPHINE.

5, Zamawi qcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o:

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

dzialalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Vwkonawcdw, ktorych oferty

zostaly otwarte;

b, cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

6. W pzypadku wystqpienia awarii systemu teleinformatycznego, kt6ra spowoduje brak mo2liwo6ci

otwarcia ofert w terminie okreslonym Wzez Zamawiajqcego, otwarcie ofert nastqpi niezwlocznie

po usunieciu awarii,

7, Zamawiajqcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego

postqpowania.

Uwaga: Zgodnie z ustawE Pzp Zamawi4qcy nie ma obowiQzku pzeprowadzania sesji otwarcia

of6rt w spos6b jawny z udzialem Vwkonawcow.

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

SPOSOBU OCENY OFERT

1. Pzy wyborze najkozystniejszej oferty Zamawidecy bgdzie sie kierowal nastepujqcymi

kryteriami oceny ofert:

KRYTERIUM NR 1:

Cena kosztorysowa brutto - 60%

K1= cena kosztorysowa brutto najtaisza x 100 x 60%
cena kosztorysowa brutto badana

KRYTERIUM NR 2:

Okres udzielonej gwa.ancji iako6ci - 40%

K2= x1 x 4Oo/o
najdlu2szy okres udzielonej gwarancji jakosci wskazany w ofertach

Okres udzielonej pzez Vvykonawce gwarancji na wykonane roboty budowlane musi spelnia6 wym6g:
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a) obejmowac pelny rok kalendarzowy

b) nie mo2e byc krotszy ni2 3lata

c) nie moze byd dlu2szy ni2 5lat

UWAGA:

W przypadku podania przez Wykonawcq kr6tszego niz wymagany okresu gwarancji jakosci lub nie

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

odrzucona na podstawie art. 226 ust.'l pkt 5) ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkami zamowienia.

W przypadku podania przez Wykonawcq dluzszego ni2 wymagany okresu gwarancji jakosci,

Zamawialqcy do wyliczenia punktacji rv kryterium przyjmie maksymalny okres gwarancji jakoSci

wymagany w SWZ. Dlu2szy okres gwarancji jako6ci okreslony przez Wykonawcq w ofercie zostanie

wpisany do umowy.

2. Wyb6r oferty najkorzystniejszej nastqpi zgodnie z art.239 ustawy Pzp.

Ocena oferty = K1 + K2

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach bQdzie liczona z dokladno6ciq do

dw6ch miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punkt6w wyznaczy n{korzyslniejszE ofertq.

4. Zamawiqqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymogom

okreSlonym w ustawie i w SWZ oraz uzyska najwiqkszq liczbQ punktow.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOSCIICH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Umowq w sprawie zam6wienia publicznego zawiera siq w terminie nie krotszym niZ 5 dni od

dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowe w sprawie zam6wienia publicznego mo2na zawrzec przed uptywem terminu, o kt6rym

mowa w pkt. 1, jezeli w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia prowadzonym w trybie

podstawowym zlo2ono tylko jedna ofertq.

Wykonawca bQdzie zobowiEzany do podpisania umowy terminie wskazanym ptzez

Zamawiajqcego.

Przed podpisaniem umowy nalezy przekazac Zamawiajacemu:

a) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniqdzu - dowod

wniesienia zabezpieczenia w wysokoSci 5 o/o cen\ catkowitej podanej w ofercie (cena

brutto),

b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej ni2 pieniadz

formie - nale2y przedlo2yt. dokument stanowiqcy zabezpieczenie; Wymaga siQ, aby przed

1.

4.
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wystawieniem dokumentu stanowiEcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

przekazac Zamawiajacemu projekt zabezpieczenia celem sprawdzenia zgodnosci treSci

zabezpieczenia z ustawa Pzp oraz w celu uzgodnienia termin6w obowiqzywania

zabezpieczenia z uwzglQdnieniem zapisow projektu umowy;

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

pracq os6b wykonujqcych czynnoSci przy tealizacji zamowienia wskazane przez

Zamawiajqcego w opisie przedmiotu zam6wienia. OSwiadczenie to zawiera w szczegolnosci:

dokladne okreSlenie podmiotu sklada1acego o6wiadczenie, datQ ztozenia o5wiadczenia,

wskazanie, 2e wskazane czynnoSci wykonajq osoby zatrudnione na podstawie umowy o

pracQ wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o

pracQ (np. umowa na czas okreslony, nieokreslony, itp.) oraz podpis osoby uprawnionei do

zlozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

kopie oplaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajAcego, 2e

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej, zar6wno deliktowej, jak i

kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnogci zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia, na

kwote minimum 200.000,00 zl, wraz z dowodem uiszczenia naleznych sktadek.

Ubezpieczenie powinno byi wazne przez caly okres realizacji umolvy. W przypadku, kiedy

ubezpieczenie bqdzie wygasai w trakcie realizacji umowy Wykonawca dolaczy

oSwiadczenie, mocq kt6rego zobowiq2e siQ do przedtu2enia ubezpieczenia po jego

vvygaSniQciu,

w przypadku podpisywania umowy przez pelnomocnika - pelnomocnictwo, w oryginale lub

kopii pogwiadczonej notarialnie, wystawione dla osoby podpisujqcej umowe, podpisane przez

osobe upowaznionq do reprezentowania Wykonawcy,

umowq regulujqcq wspolpracq Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie

zam6wienia, w przypadku skladania oferty przez podmioty wystQpujace wsp6lnie.

Nie przedloienie wymaganych dokument6w przed terminem podpisania umowy

wyznaczonym przez Zamawiajqcego, zostanie potraktowane jako uchylanie siQ od zawarcia

umowy zgodnie z art. 263 ustawy Pzp.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana, zobowiqzany jest orzed zawarciem umowv w

sprawie zam6wienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w

wysoko6ci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczeit z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

3. Zabezpieczenie mo2e bye wnoszone, wedlug wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku

nastqpujacych formach :

c)

d)

e)
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pieniqdzu - winno by6 wplacone przelewem na rachunek bankowy ZamawiajAcego -
SANTANDER BANK POLSKA S.A. Nr konta 94 1090 2109 0000 0005 5000 0085
z zaznaczeniem na dowodzie wplaly nazwy zadania kt6rego zabezpieczenie dotyczy;

porQczeniach bankowych lub porqczeniach sp6ldzielczej kasy oszczqdnosciowo-kredytowej,

ztym ze zobowtqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pienieznym;

gwarancjach bankowych;

gwaranc.iach ubezpieczeniowycf.,

porqczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczotci.

4. Zamawialqcy nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy:

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

kredytowej;

- ptzez ustanowienie zastawu na papierach warto6ciowych emitowanych przez Skarb Paflstwa

lub jednostke samorzqdu terytorialnego;

- ptzez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie

rejestrowym i rejestrze zastawow.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach niepieniQznych, dokument zabezpieczenia

winien spelniad nizej wymienione wymagania:

1) gwarancja lub porQczenie winny zabezpieczae roszczenia beneficjenta wobec

zobowiqzanego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez zobowiqzanego

wszystkich zobowiqzan zgodnie z umowa zawartq pomiQdzy beneficjentem a zobowiEzanym;

2) gwaanqa lub porqczenie winny byd bezwarunkowe, nieodwolalne, platne na pierwsze

Zqdanie beneficjenta;

3) kwota zabezpieczenia winna byd nalezna i wymagalna z jednego lub z kilku tytuldw

okreSlonych w umowie.

6. Okres wa2no6ci gwarancji lub porqczenia winien byi zgodny z obowiqzujEcymi przepisami

i wymaganiami ZamawiajEcego, tj.:

1) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy - 100% kwoty zabezpteczenia,

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

wydluzonym o 30 dni;

2) z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji - 30% kwoty zabezpieczenia, z terminem

obowiazywania do czasu uplywu okresu rQkojmi lub gwarancji, wydluzonym o '15 dni.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach niepieniq2nych, Wykonawca przed zlozeniem

oryginalu dokumentu zabezpiecze^ia w celu

zapoznania sie i wstepnej akceptacji jego tresci przez Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w pieniAdzu Wykonawca moze wyrazic zgodq na zaliczenie

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajqcy zwr6ci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na warunkach

okreSlonych w ustawie Pzp.

1)

2)

4)

5)

7.

9.
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XXIII. INFORMACJE O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOzLIWOSCI .ICI ZUINHY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiazany do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego

na warunkach okreslonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy zawatlych we \N zorze

Umowy, stanowiacym Zalacznik nr 10 do SWZ.

2. Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajqcy z umowy jest lozsamy z jego zobowiazaniem

zawartym w ofercie.

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

prsemnej.

4. Zamawiajqcy przewiduje mozliwo56 wprowadzenia zmian do umowy. Warunki i zasady

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

XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSTUGUJACYCH WYKONAWCY

Srodki ochrony prawnej okre6lone w niniejszym tozdziale przyslugujq Wykonawcy, uczestnikowi

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

nagrody w konkursie oraz poni6sl lub mo2e poniesc szkodq w wyniku naruszenia przez

ZamawiajEcego przepisow ustawy Pzp.

Odwolanie przysluguje na:

1) niezgodnq z przepisami ustawy czynnos6 Zamawiajqcego, podjQtq w postQpowaniu o

udzielenie zam6wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynno6ci w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia, do ktorej Zamawiaiqcy

byl obowiqzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postQpowania o udzielenie zamowienia lub

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo Ze Zamawiaiqcy byl do tego

obowiqzany.

Odwolanie wnosi siq do Prezesa lzby. OdwofujEcy przekazuje Zamawiajqcemu odwolanie

wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopiq tego odwotania, je2eli

zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w tak

sposob, aby m6gl on zapoznac siQ z jego tresciq przed uplywem tego terminu.

Odwolanie wobec tre6ci ogloszenia wszczynajqcego postqpowanie o udzielenie zamowienia lub

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

ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub dokument6w zamowienia na stronie

internetowej, w przypadku zam6wielt, kt6rych warto66 jest mniejsza niz progi uniine.

Odwolanie, w przypadku zamowieh, ktorych wartosc jest mniejsza niz progi unijne, wnosi siq w

terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno6ci ZamawiajEcego stanowiqcej podstawQ jego

wniesienia, je2eli informacja zoslala przekazana przy u2yciu Srodk6w komunikacj

elektronicznei.

5.
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2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajqcego stanowiEcej podstawQ jego

wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w spos6b inny niz okre6lony w pkt 1).

6. Odwolanie w przypadkach innych ni2 okre6lone w pkt 4 i5 wnosi siQ w terminie 5 dni od dnia, w

kt6rym powziQto lub przy zachowaniu nalezytej staranno6ci mo2na bylo powziq6 wiadomo66 o

okolicznosciach stanowiqcych podstawe jego wniesienia, w przypadku zam6wieri, kt6rych

wartosi iest mniejsza niz progi unijne

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

Pzp, stronom oraz uczestnikom postqpowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.

8. W postepowaniu toczqcym siQ wskutek wniesienia skargi stosuje siQ odpowiednio przepisy

ustawy z dnia 17listopada 1964 r. - Kodeks postQpcwania cpvilnego o apelacji, jezeli przepisy

ustawy Pzp nie stanowiq inaczej.

9. SkargQ wnosi sie do Sqdu Okrqgowego w Warszawie - s4du zam6wiei publicznych, zwanego

dalej "sadem zam6wieh publicznych".

10. Skargq wnosi sie za po6rednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia dorQczenia

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

przesylajqc jednocze6nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo2enie skargi w plac6wce pocztowej

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

r6wnoznaczne z jej wniesieniem.

11. Prezes lzby przekazuje skargq wraz z aktami postQpowania odwolawczego do s4du zam6wie6

publicznych w terminie 7 dni od dnia iej otrzymania.

12. Pozostale Srodki ochrony prawnej okreslone zostaly w ustawie Pzp - Dzial lX Srodki ochrony

prawnel.
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Zalacznik nr 'l do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

dotyczy postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.:

dla
PrzedsiQbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

59-100 Polkowice , ul. D4browskiego 2

1 . Wykonawca

i*rr:,l r:"r-" ili"r"-ir, * orrrr*^,ur'ir*o,j"*"0* *rrr,,li,,, ubiesajqcych siQ o udzietenie

zam6wienia dane w pkt 1-10 nalezy wypelni' dla ka2dego z Wykonawc6w odrqbnie)

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:....................

3. Kraj ..............

4. REGON

5. NIP: ........... ..

6. TEL. ...,........

7. Adres skrzynki e-PUAP

8. Adres e-mail: . ......... ... .

(na kt6re Zamawiajqcy ma przesyla' korespondencje)

9. W przypadku Wykonawcy majacego siedzibQ lub miejsce zamieszkania poza granicami RP adres

strony internetowej w celu uzyskania dokumenl6w potwierdzajqcych reprezentaciQ Wykonawcy

l0.Wykonawca jest:

mikroprzedsiqbiorstwem *,

I malmprzedsiQbiorstwem",

' Srednim przedsiQbiorstwem*,

L .lednoosobowa dzialalnoscia gospodarcza",

osobqfizycznq nieprowadzqca dziatalnosci gospodarczej*,

inny rodzaj*.
* zaznaczy' odpowiednio
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Ubieoaiac sie o udzielenie ninieiszeqo zamowienia oubliczneqo o.n.:

,, Budowa odcinka sieci wodociqgowej DN 160 mm iodcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200

mm w ul. Fiolkowej dz. Nr 73318,7 45127 w Polkowicach."

1 1 . Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia za:

KRYTERIUM nr 1:

Cena kosztorysowa brutto: ..............21otych (slownie:

w lym:

cena kosztorysowa netto: ...................... zfotych, stawka podatku VAf 23 o/o lub...-..-....--,
*'Przedmiot zam6wienia objQty jest 23% stawkq VAT. W przypadku, gdy Wykonawca uprawniony

jest do stosowania innej stawki podatku VAT, w Formularzu ofertowym nale2y przekreSli' wpisanq

przez Zamawiajqcego stawkQ, a w wykropkowane miejsce wpisa| odpowiedniA stawkQ i zalqczyt

do oferty uzasadnienie jej zastosowania.

W przypadku, gdy wyb6r oferty bqdzie prowadzit do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku

podatkowego Wykonawca zobowiqzany jest dostosowad Formularz ofertowy i podae w nim

informacje zgodnie z rozdz. XV. pkt. 4 SwZ.

KRYTERIUM nr 2:

Okres udzielonej gwarancji jakosci - ........................... lata/lat

(Okres gwarancji jako'ci musi obejmowa' pelny rok kalendarzowy: nie moze byd kr6tszy ni2 3

lata; nie mo2e bye dfuzszy niz 5 lat)

UWAGA:

W przypadku podania przez Wykonawcq kr6tszego niz vtymagany okresu gwarancii iakoSci lub nie

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

odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp, iako niezgodna z warunkami

zam6wienia.

W przypadku podania przez WykonawcQ dlu2szego niz wymagany okresu gwarancii iakoSci,

Zamawiajqcy do wyliczenia punktacji w kryterium przyjmie maksymalny okres gwarancii iako'ci

wymagany w SINZ. Dlu2szy okres gwarancii iakoici okre$lony pnez Wykonawcq w ofercie

zostanie wpisany do umowy kr6tszy ni2 3 lata; nie moze by. dlu2szy ni/ 5 lat)
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12. OSWfADCZAMN , ze zapoznalismy siq ze Specyfikacjq Warunk6w Zam6wienia i akceptujemy

wszystkie warunki w niej zawarte.

13. OSWIADCZAM/Y, 2e uzyskalismy wszelkie informacje niezbqdne do prawidlowego

przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

14. OSWIADCZAM/Y, 2e jestesmy zwiAzani niniejszA oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert

do dnia wskazanego w tozdz. XVll. pkt SWZ.

15. OSWfADCZAMN , 2e zapoznali6my siQ z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, okreslonymr

w Zalqczniku do Speclikacji Warunk6w Zam6wienia i ZOBOWIAZUJEMY SlQ, w przypadku

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszq ofert4 na warunkach w nich

okreSlonych.

16. Zobowiqzujemy sie do udzielenia rqkojmi na okres zgodny z okresem gwarancji jako5ci na

wykonane roboty budowlane

17. Oswiadczam/y, 2e wypelnilismy obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13lub art. 14 RODO

(rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony os6b tizycznych w zwiqzku z p.zelwa'zantem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AffE (og6lne

rozpotzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1'19 z 04.05.2016, str. 1) wobec os6b

fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio lub po5rednio pozyskali6my w celu

ubiegania siQ o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postqpowaniu.

18. Podwykonawcom zamierzamy powierzyc wykonanie nastepujEcej czesci zamowienia:

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

(czqi;6 zadania, nazwa podwykonawcy - jeheli jest to wiadome)

W zalqczeniu : kosztorys ofertowy przygotowany metodq szczeg6lowq wrazz podaniem
skladnik6w cenotw6rczych do kosztorysowania ( rg, ko, kz, zysk) oraz zestawieniem
material6w i urzadzefi.

lnformacia dla Wvkonawcv:

Formularz oferty musi by| opatrzony przez osobQ lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany

Zamawiajqcemu wraz z dokumentem (ami )potwierdzajqcymi prawo do reprezentacji Wykonawcy

przez osobQ podpisujqcq ofertQ.
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ZalEcznik nr 2 do S\M
(skladana wraz z ofedq)

*.-'"'-*.'.'.'''.'.''.'''..'...'..

(pelna nazwanrma)

OSwiadczenie WVkonawcv

skfadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wze6nia 2019 r. Prawo zam6wief
publicznych (datej iako Pzp) wstepnie potwlerdzajqce, te wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz spelnia warunkl udzlalu w postepowaniu

Na potzeby postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.

,, Budowa odcinka sieci wodociqgo\,vej DN 160 mm iodcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200

mm w ul. Fiotkowej dz. Nr 733/8, 745127 w Polkowicach."

prowadzonego ptzez Zamawi qcego: Pzedsigbiorstwa Gospodarkl Miejskiei Sp. z o.o.
59-100 Polkowice , ul. Dqbrowskiego 2

oSwiadczam, co nastepuje:
1. OSWIADCZENIE O WYKLUCZENIU:

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

oSwIADczENIE O WYKLUCZENIU:
Oswiadczam, ze zachodzA w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ... .......... ustawy Pzp (podaC majEcq zastosowanie podstawq wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze
w zwiqzku z ww. okolicznosciq, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjqlem nastQpujace

::::: :"'::'*: 
:

*w przypadku kiedy Wkondwca nie podlega wykluczeniu nalety wpisac NIE DOwCzY.

2. OSWTADCZENTE O SPEtNtENtU WARUNKoWW POSTEPOWANIU:
Oswiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postqpowaniu okreslone przez zamawiaiqcego
w Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia.

3. TNFORMACJA W ZWTAZKU Z POLEGANTEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOToW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu, okreslonych
ptzez Zamawi4qcego w Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia polegam na zasobach
nastepujEcego/ych podmiotu/6w:
a) ....................
b) ....................
w nastepujqcym zakresie: ... ... ... ... .

(nalezy wskazaC podmiot i okreSliC odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).



Numer sprawy 3/2021

a) W pzypadku kiedy Wkonawca bQdzie polegal na zasobach innych podmiot6w w celu
wykazania spelnienia warunku udzialu w postQpowaniu wraz z ofeftq nalezy zlozy':
- ZOEOWI+ZANIE podmiotu udostgpniaiqcego zasoby - zgodnie z zalqcznikiem nr 4 clo

swz,
- OSWADCZENIE podmiotu udostepniajEcego zasoby, potwierdzaiQce brak podstaw

wykluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu - zgodnie z zalqcznikiem nr
Sdo SW.

b) W przypadku kiedy Wykonawca nie bQdzie polegal na zasobach innych podmiotow w celu
wykazania spelnienia warunku udzialu w postQpowaniu nale2y wpisaf NIE DOTYCZY.

4. OSWIADCZEN|E DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, 2e wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne
izgodne z prawdq oraz zostaly przedstawione z pelnq Swiadomosciq konsekwencji wprowadzenia
zamawiajqcego w blqd pzy pzedstawianiu informacji.

Upelnomocniony przedstawiciel Vvykonawcy

(podpis, pieczQd)

Data:

UWAGA:
w przypadku Wkonawc6w wsp^lnie ubiegajqcych si? o zam'wienia o'wiadczenie sklada kazdy z Wkonawcow.
Oswiadczenia te potwierdzajq brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk,w udzialu w zakresie, w iakim
kazdy z Wkonawc'w wykazuje spelnianie warunk'w udziafu w post?powaniu.
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* niepotzebne skrcSIiC
" poMorzye ryb rczy , ile jest to konieczne

Zalqcznik nr 3 do SWZ
(skladane wraz z ofedq, jeili dotyczy)

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

(podpis, pieczQ6)

Data: ........,,...........................
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Zalqcznik nr 4 do S\/\z
(skladane wraz z ol6dq, iesli dotyczy)

w":::::i..'.'.'''...''.'.'..'....'.

rpiiiii",iiia
zoBowrAzANlE

podmiotu udostgpniaJqcego zasoby
do oddania do dyspozycji Wykonawcy ni62bgdnych zasob6w na potneby realizacii

zam6wienia

Dotyczy postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.:

,, Budowa odcinka sieci wodociqgowej DN 160 mm iodcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200

mm w ul. Fiolkowei dz. Nr 733/8, 745127 w Polkowicach"'

prowadzonego Wzez Zamawi4qcego: Pzedsiebiorstwa Gospodarki Miejskiei Sp. z o.o.
59-100 Polkowice , ul. Dqbrowskiego 2

Nazwa Podmiotu udostQpniajEcego

Niniejszym oswiadczam, i2 oddajQ do dyspozycji Wykonawcy zam6wienia niezbQdne zasoby na okres
kozystania z nich pzy wykonywaniu wA^/ zamowienia.

' ::1'* :::luoll:l 
*i:::::l ::llfl*

(it{omdcie, iakb konkrchie zafiy zostanq uhstwiorg)

2. spos6b iokres udostepnienia i wykozystania zasob6w pzez VwkonawcQ pzy wykonywaniu
zam6wienia
sposdb udostepnienia - ... ... ... .. . ..

okres udostepnienia i wykozystania

(infomacje, jak zaeby te bgdq wykotzyswane przy rcalEacji.zamdwieds oraz &rcs tizialu podmiotu w czasie rcaliz&ji
zamow@nla)

w jakim zakresie podmiot udostgpniajqcy zasoby, na zdolnosciach kt6rego Vvykonawca polega w
odniesieniu do warunk6w udzialu w postepowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji

:"::::Y:f T:::""'::::::::::":::l:::::i:-:::TTi:::"::::::"1:::":::l:::
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym zobowiqzaniu sq aktualne izgodne z
prawdq oraz zostaly pzedstawione z pelnq Swiadomo6ciq konsekwencji wprowadzenia
ZamawiajAcego w blqd pzy pzedstawianiu informacji.

3.

?A
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Zalqcznik nr 5 do SVvz
(skladane waz z deftq, bili dotyczy)

w*:T::" 
::::

tpi"iri r"'i"tiii

Oswiadczenie Dodmiotu udostepniaiaceoo zasobv
potwierdzaJqce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie

warunk6w udzlalu w postQpowaniu.

Na potzeby postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.:

,, Budowa odcinka sieci wodociegowej DN 160 mm iodcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200

mm w ul. Fiolkowej dz. Nr 73318, 745127 w Polkowicach."

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

oswiadczam, co nastQpuje:

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

oSwIADCzENIE O WYKLUCZENIU:
Oswiadczam, 2e zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ... ....... ustawy Pzp (podaC majqcq zastosowanie podstawQ wykluczenia sposr6d
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, 2e

w zwiqzku z ww. okoltcznosciq, na podstawie art, 1 10 ust. 2 ustawy Pzp podjqlem nastqpujqce
Srodki naprawcze:

tiiiiiiixi iiiy 6,iiit iaii,iii:tiiii)i"iiy ii piiag" "viiiilitiiiriiv iiiii ic ;oieri " " ' '

2.oSwnDczENtE o spEtNrENtu WARUNKoW w PoSTQPowANlu:
Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone pzez Zamawilqcego
w Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia w zakresie, w jakim Vwkonawca powoluje sig na moje
zasoby.
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Zalacznik nr 6 do SWZ
(skladane na wezwanie)

*"1.111..-.......'...............'.

(pelna nazwa4ima)

Oswiadczenie VWkonawcv

o aktualno6ci informacji zawartych w oswiadczeniu, o kt6rym mowa w art. 125 ust' 1 ustawy
Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postQpowania wskazanych przez Zamawiajqcego.

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

,, Budowa odcinka sieci wodociqgowej DN 160 mm iodcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200

mm w ul. Fiolkowej dz. Nr 733/8, 745127 w Polkowicach."

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 108 ust. 1; w tym tak2e oSwiadczenie o braku pzynale2nosci do grupy kapitalowei
usrawy pzp.

2.'Oswiadczam/y, ze wykonawca, kt6rego reprezentuje/my nalezv do tej samej grupy kapitalowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w z nizej

*l-:T:l'l *ryiTi-llll 
ill"l i::ll :: :::::'::11 

- :"::'::"-'_' ::::::*:::
JednoczeSnie zalqczamly dokumenty/informacje @ymienc ponEei i pnekazau pzeslac zamawiaiqcemu):

a)
bl

potwierdzajqce, 2e oferty zostal pzygotowane niezaleznie od siebie.

UWAGA:
W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaiqcych siQ o zam6wienie o'wiadczenie sklada ka2dy
Wykonawc'w. Oswiadczenia te potwiardzajq brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu
zakresie, w jakim kaidy z Wkonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu.

Jeteli taka syluacja Wdzie dolyczyla Wkonawcy

J6
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Zalacznik nr 7 do S\AZ

\ rykonawca:

(,€lna natwe'frma)

Infotmacla o aktualnoacl I prawldlowoccl
podmlotowych arcdk6w dowodowych, kt6ro ztmawlajqcy poslada.

Inbrmujq, 2e wgkazane ponizej podmiotowe Srodki dowodowe:
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

kt6re znajduja sie w posiadaniu Zamawiajacego w:

sq prawidlo,ve i akfualne.
W pzypadku zmiany w zakresie prawidlowosci i aktualnosci wskazanych podmiotowych Srodk6$'

doriodbwych w trakcie prowadzenia postepowanla zobowiqzuje bie do niezwlocznego powiadomi€nia

o tym fakcie zamawiajqcego.

39
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Zalqcznik nr 8 do S\M
(sklddane na wezwanie)

VWkonawca:

(pelna nazwfrma)

,,WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH POTWIERDZAJACYCH SPELNIENIE WARUNKU UDZIATU

w PosrEPowANlu"

Uwaoa:
Szczeg6towe informacje dotyczqce warunk'w udzialu w postqpowaniu orcz skladanych dokument'w
znajdujq siQ w SIWZ w rozdz. Vlll i X.

L.p.

Ptzedmiot
lz wv szcz eo6ln ie niem usluo

wvmaoanwh & wvkonania w
ram ach badaneoo doSwiadczen i aJ

Warto6e
Data

wykonania

Podmiot, na

z6cz kt6re9o
uslugi te
zostaly

wykonan€
nale2ycie

Podmiot realizujqcy zadanis
badanie Balaowarts
samodzielnie pnez

Wkonawq/inny podmiot, na
n6rego wiedzy i doSwidqeniu

polega Wkonawca)
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Zalqcznik nr 9 do S\A/Z
(skladana na wezwanie)

rp"ii,iiin,i")

,,Wykaz os6b sklerowanych przez Wykonawc9 do roallzacjl zam6wienia"

Uwaoa:

SzczegOlowe informacje dotyczqce warunk6w udzialu w postepowaniu oraz skladanych dokumentow

znajdujq sig w SIV1Z w rozdz. Vlll i X.

Lp.
Nazwisko

i imie

Kwalifikacje
zawodowe/
Uprawnienia

Zakres
wykonywanych

czynnosci

Doswiadczenie
(w tym

lnformacJa o
wymaganym

doSwiadczenlu
okreslonym w

svvz)
/VWksztalcenie

Informacja o oodstawie
do dvsoonowania

wskazanvmi osobami
(dysponowania

bezpo1rednie tj. np.

umowa o pracQ, umowa
zlecenia, itp. lub

d y spo nowa n ie posred n ie
- zobowiEzanie.)
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Zalqcznik nr 10 do S\l1Z

UMOWA nr

pomigdzy PzedsiQbiorstwem Gospodarki Mieiskiel Sp6lka z o.o.
59-100 Polkowice, ul. Dqbrowsklego 2;
Kapital Zakladowy 1 37.889,300 PLN;
Sqd R6jonowy dla Wroclawla-Fabrycznej lX Wydzial Gospodarczy
KRS Numer KRS: 0000074347; NIP 692-000-12-19; Regon:390558659

reprezentowanym peez :

1. Jacek Kaszuba - Prezes Spolki
2. Grazyna G6rak -Prokurent, Dyrektor Finansowy, Gt6wny Ksiqgowy
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,

a,

Reprezentowanq/ym ptzez: ............
zwanym w dalszei czQsci T|VYKONAWCA

1.
s1.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym o udzielenie zam6wienia
publicznego,rozstzygniQtegowdniu................,....r. Vwkonawcy powieza si9 do wykonania
zadania pn.: ,, Budowa odclnka sieci wodociQgowei DN'160 mm i odcinka sieci kanalizacji
sanitamel DN 200 mm w ul. Fiolkowej dz. Nr 73318, 745/27 w Polkowicach."

Szczegdlowy opis pzedmiotu umowy zostal okreslony w dokumentach zadania stanowiecych
integralnq czQSC niniejszej umowy, kt6re skladajq sie z:

a) SV\z,
b) proJektu budowlanego,
c) specyfikacji technicznej wykonania iodbioru rob6t budowlanych,
d) opis6w pozycji pzedmiaru rob6t.

Dokumenty wymienione w ust. 2 lit. a) - d) stanowiE podstawQ realizacji rob6t budowlanych
objetych niniejszq umowe. Vwmagania okreSlone chooby w jednym z ww. dokument6w sq
obowiqzujqce dla \ [/konawcy.
Wmagania Zamawiajqcego co do pzedmiotu umowy zawarte sq w dokumentacn zadania, a
podczas realizacji obowiezuje nastepujqca kolejno6d ich waznosci:
a) dokumentacja prolektowa,
b) opisy pozycji pzedmiaru robot,
c) specyfikacja techniczna wykonania iodbioru rob6t budowlanych.

Vl,ykonawca oswiadcza, 2e na podstawie dokumentow wymienionych w ust. 2 niniejszego
paragrafu posiadlwszelkie informacjQ niezbedne do podpisania niniejszej umowy.
Wszystkie roboty bgdace pzedmiotem niniejsze.i umowy muszq byc wykonane zgodnie z
obowiazujqcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszq umowq warunkach.
Zamawiajqcy zastzega sobie prawo do etapowania rob6t iustalenia kolejnosci ich wykonania w
trakcie realizacji. Czynnosci te nie bQdq podstawq zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

$2.
Strony ustalajq nastepujqce terminy wykonania rob6t:
a) rozpoczecie: w dniu pzekazania terenu rob6t, nie p62niej niz w terminie l4 dni po Podpisaniu

umowy),
b) zakonczenie: od daty pzekazania placu budowy.
Za termin zakonczenia wykonywania rob6t pzyjmu.ie siQ date zlozenia ptzez Vwkonawcq
pisemnego zgloszenia w siedzibie Zamawiajqcego o zakonczeniu rob6t. Warunkiem uznania
przez ZamawiaJqcego robot za zakonczone jest zlozenie przez \Arlkonawc? zgloszenia o
zakonczeniu rob6t, na ktorym fakt wykonania wszystkich rob6t objqtych umowa potwierdzil
inspektor nadzoru inwestorskiego/koordynator tj. osoba okreslona w S3 ust. 2 umowy.

c.

1.

L
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3. RozpoczQcie i pzeprowadzenie pzez zamawiaiqcego czynnosci odbiorowych nastqpi zgodnie z
zapisami S'14 niniejszei umowy.

$3.
1 . Pzedstawicielem Zamawiajacego do kontaktu b?dzie:

2. Pzedstawicielem Zamawiajqcego do kontaktu i koordynowania robot bQdzie:

e-mail ... ... . .. .. . .. . ... .. . .

3. Pzedstawicielem Wlkonawcy pelniecym funkcje Kierownika rob6t bedzie:

tel. :...................... faks.......................,e-mail : .....,....................
4. Przedstawicielem V$konawcy uprawnionym do kontakt6w bedzie:

.....:t..........,....,..... ............. tel.: faks. ... ........... . ... ........... e-

mal: ... ... . .. ... ... ..
Strony w trakcie rcalizacji umowy porozumiewad siQ bQdq pisemnie peesylajqc informacje pocztq

tradycyjnq lub pocztq elektronicznq na numery lub adresy okreslone w ust l'4
Osoba okreslona w ust. 2 dziala w granicach umocowania nadanego jei niniejszq umowq pzez
Zamawiajqcego.

s4.

1. zamawiajEcy zobowiqzany jest do:

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

2. Vvykonawca w ramach wynagrodzenia ma obowiqzek:

a) dostarczyc na 2 dni przed wyznaczonym terminem przekazania terenu rob6t zamawiajEcemu

ogwiadczenie kierownika robot o podjeciu obowiqzk6w wraz z kopiE uprawnien i

zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby samozEdu zawodowego i posiadanym

ubezpieczenlu od odpowiedzialnoSci cywilnej,

e-marl

- tel ... .

6.

b)

d)

0
s)
h)

tl

J)
K)

pzejqd w wyznaczonym pzez Zamawiajqcego terminie teren rob6t,
zorganizowaC w porozumieniu z ZamawiaiAcym zaplecze i miejsce postqowe dla spzQtu
niezbednego do terminowego i prawidlowego wykonania pzedmiotu zam6wienia'
oznakowaC teren robot oraz zapewnic iego pelnq ochrong, zabezpieczenie i bezpieczenstwo'
doprowadzid na wlasny koszt na potrzeby realizacji zamowienia niezbedne media oraz
pokryd koszt ich poboru,
wykona6 caly pzedmiot umowy oraz usunq6 wszelkie wady nalezyta starannosciq i pilnoSciq'

realizowac zamdwienie zgodnie z umowE,
zapewni6 specjalistyczny nadz6r nad rcaltzaciq zadania, w tym os6b z uprawnieniami
budowlanymi i pzynale2nosciq do stosownej izby samozqdu zawodowego' z

doswiadczeniem zawodowym zgodnie ze zlo2onE ofertq,
zapewnic wykwalifikowanych pracownikow niezbednych do prawidlowego i terminowego
wykonanta rob6t,
realizowad roboty w kolejnoSci i terminach uzgodnionych z Zamawialqcym,
zawiadamiaC koordynatora zadanialinspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu rob6t

ulegajqcych zakryciu celem odbioru z co najmnie, trzydniowym wypzedzeniem pzed ich

zakryciem; jezeli \ rykonawca nie poinformowal o tym fakcie stosownego Inspektora nadzoru
inwestorskiego/koordynatoa zobowiqzany jest odkryC roboty lub wykonaC otwory niezbQdne

do zbadania rob6t, a nastQpnie pzywrOcic roboty do stanu popzedniego na wlasny koszt,
pokryC koszty niezbQdnych wylqczei, uzgodnien zwiqzanych z rcalizagE przedmiotu umowy'
jak r6wnie2 usuniQcia awarii oraz kolizji z niezlnwentaryzowanymi i nieujqtymi w pzekazanej
dokumentacji urzqdzeniami,

m) uczestniczyc wraz z pzedstawicielami firm podwykonawczych w naradach zwofywanych

Wzez ZamawiaiEcego w udostQpnionym na ten cel zapleczu rob6t lub w siedzibie
Zamawiajqcego,
poniesd wszelkie koszty z tytulu wyzadzonych szk6d powstalych w trakcie wykonywania
rob6t bedqcych konsekwencjq zaniedban ze strony VWkonawcy,
przygotowac pzedmiot umowy do odbioru po upzednim sprawdzeniu poprawnocci jego

wvkonania.

n)

o)
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wykonac i ptzekazac Zamawiajqcemu dokumentac,S powykonawcza w dw6ch
egzemplazach,
prowadzi6 dokumentacjq fotograficznq rob6t, a w szczeg6lnosci rob6t ulegajqcych zakryciu,
w przypadku wydobycia znaleziska posiadajqcego znamiona zabytku pzerwad roboty i

niezwlocznie powiadomid o tym fakcie Zamawiajqcego celem podjQcia dzialan wymaganych
odrebnymi pzepisami,
po zakonczeniu rob6t pozostawiC caly teren rob6t czysty oraz do stanu popzedniego,
po pzeprowadzeniu rob6t zwiqzanych z wykonaniem pzedmiotu umowy doprowadzi6 do
stanu pieMotnego tereny pzylegle oraz tereny wykotzystywane pod teren rob6t nie

zwiqzane bezposrednio z przedmiotem umowy,
po zakonczonych robotach zwr6cid projekt budowlany Zamawiajqcemu,

2.

s5.

W czasie realizacji rob6t Vwkonawca bgdzie utzymywal teren robdt w stanie wolnym od
pzeszkod komunikacyjnych oraz zapewni dostep do klatek wejsciowych idostep do lokali

uslugowych oraz bgdzie usuwal z terenu rob6t wszelkie zbedne uzqdzenia pomocnicze i zbQdne

materialy, a tak2e bedzie usuwal i utylizowal na sw6j koszt odpady i Smieci zgodnie z
obowiqzujEcymi w tym zakresie pzepisami prawa.
Vlrykonawca zobowiqzuje siQ do umozliwienia wstepu na teren rob6t pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do kt6rych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawq
- Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tq ustawq,

s6.

Wykonawca zobowiEzuje siq do ubezpieczenia terenu rob6t irob6t z tytulu szk6d, kt6re mogE

zaistnied w zwiqzku ze zdarze iami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ubezpieczeniu podlegajE w szczeg6lnosci:
a) roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome zwiEzane bezposrednio z

wykonywaniem, robot - od ognia, huraganu i innych zdazen losowych,
b) odpowiedzialnosc cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczqsliwych wypadk6w

dotyczqcych pracownik6w i os6b tzecich, a powstalych w zwiqzku z prowadzonymi robotami,
a tal<2e z ruchem po.iazd6w mechanicznych.

s7.

Vwkonawca zobowiqzuje siQ wykonac pzedmiot umowy z material6w wlasnych, nowych i w
pieMszym gatunku jakosciowym chyba, 2e dokumenty wymienione w Sl ust 2 wskazujq inaczej.

Materialy podlegajqce wbudowaniu muszq odpowiadac, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo
Budowlane.
Za dopuszczone do stosowania w realizacji pzedmiotu umowy pzyjmuje sie wyroby (materialy
uzqdzenia\, kt6re zgodnie z odrQbnymi pzepisami oznakowano znakiem CE. W pzypadku
wyrobu nie posiadajacego oznakowania CE dopuszczony do realizacji zam6wienia bQdzie:

a) wyr6b wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejqcq Polskq Normq, dla ktorego
VWkonawca/ producent zalEczyl deklaracjQ zgodnosci z tq normE lub:

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej r62nicy od jej zapis6w to wyprodukowany
w zgodzie z uzyskanq aprobatq technicznA, a VWkonawca/ producent zalEczyl deklaracje
zgodnosci z tq aprobatq,

- posiada znak budowlany Swiadczqcy o zgodnosci z Polskq Normq wyrobu albo aprobatq
technicznq, a \ rykonawca/producent zalqczyl odpowiednia informacjQ o wyrobie,

b) wyr6b wyprodukowany poza terytorium Polski, na ktory udzielono mu aprobaty technicznej,
a VWkonawca/producent zalqczyl do wyrobu deklaraciq zgodnosci z tq aprobatq,

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

d) wyr6b jednostkowy (indywidualny) wytwozony wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktorego Vwkonawca/producent wydal specjalne oswiadczenie o zgodnosci
wyrobu z tq dokumentacjq projektowE oraz z ptzepisaml

\ rykonawca jest zobowiqzany do uzyskania zatwierdzenia pzez Zamawiajqcego wybor6w,
material6w i urzadzen olanowanvch do dostarczenia/wbudowania. Pzed wbudowaniem materialu

p)

q)
r)

u)

s)
It

1.

t

1.

2.

4.

44



Numer sprawy 3/2021

na zasadach okreslonych w ST oraz
zobowiqzany jest okazao w stosunku do
dokument wymieniony w ust.3.
\ lykonawca zapewni potzebne oprzyzqdowanie, potencjal ludzki oraz materialy niezbQdne do

wykonania pzewidzianych w ST oraz w normach wskazanych w ST badan oraz potwierdzenia
jakosci rob6t wykonanych z material6w \ A/konawcy na terenie rob6t, a tak2e do sprawdzenia ich
zgodnosci z wymaganiami umowy.
Badania, o kt6rych mowa w ust. 5 bedE realizowane pzez Vwkonawc9 na wlasny koszt.
Je2eli w rezultacie pzeprowadzonych ptzez Wykonawce badan okaze sie, Ze zastosowane
materialy, bqdz wykonanie rob6t mogq byd niezgodne z wymaganiami umowy, badania sa
wykonane nieprawidlowo lub niezetelnie to Zamawiajqcy ma prawo zlecic badania dodatkowe
(weryfikujqce, rozsttzygajqce) w stosunku do tych zakwestionowanych pnez
koordynatora/inspektora na koszt Vwkonawcy. Koszt takich badan zostanie potrEcony z
wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w rezultacie dostarczonych dokument6w z ust. 3 - 4 lub pzeprowadzonych badan, o
ktdrych mowa w ust. 5 - 7 okaze si?, 2e zastosowane ptzez ! rykonawce zeczy, matetialy i

produkty sq niezgodne z wymaganiami dokument6w wymienionych w ust. 51 ust 3 lub 5 to
Zamawiajqcemu pzysluguje prawo:
a) odstqpienia od umowy z winy vwkonawcy lub
b) obnizenia nale2nego Vwkonawcy wynagrodzenia o koszt wykonania badad weryfikacyjnych

zgodnie z ust. 7,
o(az

c) obnizenia naleznego \ rykonawcy wynagrodzenia za wszystkie zeczy, materialy lub
produkty, kt6rych pr6bki zakwestionowano podczas badan weryfikacyjnych proporcjonalnie

do najwyzszej r6znicy pomiQdzy parametrem uzyskanym podczas badania weryfikacyjnego
a wartosciq wymaganq PEez
w dokumentach wymienionymi w ust. 51 ust 3 lub 5.

Zamawiajqcego

Uwaga : Jezeli stwierdzona niezgodnos6 eeczy, material6w i produkt6w z wymaganiami

dokumentow wymienionych w 51 ust 2 jest kozystna dla ZamawiajEcego to moze on odstqpic od

pzyslugujqcych mu praw okreslonych w ust. 7 i 8.

$8.

Vwkonawca zobowiqzany jest do prowadzenia rob6t w spos6b nie powodu,qcy utrudnien w
komunikacji i nie stwazajEcy zagrczefi wypadkowych dla komunikacji publicznej odbywajqcej siQ

na terenie sqsiadujqcym z terenem rob6t oraz nie stwazajqc zagrozefi wypadkowych dla
pracownik6w, mieszkanc6w budynku i osdb tzecich,
Vwkonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru inwestorskiego - koordynatora, o
kazdym uszkodzeniu pzez niego infrastruktury technicznej i bQdzie wspolpracowal pzy
naprawie udzielajqc wszelkiej mozliwei pomocy, kt6ra mo2e byc potzebna dla jej
pzeprowadzenia.
Vlykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach budynku. Brak odpowiednich dzialall Vlrlkonawcy upowaznia Zamawiajqcego do
usuni?cia uszkodzenia na koszt V[konawcy. Koszt takiej naprawy zostanie potrqcony z
wynagrodzenia Vlrlkonawcy.

ss.

Vwkonawca nie mo2e powiezyd wykonania w calosci pzedmiotu niniejszej umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu, bez zgody ZamawiajEcego wyrazonej na pismie.
Vl,ykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawialqcego, cedowaC swoich praw i obowiEzkow
wynikajqcych z niniejszej umowy na zecz Innych podmiot6w, w tym r6wnie2 dokonywaC pzelewu
wiezytelnosci naleznych z tytulu realizacji ninie.iszej umowy od ZamawiajEcego.
W razie naruszenia lub niedotzymania postanowienia ust. 'l-2 Zamawiajacy moze od umowy
odstqpic ze skutkiem natychmiastowym, wykluczajqc roszczenia odszkodowawcze lub naliczyc
kary, o ktdrych mowa w S 16 ust. 2 pkt d).

na ka2de zqdanie Zamawiajqcego \ rykonawca
wskazanych materialdw i urzEdzen odpowiedni

5.

o.
7.

1.

3.

1.

2.

3.
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s10.

l. Strony ustalajq kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie pzedmiotu umowy w kwocie:
a) netto : ... ... ...... zl (slownie:,.. ... ... .. . )

b) podatek VAT ( .........Yo)
c) brutto: .,.,....... zl(slownie:......... .... ..... .)

3.

Vwnagrodzenie okreslone w ust 1 odpowiada pzedmiotowi umowy pzedstawionemu w
pzedmiaze zakresu podstawowego rob6t, kt6ry byl zamieszczony w SV\Z i jest tzw.
wynagrodzeniem kosztorysowym.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, jak r6wniez ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym
rekompensujE Vwkonawcy takie koszty jak: wszelkich prac pzygotowawczych, pozqdkowych,
projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz oznakowania, funkc.ionowania placu budowy,
wraz z kosztami jego organizacji i p62nieiszej likwidacii, koszty doprowadzenia medidw i koszty
ich zuzycia, utzymania zaplecza budowy, zabezpieczenia placu budowy, porzqdkowania placu
budowy, koszty obslugi geodezy,nej, ubezpieczenia budowy, organizacii ruchu zastepczego,
spozqdzenia dokumentacji powykonawczej, transportu zewnettznego i wewnQtznego
pracownik6w, materialow, material6w pochodzqcych z rozbiorki i odpad6w, deponowania na

skladowisku odpad6w i w miejscach deponowania wskazanych Wzez Zamawiaiqcego, a takze
koszty inne wynikajqce z umowy
Roboty towazyszqce, kt6rych zdaniem Vvykonawcy wystepuje koniecznoSd wykonania, nie
wymienione w przedmiaze nalezy uwzglqdnid w zakresie rob6t podstawowych. lch koszt
Wykonawca uwzglqdnil w cenach jednostkowych oferty.
Vwkonawca oswiadcza, iz nie bedzie zglaszal zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania
nale2nosci za wykonanie rob6t bQdqcych przedmiotem umowy czy innych bl8d6w Vwkonawcy,
Vwkonawca o6wiadcza, 2e zapoznal sig z warunkami realizacji iwynagrodzenie z ust. 1 zawiera
wszystkie koszty niezbedne do kompleksowej realizacji umowy.
Spos6b rozliczenia rob6t calkowita wartos6 faktycznie wykonanych rob6t obliczona bQdzie.iako
iloczyn cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilosci wykonanych rob6t na podstawie
obmiaru zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
Nie pzewiduje siQ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych.
Rozliczenie finansowe robot wykonanych w ramach niniejszej umowy odbQdzie sie na podstawie
faktur wystawionych po zrealizowaniu zakresu prac na podstawie czesciowego protokolu
wykonanych rob6t i kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego pzez kierownika rob6t i

inspektora nadzoru i odbioze zakresu rob6t objetych umowq.
Podstawq do wystawienia pzez Wykonawce faktury koncowej bQdzie podpisany pzez
Inspektora Nadzoru i Kierownika rob6t pzy udziale przedstawicieli Zamawiajqcego i Vwkonawcy
protokolu odbioru koncowego, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek ujawnionych pzy
odbioze protokolu potwierdzajqcego usuniecie wad i usterek.
Platnosd na zecz \ rykonawcy dokonana bgdzie pzelewem z terminem 30 dni;
- od daty wplywu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi do siedziby zamawiajqcego, pzy
czym faktura nie mo2e byc wystawiona wczeSnie,i niz po podpisaniu odpowiednio protokolu

potwierdzajqcego wykonanie rob6t, protokolu odbioru koncowego.
Termin platnosci ustala sie na dziei obciq2enia rachunku bankowego Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy nie bgdzie udzielal zaliczek dla Wykonawcy w zwiezku z rcalizaqa pzedmiotu
umowy.
\ rykonawca nie moze uzalezniac wykonania rob6t od udzielenia zaliczki.
Zamawiajacy mo2e na pisemny wniosek Vwkonawcy dokonac wczesniejszej zaplaty
wynagrodzenia pod warunkiem jednak pomniejszenia go o kwote stanowiqcq iloczyn aktualnych
odsetek ustawowych i liczby dni o kt6re zostala pnyspieszona platnosd.
Platnosci w sytuacji powierzenia przez V1/ykonawce czQSci zamowienia do realizacji
podwykonawcy realizowane bQdq zgodnie z S 13.
\ rykonanie ewentualnych rob6t dodatkowych, wykraczajEcych poza zakres okreslony w S\/vz,
mo2e nastqpic wylqcznie na podstawie protokolu koniecznoici zatwierdzonego przez
ZamawiajEcego - na zasadach okreSlonych w Ustawie z dnia 11 wze6nia 2019 r. Prawo
zam6wierl publicznych.
W przypadku wystEpienia rob6t dodatkowych obowiqzujq czynniki cenotw6rcze do
kosztorysowania zgodnie z cennikami cenotw6rczymi, okreslonymi w kosztorysie ofertowym.
Materialy, spzet i transport wg oferty, natomiast materialy nie ujete w ofercie bede wyceniane na
podstawie lokalnych cen rynkowych.
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Na wykonane roboty dodatkowe zostanie udzielona gwarancja i rgko.jmia, jak na roboty
zasadnicze.
Wkonanie pzez VlkonawcQ rob6t dodatkowych bez zachowania procedury opisanej w ust. 17

lub samowolne wprowadzenie zmian w robotach obigtych przedmiotem umowy, pozbawia
VWkonawcq skutecznego roszczenia o zaplate wynagrodzenia za ten zakres wykonanych prac.

W pzypadku wykonania prac niezgodnych z protokolem koniecznosci rob6t bqd, bez
zachowania procedury, o kt6rej mowa w ust. 17, Vwkonawca na zqdanie Zamawiajecego jest

zobowiqzany do pzywrdcenia stanu spzed wykonania ww. samowolnych rob6t, bEd2 pzywr6cid
na koszt iryzyko Vvykonawcy stan speed wykonania tych samowolnych rob6t bez zachowania
prawa do wynagrodzenia w tym zakresie.
Zamawiajqcy dopuszcza takze mozliwogc wprowadzenia rob6t zamiennych w razie wystEpienia
okolicznosci, ktorych nie mozna bylo peewidziec w dniu zawarcia umowy, a nadto w pzypadku
koniecznosci zmiany technologii wykonania rob6t.
Roboty zamienne mogq zostad wykonane wylqcznie na podstawie upzednio spozqdzonego
protokolu koniecznosci, podpisanego pzez Vfkonawca, kierownika budowy i Pzedstawiciela
Zamawiajqcego oraz zatwierdzonego pzez Zamawiajqcego.
Vwnagrodzenie Vwkonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen
jednostkowych i wska2nik6w cenotw6rczych wyszczeg6lnionych w kosztorysie ofertowym
spozqdzonym pzez VwkonawcQ dla tych rob6t oraz ilo6ci faktycznie wykonanych pzez

Wkonawce i odebranych gtzez ZamawiaiAcego rob6t zamiennych. Podstawq odbioru rob6t
zamiennych bQdzie obmiar rob6t wraz z wycenq kosztorysowq spoeqdzonq pzez Vwkonawc?
Do ustalenia wynagrodzenia Vvykonawcy z tytulu rob6t zamiennych ust. 19 stosuje si9.

s11.

Zmiana postanowien zawartej umowy mo2e nastEpid za zgodq obu stron wyra2onq na pismie
pod rygorem niewaZnosci takiej zmiany.
Warunki a zasady wprowadzania zmian do zawartej umowy:
a) dopuszcza siQ 2miane pzedstawicieli stron, zmiana wymaga wylecznie pisemnego

powiadomienia drugie.i strony umowy,
b) dopuszcza sig zmianq zapis6w umownych stanowiqcych oczywistq omyfkQ.

Dopuszcza siQ zmiane terminu zakonczenia rob6t budowlanych w ptzypadku:
a) wystapienia okres6w niekozystnych warunk6w atmosferycznych uniemozliwiajqcych

wykonanie rob6t zgodnie z ich technologiE.
Termin realizacji zam6wienia zostanie wydluzony o ilo5d dni (roboczych i nieroboczych)

wystQpowania ww. niekozystnych warunkow atmosferycznych.

dzialania sily wyzszej (na pzyklad pandemie, klQski 2ywiolowe, katastrofy i kataklizmy),

majqcej bezposredni wplyw na terminowosc wykonywania rob6t,

b) zaistnienia kolizji i innych zdazen, kt6re wplywaly na tetminowoSd wykonywania rob6t,
c) podpisania umowy na roboty dodatkowe, o kt6rych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, o ile

wykonywanie tych rob6t wplywa na termin wykonania niniejszej umowy,
d) pzestoj6w i op62niefi spowodowanych wystqpieniem COVID-19, zwiAzanych w

szczeg6lnoSci z:

- nieobecnosciq pracownik6w lub osob swiadczqcych p.acQ za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktdre uczestniczq lub moglyby uczestniczyc w
realizacji pzedmiotu umowy,

- decy4a wydanq przez Gl6wnego lnspektora Sanitarnego lub dziatajqcego z jego
upowa2nienia Panstwowego Wojewodzkiego/Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- w zwiqzku z pzeciwdzialaniem COVID-19 naktadajqcym na \AfikonawcQ obowiqzek
podjqcia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

- poleceniem wydanych pzez wojewode lub decyzji wydanych pzez Prezesa Rady
Ministr6w zwiqzanych z pzeciwdzialaniem COVID-1 9.

e) w przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemozliwiajecych
prawidlowq realizacje pzedmiotu umowy termin zakonczenia rob6t moze zostac
pzedluzony o czas potrzebny na dokonanie zmian lub uzupelnien w dokumentacji
projektowej,

24.

25.

]'
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0 udzielenia \^rykonawcy zam6wien na podstawie art.214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp w trybie
zamowienia z wolnej rgki, a wykonanie zamOwienia podstawowego uzaleznione bQdzie od
wykonania tego zam6wienia,

g) zmiany zakresu rzeczowego rob6t dokonanego pzez Zamawiajqcego, w trakcie realizacji
prac na skutek wprowadzenia robOt zamiennych lub z przyczyn niezaleznych od
Vvykonawcy (sily wy2szej'),

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

4. Zamawi4qcy zastzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zeczowego rob6t bqdqcych
pzedmiotem umowy. Warto6e ograniczenia zakresu zeczowego, o kt6rym mowa w zdaniu
popzedzajqcym, nie moze pzekroczyl 20 % wysokosci wynagrodzenia \4rykonawcy okreslonego
w $ 10 ust, 1 umowy. WartoSC robOt niewykonanych (ograniczonych) zostanie ustalona na
podstawie cen jednostkowych wyszczeg6lnionych w kosztorysie ofertowym i ilosci robot (zakresu
zeczowego) nie wykonywanych. Stanowic to bedzie podstawg do pomniejszenia wynegrodzenia
Vvykonawcy. Na te okolicznosC zostanie spozqdzony protokol koniecznosci podpisany pzez
Kierownika rob6t, inspektora nadzoru inwestorskiego/koordynatora otaz pzedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajqcego. Vwkonawca z tego tytulu nie bedzie dochodzil zadnego
odszkodowania.

5. Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoS6 zmiany zakresu Eeczowego rob6t dokonanego pzez
ZamawiajEcego, w trakcie realizacji prac lub z ptzyczyn niezalez^ych od Vwkonawcy (sily
wy2szej),

6. Roboty dodatkowe i uzupelniajEce tzn. roboty nie wynikajqce z treSci dokument6w zadania, a
ktorych wykonanie jest konieczne dla zrealizowania zadania wprowadzone bedq do realizacji
poprzez:
a) spisanie protokolu koniecznosci pzez Kierownika robOt, Przedstawiciela Zamawiajqcego,
b) udzielenie Vwkonawcy zamowienia z wolnej rgki zgodnie z aft. 214 lub 455 ustawy Prawo

zamowien publicznych wraz z podpisaniem stosownej umowy lub aneksu.
1. Zamawi4ecy pzewiduje zamiane wysokosci wynagrodzenia kosztorysowego rowniez w

pzypadku potwierdzenia w protokole koniecznosci przez pzedstawicieli Vwkonawcy i

Zamawiajqcego oraz Kierownika robot potzeby wprowadzenia do obowiEzujEcej tresci
pzedmiotu umowy rob6t zamiennych.

8. Decyzje o wprowadzeniu aneksem rob6t zamiennych i/lub ograniczonych do obowiqzujqcej tresci
umowy podejmuje Zamawiajqcy, Wykonawcy z tego tytulu nie przysluguje zadne
odszkodowanie.

9. Protok6l koniecznosci bQdzie zawieral uzasadnienie dla wprowadzenia robdt zamiennych, ich
ilosc, szacunkowe wartoso, mozliwy termin wykonania rob6t.

10. Podpisanie aneksu do umowy bQdzie pzeprowadzone zgodnie z art. 455 ustawy Prawo
zam6wien publicznych, w oparciu o wycene rob6t ptzygotowanA przez \ rykonawcQ i

zaakceptowanych ptzez Zamawi4Ecego.

s12.

1. Na podstawie art. 95 w zwiEzku z art. 281 ust. 2 pkt 7) ustawy Pzp ZamawiaiEcy Wmaga
zatrudnienia na podstawie umowy o WacQ peez Wlkonawca lub Podwykonawce osob
wykonujqcych nizej wymienione czynnosci w trakcie realizacji pzedmiotowego zamowienia w
zaKresle:
a) czynnosci zwiqzane z pracami przygotowawczymi , ziemnymi i odtwozeniowymi

terenu s@i@ld:.oso!Yi
b) czynno6ci zwiqzane z robotami instalacyjno-monta2owymi w zakresie branty

sanitarnej - co naimniei 3 oaobv

2. Vwkonawca pzed podpisaniem umowy pzedlozyl ZamawiajEcemu oSwiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujqcych czynnosci
wskazane w ust. 1. Oswiadczenie to zawiera w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajEcego oswiadczenie, date zlo2enia oswiadczenia, wskazanie, ze wymagane czynnosci
wykona.iq osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
tych osob, rodzaj umowy o pracq (np. umowa na czas okreslony, nieokreSlony, itp.) oraz podpis
osoby uprawnionej do zlo2enia ogwiadczenia w imieniu Vwkonawcy lub Podwykonawcy.

3. Vwkonawca zobowiqzuje siQ do zatrudnienia pracownikow SwiadczEcych wskazane czynnosci w
okresie realizacji umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu pzepis6w ustawy z dnia 26
czeMca 1974 r. - Kodeks pracv.
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4. W trakcie realizacli zam6wienia Zamawiajqcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Vvykonawcy odnoSnie spetniania pzez Wykonawce tub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ os6b wykonujqcych wskazane w ust. 1

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

ich oceny, w tym w szczegolnosci oSwiadczerl zatrudnionych pracownik6w lub
poswiadczonych za zgodnosC z oryginalem kopii um6w o prace zatrudnionego
oracownika,

b) 2Edania lvyjasnierl w pzypadku wqtpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymog6w,
c) pzeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

5. W trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiajecego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie kr6tszym niz 3 dni robocze, Vwkonawca peedlo2y Zamawiajqcemu do
wglqdu poswiadczone 2a zgodnosc z oryginalem odpowiednio pzez Vwkonawce lub

PodwykonawcQ kopie um6w o pracq os6b wykonujqcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslone w ust. 1 wraz z dokumentem regulujEcym zakres obowiqzk6w, jezeli zostal
spozqdzony. Kopie um6w powinny zostac zanonimizowane w spos6b zapewniajqcy ochrone
danych osobowych pracownik6w, zgodnie z obowiqzujEcymi pzepisami odnosnie danych
osobowych (tj. w szczeg6lnoSci bez adres6w, nr PESEL pracownik6w), Informacje takie jak: imi? i

nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracQ powinny byd

mozliwe do zidentyfikowania.
6. Z tytutu niespelnienia pzez Vwkonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracQ os6b wykonujqcych wskazane w ust. 'l czynnosci Zamawiai4cy pzewiduie
sankcjQ w postaci obowiEzku zaptaty pzez WykonawcQ kary umownej w wysokosci okreslonej w

S 15 ust. 2 lit. 0 umowy. Niezlozenie przez Vwkonawce w wyznaczonym pzez zamawiajEcego
terminie 2adanych peez Zamawia.iqcego dowod6w w celu potwierdzenia spetnienia pzez
Vwkonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ traktowane
bgdzie jako niespetnienie przez VwkonawcQ lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracQ os6b wykonujqcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W pzypadku wiQcej ni2 tzykrotnego niedopelnienia wymogu zatrudniania pracownik6w

Swiadczqcych okreslone czynnoSci na podstawie umowy o prace w rozumieniu pzepisow
Kodeksu Pracy Zamawiajqcy uprawniony bqdzie do odstEpienia od umowy zgodnie z $ 16 ust. 1

lit. h) umowy.
8. W pzypadku uzasadnionych wqtpliwosci co do przestzegania prawa p.acy przez Wkonawce lub

Podwykonawce, Zamawidqcy mo2e zwr6ci6 sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowq
Inspekcje Pracy.

s 13.

Postanowienia dotyczqce podwykonawstwa:

1. Podwykonawca moze tozpoczq' prace nie wczesniej niz przed dniem podpisania umowy z
VWkonawcq,

2. Vwkonawca nie p62niej niz na 7 dni pzed planowanym terminem wprowadzenia Podwykonawcy
na plac budowy ma obowiqzek przedlo2enia Zamawiajqcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej pzedmiotem sq roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

3. Zamawiajqcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
pzedmiotem sq roboty budowlane, wnosi zastzezenia do pzedtozonego projektu, ido projektu
zmiany umowy. Zasvzezenia dotyczyd mogq jedynle niezgodnosci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 6.

4. Vwkonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z PodwykonawcA pzedklada
zamawiajqcemu poswiadczonq za zgodnosc z oryginalem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem se roboty budowlane, i jej zmiany.

5. ZamawiajAcy w terminie do 7 dni wnosi spzeciw do umowy o podwykonawstwo, kt6rej
pzedmiotem sq roboty budowlane, i do jej zmian. Speeciw dotyczyc mo2e jedynie niezgodnosci
zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust. 6.

6. \Afmagania dotyczqce umowy o podwykonawstwo, kt6rych niespelnienie spowoduje zgloszenie
pzez Zamawi4qcego zastzezen lub spzeciwu:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc

dluzszy ni| 21 dni od dnia dorQczenia wykonawcy faktury lub rachunku;
b) termin realizacji zakresu pzekazanego do realizacji Podwykonawcy nie moze byd dluzszy od

terminu realizacji pzedmiotowego zamdwienia publicznego;
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c) zakres robdt i sposdb ich wykonania oraz warunki gwarancii winny byc tozsame z umowE na

realizacje zam6wienia publicznego;
kary umowne z tytulu zwloki w realizacji umowy;
obowiqzek posiadania pzez Podwykonawcq ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w
zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiEzanej z wykonywanq pzez niego czesciq zamowienia;
prawo odstqpienia od umowy w ptzypadku nie zrealizowania pzedmiotu umowy w terminie;
wartosC wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za wykonanie czQsci

zam6wienia nie moze byd wyzsza ni2 wartosC wynik4Eca z otety Wykonawcy;
obowiqzek czgsciowych ptatnosci na zecz Podwykonawcy zgodnie z czeSciowymi
platnosciami okreslonymi w umowie na realizacje przedmiotowego zam6wienia publicznego;

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera' postanowien ksztaltujqcych prawa iobowiqzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczqcych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej kozystny niz prawa i obowiezki wykonawcy'
uksztaftowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiaiqcym a wykonawcq.

W pzypadku podwykonawstwa, ktorego przedmiotem sq dostawy lub uslugi w ramach danego
zam6wienia na roboty budowlane Wlkonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
Podwykonawcq ma obowiqzek pzedlozenia ZamawiajEcemu poswiadczonej za zgodnosd z
oryginalem kopii zawartych um6w o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiqzek powy2szy nie

dotyczy um6w o podwykonawstwo, kt6rych pzedmiotem sq uslugi idostawy w ramach danego
zam6wienia na roboty budowlane, kt6rych wartosC jest mniejsza nia 0,5 o/o wartosci umowy w
sprawie zam6wienia publicznego i nle wiQksza jednak ni2 50.000 zl.
Zasady zawierania um6w o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami sq zgodne z zasadami
okreslonymi dla um6w zawieranych pomiqdzy \^rykonawcq a Podwykonawcq.
Platnosci w sytuacji powiezenia pzez V[konawce czQsci zamowienia do realizacji
Podwykonawcy:
a) warunkiem zaplaty drugiej i nastepnych czQSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedlo2enie pzez Vlrlkonawcq w dniu zlozenia faktury dowod6w (tj.
potwierdzonych za zgodnosc z oryginalem: protokolu odbioru czesci prac wykonanych pzez
Podwykonawce, faktury oraz dowodu pzelewu nale2nej Podwykonawcy kwoty)'
potwierdzajqcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawc6w oraz dalszych
Podwykonawc6w, uczestniczqcych w odebranych robotach. W pzypadku braku wymagalnego
wynagrodzenia Vwkonawca zobowiqzany jest do pzedlozenia oswiadczenia o braku

wymagalnych zobowiqzan wobec Podwykonawc6w i pzedstawienia wykazu niezaplaconych
faktur lub, w pzypadku braku faktury, potwierdzonq za zgodnoSd z oryginalem kopiq protokolu

odbioru rob6t. W pzypadku platnosci koncowej vwkonawca opr6cz potwierdzenia zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawc6w, dodatkowo zobowiqzany jest do
dostarczenia, w terminie 7 dni ptzed terminem zay'aty wynagrodzenia na zecz Vltlkonawcy,
oswiadczenia Podwykonawc6w potwierdzajqce, iz nalezne im wynagrodzenie zostalo
zaplacone, o@z 2e na dzien zbzenia ocwiadczenia nie majq Zadnych wiezytelnosci
wynikajqcych z laktw za ztealizowane roboty objgte przedmiotem umowy z Vllkonawcq.

b) w przypadku nie wykazania dokonania platnosci nale2nej Podwykonawcy Zamawiajecy
uprawniony bedzie do wsteymania wyplaty naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie
niedokonanych wyplat wynagrodzenia na eecz Podwykonawcy,

c) zamawiajqcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujqcego
Podwykonawcy, kt6ry zawarl zaakceptowanq przez ZamawiaiEcego umowQ o
podwykonawstwo, w pzypadku uchylenia sig od obowiqzku zaplaly paez Vwkonawcq, z
zastze2eniem lit. d). Bezpo6rednia pfatnosC na tzecz Podwykonawcy zostanie dokonana
pzelewem w terminie nie dluzszym ni2 30 dni od dnia wykazania zasadnosci takiej platnosci,

d) w pzypadku zgloszenia przez Vwkonawce uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiajqcy
uprawniony bQdzie do odmowy dokonania bezposredniej zaptaty na zecz podwykonawcy
wzglednie do zlozenia do depozytu sqdowego kwoty potzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wqtpliwosci
Zamawiajqcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosc siQ nalezy,

e) w pzypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Zamawiajacy potrqca kwotq
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale2nego Mfkonawcy. Szczeg6lowy tryb
regulujEcy bezposredniq platnosd na zecz Podwykonawcy okresla art. 465 ust. od 1 do 6
ustawy Prawo zam6wien publicznych.

10. Vwsokosc kar umownych, z tytulu:
a) braku zaplaty wynagrodzenia nale2nego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

wynosi kazdorazowo 5 % wartosci umowy,

0)
e)

0
s)

n)

r)

7.

b.

I
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b) nieterminowej zaplaly wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom wynosi 0,1 % wartosci ka2dorazowej nieterminowej zaplaty za kazdy jej

dzien,
c) niepzedlo2enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, K6rej pzedmiotem

sq roboty budowlane, lub pro.jektu jej zmiany, wynosi 0,1 % wartosci umowy za ka2dy dzien
zwloki w realizacji obowiqzku przedlo2enia projektu umowy o podwykonawstwo, liczec od

dnia powziecia Wzez Zamawia)Ecego informacji o wykonywaniu ptac przez Podwykonawce;
d) niepzedlozenia poswiadczonej za zgodnoso z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo

lub je.i zmiany, wynosi 0,1 % wartosci umowy za kazdy dziei zwloki,
e) wykonywania ptac ptzez podwykonawce bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi 0'2

o/o wartosci umowy za ka2dy dziei, liczqc od dnia powziecia Wzez Zamawialqcego informacji
o wykonywaniu prac ptzez podwykonawcQ;

0 braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, wynosi 0,05% wartosci
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien zwbki, liczqc od upfywu terminu okreslonego
przez Zamawialqcego w wezwaniu do dokonania wskazanei zmiany,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okreslony w pkt 0 w
wysokosci 0,1 o/o wartoSci umowy o podwykonawstwo za kaady dziei zwloki, liczqc od uplywu
terminu okreslone go ptzez Zamawiajqcego w wezwaniu do dokonania wskazanei zmiany.

11. Zamawiajqcemu pzysluguje prawo odstqpienia od umowy w sytuacjl, gdy wystqpita koniecznosd
wielokrotnego (nie mniej niz ttzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy
lub koniecznosd dokonania bezpoSrednich zaplat na zecz Podwykonawcy peekroczyla sume
5% wartosci umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

12. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
\A /konawca powolywal sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postQpowaniu, Vwkonawca jest obowiqzany wykazac
zamawiajqcemu, 2e proponowany inny Podwykonawca lub \ A/konawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mnie,szym ni2 Podwykonawca, na kt6rego zasoby wykonawca powolywal sie w
trakcie postQpowania o udzielenie zam6wienia.

13. Jezeli powiezenie Podwykonawcy wykonania czesci zam6wienia na roboty budowlane lub

uslugi nastQpuje w trakcie jego realizacji, Vwkonawca na zqdanie Zamawiajqcego pzedstawia
oswiadczenie tego podwykonawcy, o kt6rym mowa w art. 125 ust, 1 ustawy w zakresie podstaw
wykluczenia okreslonych w art. '108 ustawy Pzp. (,,lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczqce
tego podwykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w art.108 i 109 ustawy
Pzp" - jezeli podmiotowe Srodki lub art. 109 byly w tym zakresie wymagane w postepowaniu)

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

wykluczenia, Vwkonawca obowiqzany jest zastqpio tego Podwykonawce lub zrezygnowac z
powiezenia wykonania czesci zam6wienia Podwykonawcy.

15. Powiezenie wykonania czesci zam6wienia Podwykonawcom nie zwalnia Vvykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zam6wienia.

17.

1.

Zgodnie z an. 120 ustawy Pzp, Vwkonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal sie do
udostgpnienia zasob6w, za szkodQ poniesionq przez zamawiaiqcego powstalq wskutek
nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasob6w nie ponosi winy.
Regulac.ie wobec Podwykonawc6w stosuje siQ wobec dalszych Podwykonawcow.

$14.

Czynnosci odbioru koncowego pzedmrotu umowy rozpocznE sie w ciqgu 14 dni od daty
zakofczenia rob6t o kt6rej mowa w S2 ust. 2 niniejszej umowy. O terminie rozpocz?cia czynnosci
Zamawiajacy powiadomi VwkonawcQ peesyl4qc pisemnq informacje zgodnie z S3 ust. 5.

Vwkonawca na.ipozniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego pzedlozy
Zamawiajqcemu wymagane Prawem budowlanym oraz niniejszq umowq dokumenty odbiorowe.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanq stwierdzone wady pzedmiotu umowy (w tym

niekompletnoSC lub nieprawidlowosc dokumentdw odbiorowych), to Zamawiajqcemu przyslugujq
nastQpujqce uprawnienia:
a) do czasu uzupelnienia lub poprawienia dokument6w odbiorowych mo2e odmowid odbioru,
b) je2eliwady nadajq sie do niezwlocznego usuniQcia, moze odm6wiC odbioru do czasu

usuniecia wad,
c) jezeli wady przedmiotu umowy nie nadajq sig do usuni?cia, to:

16.

J.
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- je2eli nie uniemo2liwiajq one u2ytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z pzeznaczeniem,
ZamawiajEcy moze obni2yc odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemo2liwiajq u2ytkowanie zgodnie z ptzeznaczeniem, Zamawi4qcy moze
odstqpi6 od umowy lub zedad wykonania pzedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Strony postanawiajq, 2e z czynnosci odbioru koncowego b?dzie spisany protokol zawieraiAcy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, iak te2 termin Wznaczony peez Zamawi4qcego
na usunigcie stwierdzonych pzy odbioze wad..

5. Vv2nowienie czynnosci odbiorowych nastqpi w terminie wyznaczonym pzez Zamawiajqcego na

usuniecie wad w pzedmiocie umowy. Niedotzymanie przez Vltlkonawcq wyznaczonego
terminu do usuniecia wad upowaznia ZamawiajEcego do naliczania kar umownych okreslonych w

515 ust. 2 pkt. b).
6. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniQcia wad stwierdzonych pzy odbioze koncowym

rozpoczynaja sw6j bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
kt6rych mowa w g 18 ust. 3 i4, jak r6wnie2 terminy, o kt6rych mowa w S 19.

$15.

l. Strony zastzegajq sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienale2yte
wykonanie pzedmiotu umow!.

2. Vwkonawca zaplaci zamawiajEcemu kare umownE:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2o/o Wnagrcdzenia umownego

brutto, o kt6rym mowa w S 10 ust. 1, za kazdy dzieft zwloki, llczqc od umownego terminu
zakonczenia rob6t, o ktorym mowa w $ 2 ust. 1 lit. b) umowy.

b) za zwloke, w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego brutto, o kt6rym mowa w S 10 ust. 1, za ke2dy dzien zwloki, liczqc
od dnia wyznaczonego pzez Zamawiajqcego, na usuniecie wad,

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie obowiqzywania rgkojmi i gwarancji

w wysokosci 0,2 V. Wnagrcdzenia umownego brutto, o kt6rym mowa w S 10 ust.1, za kazdy
dzrei op6znienia, liczac od dnia wyznaczonego pzez ZamawiSqcego na ich usuniecie,

d) za naruszenie lub zwlokg w realizacji pzez V$konawcq zobowiqzarl okreslonych w umowie
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w $ 10 ust. 1, za kazdy
dzien naruszenia lub op62nienia w realizacji zobowiqzai \ rykonawcy wynikajqcych z umowy'

e) za odstqpienie od umowy, Wzez ZamawialEcego, wskutek okolicznosci, za kt6re odpowiada
Vwkonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w $ 10 ust. 1,

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

pracownik6w na podstawie umowy o prace, o kt6rej mowa w S 12 Vvykonawca zaplaci na
Eecz Zamawi4Ecego karQ umownq w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w S 10

ust. 1. Kara umowna, o ktorej mowa w zdaniu popzedzaiqcym naliczana bedzie oddzielnie za
kazdy przypadek niewykonania ww. obowiqzku onz za kazdy miesiqc realizacji umowy.

3. Zamawiajqcy zaplaci kare umownq Vwkonawcy za odstqpienie od umowy wskutek okolicznosci,
za kt6re odpowiada Zamawiajqcy w wysokosci 10o/o Wnagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w S10 ust. 1.

4. LAczna maksymalna wysokoSd kar umownych, kt6rych mogq dochodzid Strony, w ramach
niniejszej umowy nie mo2e pzekroczyC 40 % wynagrodzenia Vlkonawcy okreslonego w S 10

ust. 1 .

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

s16.

Stronom przysluguje prawo odstqpienia od umowy w nastepujqcych sytuacjach:

I . Zamawiajacemu pzyslugu.ie prawo do odstEpienia od umowy:
a) zostianie oglcszona upadlosc lub rozwiEzanie firmy V\,ykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz z4ecia majEtku Vwkonawcy,
c) wystqpila koniecznosc wielokrotnego (nie mniej ni2 tzykrotnego) dokonywania bezposredniej

zapfaty podwykonawcy lub koniecznosC dokonania bezposrednich zaplal na zecz
podwykonawcy peekroczyla sumg 5% wartosci umowy w sprawie zam6wienia publicznego,

d) w razie \ /ystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, 2e wykonanie umowy nie le2y
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzied w chwili zawarcia umowy;
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odstqpienie od umowy w tym wypadku moze nastqpiC w terminie miesiqca od powziQcia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
e) op62nienie w zakoiczeniu wykonania pzedmiotu umowy trwa dluzej niz 4 /cztery/ tygodnie,

fl \ rykonawca nie rozpoczql rob6t w ciqgu 3 tygodni od daty przekazania terenu robot bez
uzasadnionych ptzyczyn oraz nie kontynuu.ie ich pomimo wezwania Zamawiajqcego
zlo2onego na piSmie,

c) \ rykonawca przerwal rcalizacje rob6t ipneMa ta trwa dlu2ej ni2 4 tygodnie.
h) w pzypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiqzku zatrudnienia

pracownik6w na podstawie umowy o prace, o kt6re,i mowa w S 12 Zamawia)qcy uprawniony
bQdzie do odstqpienia od umowy. W pzypadku takim \4vkonawcy nie bQdE sfuzyc wzgledem
Zamawiajqcego zadne roszczenia, w tym o naprawienie szkody.

VWkonawcy pzysluguje prawo odstqpienia od umowy w szczeg6lnosci, je2eli:

al Zamawiajqcy odmawia bez uzasadnionej peyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokolu

odbioru,
b) Zamawiajqcy zawiadomi Vwkonawce, i2 wobec zaistnienia upzednio niepzewidzianych

okolicznosci nie bedzie m6gl spelniC swoich zobowiEzan umownych wobec VWkonawcy,
c) Zamawiajqcy nie reguluje naleznosci wykonawcy peez okres dluzszy niz 2 miesiqce, llczqc

od daty wymagalnosci faktury,
OdstApienie od umowy powinno nastqpic w terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
ustanowienie Wzyczyn umo2liwiajqcej odstqpienia. Odstqpienie powinno byd w formie pisemnei
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.
W wypadku odstEpienia od umowy V1rlkonawcq otaz Zamawiaiqcego obciqzajq nastepujEce
obowiqzki szczegolowe:
a) w terminje 21 dni od daty odstqpienia od umowy Vwkonawca pzy udziale Zamawiajqcego

spozEdzi szczegolowy protok6l inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstqpienia,
b) Vwkonawca zabezpieczy pzerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

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

- zasady rozliczenia jak dla rob6t ograniczonych

- zasady rozliczenia jak dla rob6t zamiennych .

c) Vwkonawca sporzqdzi wykaz tych material6w, konstrukcji lub uzqdzerl, kt6re nie moge byc
wykozystane przez VwkonawcQ do realizacji innych rob6t nie obiQtych niniejszq umowa,
jezeli odstEpienie od umowy nastqpito z ptzyczyn niezaleznych od niego,

d) \ rykonawca zglosi do dokonania ptzez Zamdviaiecego odbioru rob6t pzeManych oraz rob6t
zabezpiecz4Acych, je2eli odstqpienie od umowy nastqpito z pzyczyn, za kt6re nie

odpowiada VWkonawca.
5. Zamawiajqcy w razie odstqpienia od umowy z ptzyczyn, za kt6re Vwkonawca nie odpowiada,

obowiqzany jest do:
a) dokonania odbioru rob6t pzerwanych i rob6t zabezpieczajqcych oraz do zaplaty

wynagrodzenia za roboty, kt6re zostaly wykonane do dnia odstqpienia,
b) odkupienia material6w, konstrukcji lub ueedzen okreslonych w ust. 4 pkt c),
c) peejQcia od Wykonawcy pod sw6j doz6r teren robot.

s17.

1. Zamawi'ecy ma prawo do potrecania naleznych mu kar umownych z faktur pzedlozonych do

rozliczenia.

Zamawiajqcy ma prawo do wstzymania zaplaty wynagrodzenia, je2eli w terminie ptatnosci wniesie

zastrze2enia do pzedmiotu umowy. Za okres wstzymania platnoSci nie pzyslugujE Wykonawcy

odsetki ustawowe z tytulu op62nienia platnosci.

VWsokoSC kar umownych liczona jest od wartoSci brutto pzedmiotu zam6wienia, a ich potrqcanie

nastepuje od wartosci netto przedmiotu zam6wienia.

sr8.

Wykonawca wni6sl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o wartosci:
zl (slownie: ............ ) w formie

iurrttoj. 
co stanowi 5% calkowitej wartosci umownej

Zabezpreczenie powyzsze s.lu2y pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz pokryciu roszczerl z tytulu reko,imi za wady lub gwarancji.

1.

4.

2.

3.

(?
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7.

1.

Zwrot zabezpieczenia nastqpi w dw6ch nw. terminach:
a\ 70o/o zabezpieczenia zwrocone lub zwolnione zostanie nie p62niel niz w ciEgu 30 dni od

ostatecznego odbioru rob6t bez wad,
b) 30% zabezpieczenia zwr6cone lub zwolnione zostanie nie p62niej ni2 w 15 dniu po upfywie

okresu rQkojmi za wady lub gwaranc,i.
W pzypadku zmiany, peesuniecia terminu zakorlczenia pzedmiotu umowy Wykonawca
zobowiqzany lest pzed terminem wygaSnigcia wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy do zlozenia aneksu do powyzszego zabezpieczenia lub nowego
zabezpieczenia na okres wynikajEcy z pzesuniecia terminu zakonczenia zadania.
W pzypadku niedopelnienia obowiqzku wynikaiqcego z ust. 4, jak r6wnie2 obowiEzku
wynikajqcego z Prawa zam6wien publicznych, Zamawi4acy ma prawo do potrqcenia naleznych
kwot z faktur pzedkladanych do rozliczenia.

$1e.

VWkonawca udziela na pzedmiot Umowy gwarancji jakosci,

OdpowiedzialnoS6 \ rykonawcy z tytulu rekojmi za wady pzedmiotu umowy wynikajEca z Kodeksu
Cywilnego zostanie rozszezona poprzez udzielenie gwarancji.
Okres rQkojmi r6wny jest okresowi gwarancji.
Okres rekojmi i gwarancji jakosci na caly pzedmiot umowy wynosi lat liczqc od daty
odbioru koncowego bez wad.
ObowiEzki i uprawnienia Stron dotyczAce rekojmi i gwarancji jakosci:
l) Vlykonawca zobowiqzuje siQ do bezplatnego usuniQcia wszystkich wad pzedmiotu Umowy,

zgloszonych przez Zamawiaj?icego pzed uplywem okresu gwarancyjnego lub rekojmi,
2) Zamawi4Ecy zobowiqzany jest zawiadomiC Vllkonawcq o wadzie niezwlocznie po .jej

dostrzeZeniu,
3) W pzypadku zgloszenia Vwkonawcy wady ptzez ZamawiajEcego, Vwkonawca zobowiEzuje

sie do usuniQcia wad w terminie wskazanym ptzez Zamawiaiqcego, nie dlu2szym niz 10 dni
chyba, 2e strony postanowiq inaczq z uzasadnionych ptzyczYn oraz zglosiC ZamawiaiEcemu
do odbioru fakt ich usuniecia,

4) Vwkonawca odpowiada za wadq r6wniez po uplywie okresu gwarancji i rQkojmi, jezeli

zamawi4acy zawiadomil \ rykonawcg o powstaniu wady pzed jego udwem.

Je2eli stwierdzone wady bedq uniemozliwiad uzytkowanie Obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowaC zagrozeniem dla 2ycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska,
wystEpieniem niepowetowanej szkody dla ZamawiajEcego lub innych os6b, Vwkonawca
obowiqzany jest pzystqpic do usuniecra wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24 godzin od
otrzymania powiadomienia, i usuniQcia jej w terminie 3 dni roboczych chyba 2e strony postanowiE

inaczei na uzasadniony wniosek \ rykonawcy.
W pzypadku nie wywiazania sig Vwkonawcy z terminu okreslonych umowq udziela on
ZamawiajAcemu zezwolenia na naprawe, usuniecie wad z wykozystaniem Srodkow Wykonawcy
stanowiqcych zabezpieczenie nale2ytego usuni?cia wad zlo2onego na okres rQkojmi i gwarancji
oraz do zlecenia usuniQcia wad na koszt Vwkonawcy pzez podmiot tzeci (wykonawstwo
zastepcze) co nie skutkuje utratq ani ograniczeniem uprawniei z rekojmi igwarancji.

s20.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedq mialy zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien
publicznych.
Strony nie dopuszczajq formy dokumentowe.i, o ktorej mowa w art. 772 k.c. dla jakichkolwiek

oswiadczen woli skladanych sobie wza.iemnie, czyniqc formq pisemnq pod rygorem niewaznosci
formE wylqcznq.

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

pe etwarzane bgdq wylqcznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie oswiadcz4E, i2 ptzetMatzanie w zakresie udostQpnionych im ptzez drugE

stronQ danych osobowych osdb o ktorych w niniejsze umowie dokonywane bedzie ze strony
zamawiajEcego pzez Pzedsiqbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w

5.

l.
2.

3.

4.

5.
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Polkowicach, jako administratora danych w celu i w zakresie zapewnienia prawidlowosci
realizacji niniejszej umowy

3. Ka2da ze stron zrealizuje obot riqaek informacyjny wzglQdem os6b wskazanych w niniejszej
umowie w imioniu administratora danych. \Al!6r obowiqzku stanowi zafqcznlk do niniejszej
umowy.

s22.

Ewentualne epory rozstzygane bedq w drodze porozumienia, a w przypadku braku porozumienia

pEez sqd powszechny wlaScw ze wzglQdu na siedzibe Zamawiajqc€go.

Umowa zostala spozadzona w tzech
Zamawiajqcego, jeden dla vwkonawcy.

zAtrAwtAJAcY:

$23.

jednobzmiqcych egzemplazach, w tym dwa dla

WYKONAWCA:

EA
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Obowi4zek informacyjny z zakresu ochrony danych osobowych
wykonywany wobec osoby uprawnionej.do. realizacji zadai okreSlonych umowa nr: DU....12O2'l

z ramtenta srrony umowy:
PrzedsiQbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. 59-100 Polkowice, ul. Dabrowskiego 2

Zgodnie z art. 14 RozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (ogolne

rozporzqdzenie o ochronie danych/RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

1) Administratorem Pani / Pana Danych jest PrzedsiQbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z
siedzibqw Polkowicach ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;

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

3) Dane osobowe osoby uprawnionej do realizacji zadah okreSlonych umowq gromadzone
iprzetwarzane sq w celu identyfikacji os6b uprawnionych do realizacji zadah okreslonych
umow4 w tym zapewnienia prawidlowego wsp6ldzialania w zwiqzku z wykonaniem umowy.
Podstawa prawna przetwarzania dokonywanego przez Administratora jest prawnie
uzasadniony interes realizowany przez Administratora, polegajqcy na zapewnieniu
prawidlowosci realizacji przedmiotu umowy;

4) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celow, dla kt6rych dane sq
zbierane. Brak podania danych uniemozliwi Pani / Panu udzial w realizacji umowy.

5) Dane osobowe zostana udostQpnione podmiotowi bQdqcemu stronq umowy oraz osobie /
osobom reprezentujacym stronQ umowy, osobom zaangazowanym w realizacjQ umowy a
takze mogq zostai udostqpnione wla5ciwym organom pahstwowym jesli laki obowiEzek
bqdzie wynikai z przepis6w prawa nadto podmiota Swiadczacym adm inistratorowi uslugi,
kt6re dla rcalizaqi cel6w sa niezbQdne, w tym w szczeg6lno6ci podmiotom Swiadczqcym
uslugi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego,

6) Dane osobowe bqdq przechowywane ptzez okres realizacji umowy, a po jego zakonczeniu
przez odpowiedni okres wynikajqcy z przepisow prawa, dotyczqcych obowiqzku archiwizacji
dokument6w;

7) Ma Pani/Pan prawo dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniQcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego pzetwa(zania
danych oraz prawo do przenoszenia danych - o ile inne przepisy prawa nie uniemozliwiajq
Adm inistratorowi realizacji tych praw.

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UrzQdu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, 2e wzetwa'zanie danych narusza
obowiqzujqce przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

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

10) W ;;;;"h ;;lzelv,rarzania danych osobowych os6b realizujqcych zadania w ramach umowy
nie dokonuje siQ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania dane nie
bqdq przekazywane go organizacji miedzynarodowych ani do pahstw trzecich.
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