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SPECYFIKACJA WARUNKoW ZAMoWENIA

Zamawiajqcy:

Przedslgblor3two Gospodarki Mlojtkloj 3p. z o,o.

ul. DqbroM6kiego 2

59-100 Polkowlce

www.pom-polkowico.com.Dl

e-mail : Pgl!!@Pgtr*9!!EU!@!!!.P!

Dotyczy postepowania o udzielenie z€m6wienia publicznego na zadanie pn.:
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Zalacznik ff 2. Oswiadczenie Wykonawcy skladane na podstawie art. 125 ust l ustawy

Prawo zam6wien publicznych wstQpnie potwierdzaiqce, ze Wykonawca nie

podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu

Zalacznik nr 3: Oswiadczenie Vwkonawcow wspolnie ubiegajecych siQ o udzielenie

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

Zalqcznik N 4: Zobowiqzanie podmiotu udostgpniajqcego zasoby

Zalqcznik nr 5: Oswiadczenie podmiotu udost?pniajqcego zasoby, potwierdzaiEce brak

podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu

Zalqcznik nr 6: Oswiadczenie \ rykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w

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

podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawi4qcego' o

kt6rych mowa w art. 108 ust. I ustawy Pzp

Zalqcznik nr 7: Informacja o aktualnosci i prawidlowosci podmiotowych Srodk6w
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Zalacznik nr 8: Vwkaz wykonanych rob6t budowlanych

Zallcznlk n( L Wkaz os6b skierowanych do realizacji zamowienia publicznego

Zalacznik nr 10: Projektowane postanowienia umowy w postaci ,\Azoru Umowy"

ZalEc'.nik nr 11: Dokumenlacja techniczna, w tym: dokumentacja projektowa, przedmiary

rob6l STW|OR.
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t. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Pnedsigbiotstwo Gospodarki Miejsklej Sp' z o.o.

ul. Debrowskiego 2

59-100 Polkowice

Prowadzqcy postepowanie: Dzial Inwestycji

Osoby do kontaktu

- Woletta Czekajlo- Kierownik Dzialu Inwestycji

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

- Martyna Sulikowska - Referent ds. zam6wien publicznych

tel. 76/846 29 51 ; adres poczty elektronicznej: m.sultkowska@oom-oolkowice.com.ol

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania oraz adres strony, na kt6rej udost9pniane

bedq zmiany, wyjaSnienia i inne dokumenty:

ll[pslbi p.pSE @!&wisg.c@d
https://iosephine.oroebiz,com - skladanie ofert

Uwaoa! Zasadv dotvczace sDosobu komunikowania sie zostalv orzez Zamawiaiaceqo umieszczone

w rozdziale Xlll ninieiszei S\/vZ.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozpozEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob flzycznych w zwiqzku z pzetwaeaniem danych

osobowych iw sprawie swobodnego pzeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME

(og6lne rozpozEdzenie o danych) (Dz. U. UE 1119 z dnia 4 maq 2016 r., str. 1; zwanym dalej

,,RODO") informujemy, 2e:

'l) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pzedsiebiorstwo Gospodarki Mie.iskiej

sp. z o.o. z siedziba w Polkowicach, ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w PE edsiebiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

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

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

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

3) Pani/Pana dane osobowe pzetwarzane bQdE na podstawie aft. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

zwiazanym z pzedmiotowym postepowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego, zgodnie z

niniejszq SVlz.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?dq osoby lub podmioty, kt6rym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp
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5) Pani/Pana dane osobowe pzechowywane bqdE pnez odpowiedni okres wynikajqcy z

przepis6w prawa, dotyczqcy obowiqzku archiwizacjt dokumentow (art. 78 ust. '1 ustawy Prawo

zam6wien publicznych oraz Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 201 1

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

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

ustawy Pzp okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biule$nie

Zamowien Publicznych okresla Prezes Uzedu Zam6wien Publicznych;

obowiqzek podania ptzez Paniq/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w pzepisach ustawy Pzp, zwiazanym z

udzialem w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwenc.le niepodania

okreslonych danych wynikajq z ustawy Pzp.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

posiada Pani/Pan:

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

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

administratora niewspolmiernie du2ego wysilku mo2e zostaC Pani/Pan zobowiqzana

do wskazania dodatkowych informacji majqcych na celu sprecyzowanie zEdania, w

szczeg6lnoSci podania nazwy lub daty postQpowania o udzielenie zam6wienia

publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego

post9powania o udzielenie zamowienia);

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

(skonystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa' zmianq wyniku

postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego ani zmianq postanowien umowy

w zakresie nijzgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze narusza' integralnosci

protokolu oraz jego zalqcznik'wtl

c) na podstawie art. 18 RODO prawo Zqdania od administratora ograniczenia

przetr'tatzania danych osobowych z zastzezeniem peypadkow, o ktorych mowa w

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

odniesieniu do pnechowywania, w celu zapewnienia konystania ze srodkow

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

uwagi na wazne wzglQdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pansfuva

czlonkowskiego); ponadto, wystqpienie z zEdaniem ograniczenia pzetwazania nie

ogranicza pzetwazania danych osobowych do czasu zakohczenia postQpowania o

udzielenie zam6wienia publicznego;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Uzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy

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

narusza przepisy RODO;

6)

8)
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9) w pzypadku danych osobowych zamieszczonych Wzez Zamawiai1cego w Biuletynie

Zamowien Publicznych, prawo dostgpu i prawo do sprostowania danych sq wykonywane

w drodze 2qdania skierowanego do Zamawiajqcego.

10) nie pzysluguje Pani/Panu:

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

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

c) na podstawie ad,. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec pzetwazania danych

osobowych, gdyz podstawa prawnE pzetwazania Pani/Pana danych osobowych jest

art.6ust. 1lit. c RODO;

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

RODO pzetwazanie Pani/Pana danych osobowych pzez administratora. Organem

wlascrwym dla przedmiotowej skargi jest Uzqd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa.

2. Jednoczesnie ZamawiaiEcv informuie. 2e Vwkonawca iest zobowiazanv wvpelnic oboqiazki

informacvine ozewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozpozadzenie Parlamentu Europeiskieoo

i Radv (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sorawie ochronv os6b fizvcznvch w zwiazku z

przetwarzaniem danvch osobowvch iw sDrawie swobodneoo ozeolvwu takich danvch oraz

uchvlenia dvrektvwv 95/46ME (oodlne rozoozadzenie o ochronie danvch) (Dz. Uz, UE L 119 z

04.05.2016. str. 1) wobec os6b fizvcznych, od kt6rvch dane osobowe bezoosrednio lub posrednio

pozvskal w celu ubieoania sie o udzielenie zamowienia oubliczneqo w ninieiszvm oosteoowaniu."

III. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA ORAZ WYMOGI FORMALNE

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

ustawy z dnra 'll wzesnia 2019 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. 2019 poZ.2019 ze zm.')

zwana dalej ustawq Pzp oraz niniejsza Specyfikacja Warunk6w Zam6wienia, zwana dalej ,,SWZ",

bez przeprowadzania negocjacji.

2. Szacunkowa wartosc pzedmiotowego zamowienia nie przekracza progow unijnych o jakich

mowa w art. 3 ustawy Pzp.

3. Vwkonawca zobowiqzany jest zrealizowao zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych w

dokumentach zamowienia.

4. zamawialqcy nie pe ewiduje rozliczania w walutach obcych.

5. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu VwkonawcOw w postepowaniu.

6, Zamawialqcy nie pzewidu,e udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

7, Zamawi4acy nie przewiduje zebrania Vwkonawc6w.

8. ZamawiajEcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9. Zamawiajqcy nie przewiduje zlozenia oferty w postaci katalog6w elektronicznych.

10, Zamawi4Ecy nie prowadzi postgpowania w celu zawarcia umowy ramowej.

11. Zamawi4qcy nie zastzega mozliwosci ubiegania siQ o udzielenie zam6wienia v'rylEc2nie ptzez

Vwkonawcow, o ktorych mowa w art. 94 Pzp.
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12. Zamawiajqcy na podstawre art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez VwkonawcA lub podwykonawce os6b wykonujqcych wskazane ponizej czynnosci

faktyczne w trakcie realizacji zam6wienia:

a) czynno6ci zwiqzane z pracami pzygotowawczymi , ziemnymi i odtworzeniowymi

lerenu co naimniei 2 osobv:

b) czynnosci zwiqzane z robotami instalacyjno-montatowymi - co naimniei 3 osobv

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

ustawy z dnia 26 czeMca 1974 r. - Kodeks pracy, z wyjqtkiem peypadk6w okreslonych

obowiqzujqcymi pzepisami prawa. Obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq

wykonywane samodzielnie i osobiscie pzez osoby frzyczne prowadzqce dzialalnosc gospodarczA

w postaci Ew. samozatrudnienia jako podwykonawcy.

Spos6b weryfikacJi zatrudnienia os6b o ktorych mowa powy2ej, oraz uprawnienia

Zamawiajacego w zakresie kontroli spelnienia pzez V\rlkonawce wymagarl zwiEzanycn z

zatrudnianiem tych osOb oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagan zostaly okreslone w $

12 wzoru umowy, stanowiacym zalEcznik do SWZ.

'13. Zamawiajqcy nie okreSla dodatkowych wymagai zwiqzanych z zatrudnianiem os6b, o ktorych

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

14, Zamawiaiqcy dopuazcza nie dopuszcza skladanie ofert czQsciowych,

15. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

16. Zamawiajqcy przewlduie mozliwose udzielenia zam6wiefi, o kt6rych mowa w art. 214 ust.

1 pkt 7 ustawy Pzp, polegajecych na powt6rzeniu podobnych uslug lub tob6t

budowlanych, kt6rych zakr€s stanowic bedziE nie wigcej nii 50% wartosci zam6wienia

podstawowego, Powy2sze zamowienie udzielane bQdzie mogto byd w okresie 3 lat od dnia

udzielenia zam6wienia podstawowego, dotychczasowemu W!konawcy zam6wienia w pzypadku

koniecznogci wykonania powt6zenia podobnych do udzielonych uslug lub rob6t budowlanych.

17. Zamawi4Ecy nie zaGtrzega obowiqzku osobistego wykonania pzez V$konawcQ kluczowych

zadan w ramach przedmiotowego zam6wienia.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA

Nazwa zadania: ,, Budowa Eieci wodociqgowej DN 110 mm d2. 666, 394, 365/1 w misiscowosci

Jgdrrych6w "

Zakres robdt stanowiqcy przedmiot umowy zostal opisany dokumentami zadania takimi jak:

a) SWZ,

b) projekt budowlany opracowany pzez Uslugi Projektowe -lwona Sqsiadek ul. Ogrodowa

27, 67-400 Wschowa

c) specyfikacia techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

d) opisy pozycji pzedmiaru rob6t.
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\ ii/konawcy udzielA gwarancji na wykonany pzedmiot umowy. Okres udzielonej gwarancji bedzie

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

Vwkonawcy udziele rekojmj na wykonany pzedmiot umowy na okres r6wny okresowi gwarancji.

Wspohy Stownik Zamowied CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Pzygotowanie terenu pod budowe

45232150-8 Roboty w zakresie rurociqgow do przesylu wody.

V, WIZJA LOKALNA

Zamawiajacy lnformuje, 2e nie uzaleznia zlozenia oferty od odbycia wizji lokalnej.

vt. TAJEMNTCA PRZEDSTEBTORSTWA

1. Zgodnie z aft. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia siQ informacji stanowiqcych t4emnicQ

przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2, Zgodnie z ustawE o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pzez tajemnice przedsiqbiorstwa

rozumie sie nieuiawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,

organizacyjne pzedsiqbiorstwa lub inne informacje posjadajqce wartoSd gospodarczE, co do

kt6rych przedsiQbiorca podjql niezbQdne dzialania w celu zachowania ich poufnosci.

3. Zastzezenie przez VwkonawcQ tajemnicy przedsiebiorstwa winno byc zlozone wtaz ze

stosownym uzasadnieniem, w ktorym wykazane zostanq aspekty uzasadniajece wylqczenie

jawnosci danych informacji zgodnie z pkt. 2. Zastrzezenie pzez Vwkonawce tajemnicy

pzedsiebiorstwa bez uzasadnienia (lub iezeli uzasadnienie nie bQdzie wykazywalo spelnienia

pzeslanek zastzezenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), bedzie traktowane

przez Zamawiqqcego jako bezskuteczne, ze wzgledu na zaniechanie przez Vwkonawce

podjgcia niezbednych dzialan w celu zachowania poufnogci objetych klauzulq informacji zgodnie

z Dostanowieniami art. 18 ust. 3 ustawv PzD.

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

sposobu spozqdzania i pzekazywania informacji oraz wymagai technicznych dla dokument6w

elektronicznych oraz Srodkow komunikacji elektronicznej w postQpowaniu o udzlelenie

zam6wienia publicznego lub konkursie ,,w pzypadku gdy dokumenty elektroniczne w

postQpowaniu lub konkursie, przekazywane ptzy u2yciu srodk6w komunikacji elektronicznej,

zawierajq informac.je stanowrqce tajemnicQ pzedsiQbiorstwa w rozumieniu pzepis6w ustawy z
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dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji, Vwkonawca, w celu utzymania w

poufnogci tych informacli, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku".

Na \ryykonawcy ciE2yd bQdzie obowiEzek wlasciwego zabezpieczenia i przekazania informacji

ktdre stanowiA tajemnice pzedsiebiorstwa dla ZamawiajEcego.

6. Vwkonawca, kt6ry nie p?ekazuje dokument6w stanowiEcych tajemnice pzedsiQbiorstwa w

wydzielonym pliku tylko dotqcza do wszystkich dokument6w zlo2onych w postqpowaniu, w

pzypadku udostQpnienia pzez Zamawiajqcego takich informacji osobom trzecim nie ma

podstaw prawnych do wniesienia spzeciwu na dzialania Zamawiajqcego.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWTENIA

Dla kazdej z czesci:

a) rozpocz?cie rob6t budowlanych: w dniu Wzekazania terenu robot (nie p62niej ni2 w terminie

'14 dni po podpisaniu umowy),

b) zakonczenie rob6t budowlanych: do 2 miesiQcy, od daty przekazania placu budowy.

VIII. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

I O udzielenie zam6wienia mogE ubiegac sig V\lkonawcy, ktorzy nie podlegajq wykluczeniu na

zasadach okreslonych w Rozdziale lX SWZ, oraz spelniajE okreslone peez Zamawi4Ec8go

warunki udzialu w postepowaniu.

O udzielenie zamowienia mogE ubiegad siq VWkonawcy, kt6rzy spetniajq warunki dotyczqce:

1) zdolnosci do wystepowania w ob.ocie gospodarczym:

zamawiajacy nie stawia warunku w powy2szym zakresie.

2l uprawnief do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczei lub zawodowej, o ile

wynika to z odrebnych przepis6w:

ZamawidAcy nie stawia warunku w powy2szym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajqcy nie stawia warunku w powy2szym zakresie.

4) zdolnosci technicznel lub zawodowej:

a) Vwkonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat liczEc wstecz od

dnia w ktorym uplywa termin skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnosci iest
kr6tszy - w tym okresie, wykonal nalezyte dwie roboty budowlane zbli2one do pzedmiotu
niniejszego zam6wienia o charakterze budowv. przebudowv lub wvmianv sieci
wodociaoowei o lacznei warto6ci min 250,000 zlotvch

b) \ rykonawca spelni warunek, jezeli wykaze mozliwosc dysponowania jednA osobq,

skierowanq przez wykonawcq do realizacji zam6wienia publicznego, posiadajqcq uprawnienia
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budowlane okreslone pzepisami prawa budowlanego upowazniajEce do -$&!Igjq
samodzielnei funkcii technicznei w budownictwie do kierowania robotami
budowlanvmi bez oqraniczef z branZv instalacvinei w zakresie sieci, instalacii i

uzadzeri cieolnvch, wentvlacvinvch. oazowvch. wodociaqowvch i kanalizacvinvch

W przypadku ttlrykonawc6w wsp6lnie ubiegajQcych sie o udzielenie zam6wienia warunki,

o kt6rych mowa w rozdz. Vlll. pkt 2 ppkt.4)a) ninieiszej SWZ zostanq spelnione wylqcznie

jeZeli:

- co najmniej jeden z nich wykaze realizacje dw6ch rob6t budowlanych zbli2onych do

pzedmiotu niniejszego zam6wienia o charaktezo budowv. orzebudowv lub wvmianv

sieci wodociaoowei o lacznei wartosci min 250.000 zlotvch

Zamawiajacy nie dopuszcza sumowania zdolnoSci technicznej lub zawodowej, En. warunek nie

zostanie uznany za spelniony w sytuacji, gdy Wkonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sie o zam6wienie

wyka2q, 2e zrealizowali w sumie wymaganE Wzez Zamawi{Ecego ilos6 zam6wien, aE zaden z

nich nie zrealizowal samodzielnie ilosci zamowien wymaganych przez Zamawi4qcego.

W przypadku, gdy vlrykonawca polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotow w

zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, ZamawiaiEcy uzna warunek dotyczqcy zdolnoSci

technicznej lub zawodowej za spefniony, gdy podmiot udostqpniajqcy zdolnosc technicznE lub

zawodowa wykaze samodzielnie spelnienie warunku udzialu, o kt6rym mowa w rozdziale Vlll

pkt. 2 ppkt. 4)a) niniejszej S\/Vz.

Dodatkowe informacie o Vwkonawcach polegajqcych na zasobach innych podmiotow oraz o

vllkonawcach wsp6lnie ubiegajEcych sie o uzyskanie zam6wienia zawarte zostaly w rozdziale

Xl i Xll niniejszej S\ryz.

Zamawi4?,cy moze na ka2dym etapie postQpowania, uz aC, 2e \A&konawca nie posiada

wymaganych zdolnoSci, jezeli posiadanie pzez Wykonawce spzecznych interes6w, w

szczegolnosci zaanga2owanie zasobdw technicznych lub zawodowych Vwkonawcy w inne

przedsiqwziecia gospodarcze \ A/konawcy moze mied negatywny wplyw na realizacje

zam6wienla.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1, Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sig \Afkonawc6w, w stosunku do

zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci wskazanych:

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

Z post?powania o udzielenie zam6wienia wyklucza sig V$konawcg:

1) bedqcego osobq fizycznq, kt6rego prawomocnie skazano za pzestqpstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie pzestepczej albo zwiEzku majqcym

popelnienie pzestepstwa lub pzestQpstwa skarbowego, o ktdrym mowa w

Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o kt6rym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

kl6rych

na celu

art.258
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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 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) frnansowania pzestepstwa o charakteze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, lub pzestgpstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia

pzestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym mowa w

art, 299 Kodeksu karnego,

e) o charakteze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 S 20 Kodeksu karnego, lub

majace na celu popelnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o ktdrym mowa w art. I
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powiezania wykonywania pracy

cudzoziemcom pzebywajqcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. poz. 769),

g) pzeciwko obrotowi gospodarczemu, o kt6rych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,

pzestQpstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, pzestepstwo

pzeciwko wiarygodnosci dokument6w, o ktorych mowa w aft. 270-277d Kodeksu

karnego, lub przest?pstwo skarbowe,

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

skutkach powiezania wykonywania pracy cudzoziemcom pzebywa.iacym wbrew

pzepjsom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcegoi

2) jezeli uzQdujqcego czlonka jego organu zazqdzajqcego lub nadzorczego, wsp6lnika

spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp6lce komandytowej lub

komandytowo-akcyjne, lub prokurenta prawomocnie skazano za pzestepstwo, o ktorym

mowa w okt 1:

3) wobec kt6rego wydano prawomocny wyrok sEdu lub ostiatecznE decyzje administracyinE

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

zdrowotne, chyba ze Vwkonawca odpowiednio przed uptywem terminu do skladania

wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu albo przed uplywem terminu

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

spoleczne lub zdrowolne wraz z odsetkami lub gtzywnami lub zawarl wiEzqce porozumienie

w sprawie splaty tych naleznosci;

4) wobec ktorego prawomocnie otzeczono zakaz ubiegania sie o zam6wienia publicznei

5) jezeli Zamawiajqcy moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych pzeslanek, ze

Wykonawca zawa z innymi Wkonawcami porozumienie majqce na celu zakl6cenie

konkurenc.ii, w szczeg6lnosci jezeli nalezqc do tej samej grupy kapitalowei w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 t. o ochronie konkurenc.li i konsument6w, ziozyli odrQbne

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

WkazE,2e pzygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 85 ust. 1, doszlo do zakl6cenia konkurencji

wynikajEcego z wczesniejszego zaanga2owania tego Wykonawcy lub podmiotu, kt6ry nalezy
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z VwkonawcE do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsument6w, chyba 2e spowodowane tym zaklocenie konkurencJi

moze byC wyeliminowane w inny sposob niz pzez wykluczenie Vwkonawcy z udzialu w

postQpowaniu o udzielenie zam6wienia.

2l Zamawiaqcy nie pzewiduje wykluczenia Vwkonawc6w na podstawie art. 109 ustawy Pzp.

2. Vwkluczenie Vlrlkonawcy nastQpuje zgodnie z aft. 111 ustawy Pzp.

x. oSwrADczENrA I DoKUMENTY, JAKTE zoBowrAzANl sA DoSTARczYC wYKoNAWcY

ZAMAW|AJACEMU, W TYM PODMTOTOWE I PRZEDMTOTOWE SRODKI DOWODOWE

A. Oswiadczenia i dokumenty skladane wraz z ofertq

1. Do oferty Vwkonawca zobowiqzany jest dolqczyc aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie

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

postepowania o ktorym mowa w art. '125 ust. 1 ustawy Pzp - Zahcznik nr 2 do S\iz.

Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktorym mowa powyzej stanowiq wstepne potwierdzenie, 2e

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postQpowaniu.

2. Do oferty Vwkonawca zobowiEzany jest dolqczye odpis lub informacje z Krajowego Rejestru

Sqdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej lub innego wlasciwego

rejestru, w celu potwierdzenia, 2e osoba dzialajqca w imieniu Vwkonawcy jest umocowana do jego

reprezentowania.

Jezeli \twkonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru SEdowego lub z Centralnej

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

w kraju, w ktorym Vwkonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzalqce, ze osoba

dzialajqca w imieniu Vwkonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W pzypadku

wskazania dostepnosci powyzszych dokument6w pod okreslonymi adresami internetowymi

og0lnodostQpnych i bezplatnych baz danych, V1/ykonawca przedstawia tlumaczenie tych

dokument6w na jezyk polski.

Vwkonawca nie jest zobowiazany do zlozenia dokument6w, o ktorych mowa powyzej, je2eli

Zamawiajqcy moze je uzyskaC za pomocE bezplatnych i ogdlnodostQpnych baz danych, o ile

VWkonawca wskaze dane umo2liwiajqce dostep do tych dokument6w.

3. Do oferty \Arlkonawca zobowiqzany jest dolAczyC pelnomocnictwo lub inny dokument

potwierdzajqcy umocowanie do reprezentowania \ rykonawcy, jezeli w jego imieniu dziala osoba,

kt6rej umocowanie do reprezentowania Vwkonawcy nie wynika z dokumentow, o ktorych mowa w

pkt. 2.

W sytuacji Vlykonawcow wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zamowienia do oferty

VWkonawcy zobowiqzani se dolEczyc pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajqcy

umocowanie do reprezentowania Vwkonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o udzielenie
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zam6wienia publicznego, podpisane odpowiednio pzez osoby umocowane do reprezentowania

tych Wkonawc6w.

Vlkonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia, w oparciu o aft. 117 ust. 4 ustawy

Pzp doleczajq do oferty oswiadczenie, z ktorego wynika, kt6re roboty budowlane, dostawy lub

uslugi wykonajq poszczeg6lni Vwkonawcy - Zalqcznik nr 3 do SVIIZ.

Vwkonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacii podmiotdw udostgpniajqcych zasoby,

sklada, wraz z oferta, zobowiAzanie podmiotu udostqpniajqcego zasoby do oddania mu do

dyspozycii niezbednych zasobow na potzeby realizacji danego zamowienia lub inny podmiotowy

Srodek dowodowy potwierdzajqcy, 2e Vlrykonawca realizujqc zamowienie, bedzie dysponowal

niezbqdnymi zasobami tych podmiot6w - Zahcznik nr 4 do SVIZ.

Zobowiazanie podmiotu udostepniajqcego zasoby, o kt6rym mowa w niniejszym punkcie,

potwierdza, 2e stosunek lEczecy WykonawcQ z podmiotami udostQpniajecymi zasoby gwarantuje

zeczywisty dostQp do tych zasob6w oraz okresla w szczeg6lnosci:

1) zakres dostQpnych Vwkonawcy zasob6w podmiotu udostepniajqcego zasoby;

2l spos6b i okres udostgpnienia Vwkonawcy i wykozystania peez niego zasobow podmiotu

udostgpniajqcego te zasoby pey wykonywaniu zamdwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajqcy zasoby, na zdolnosciach kt6rego Vwkonawca

polega w odniesieniu do warunkow udzialu w postQpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia,

kwalifikacji zawodowych lub dogwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, ktorych

wskazane zdolnosci dotyczq.

Wykonawca, w pzypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostQpniajqcych

zasoby, pzedstawia do oferty, wraz z oswiadczeniem, o kt6rym mowa w pkt. 1, takze

oswiadczenie podmiotu udostQpniajqcego zasoby, potwierdzajqce brak podstaw wykluczenia tego

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

zakresie, w jakim Vwkonawca powoluje sig na jego zasoby - Zalqcznik nr 5 do SWZ.

7. Zamawi4ecy nie wymaga zlozenia pzedmiotowych Srodk6w dowodowych.

B, Oswiadczenia i dokumenty skladane na wezwanie

'1. Zamawidqcy wzywa VwkonawcQ, ktorego oferta zostala najwyzei oceniona, do zlozenia w

wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni od dnia wezwania, ponizej wymienionych

podmiotowych Srodk6w dowodowych, aktualnych na dzien ich zlo2enia:

1) Oswiadczenie Vlkonawcy o aktualnosci informacji zawartych w o6wiadczeniu, o ktorym

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania

wskazanych przez Zamawi{Ecego, o ktorych mowa w art, 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym

r6wniez ogwiadczenie Vwkonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku

pzynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsument6w, z innym V$konawcq, kt6ry zlozyl odrQbnq ofertQ, albo
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otwiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub

informacjami potwierdzajEcymi pzygotowanie oferty niezale2nie od innego Vwkonawcy

nalezqcego do tej samej grupy kapitalowej - zalqcznik nr 6 do SWZ;

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

wstecz od dnia w ktorym uplynqt termin skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, por6wnywalnych z robotami budowlanymi

stanowiqcymi pzedmiot zam6wienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca

wykonania i podmiotow, na eecz ktorych roboty te zostaly wykonane, oraz zalEczeniem

dowod6w okreslajqcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w

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

budowlanego i prawidlowo ukoriczone, ptzy czym dowodami, o ktorych mowa, sq referencje

bqdz inne dokumenty sporzqdzone pzez podmiot, na zecz kt6rego roboty budowiane byly

wykonywane, a jezeli z uzasadnionej pzyczyny o obiektywnym charakteze Vwkonawca nie

jest w stanie uzyskac tych dokument6w - inne odpowiednie dokumenty - zalqcznik nr 8 do

swz;

UWAGA: Jezeli Vwkonawca powoluje si? na doswiadczenie w realizacji rob6t budowlanych,

wykonywanych wsp6lnie z innymi \ rykonawcami, wykaz o kt6rym mowa powyzej dotyczy

rob6t budowlanych, w kt6rych wykonaniu VWkonawca ten bezposrednio uczestniczyl;

wykaz os6b, skierowanych przez V1/\/konawcq do realizacji zamowienia publicznego wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien i doswiadczenia niezbednych

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

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

C, Dokumenty podmiot6w zagranicznych

1. ZamawlajEcy nie zqda od \ryykonawcy majacego siedzibe lub miejsce zamieszania poza

lerytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument6w potwierdzajqcych nie podleganie wykluczeniu

na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - w postepowaniu nie okreslono wymogu pzedlozenia

dokument6w w Wm zakresie.

D. Inne dokumenty i informacje

Vwkonawca, wezwany do zlozenia podmiotowych Srodkow dowodowych, nie jest zobowiqzany

do zlozenia podmiotowych Srodk6w dowodowych, kt6re Zamawiaiacy posiada w swojej

dyspozycji, je2eli Vwkonawca wskaze te Srodki dowodowe oraz potwierdzi ich prawidlowosc i

aktualnoso - zalqcznik nr 7 do SWZ.

W sytuacji dobrowolnego zlozenia pzez \ A/konawce wraz z oterlq dokumentow nie

wymaganych na tym etapie od Wkonawcy ijednoczesnym braku oswiadczenia o aktualnosci

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

dokument6w na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. Natomiast w pzypadku zlo2enia

oSwiadczenia o aktualnosci dokument6w i jednoczesnym zlo2eniu do oferty dokumentow

2l

3)

't.
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niekompletnych lub zawieralEcych blqdy, Mtlkonawca zostanie wezwany do ich zlozenia,

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

3. W zakresie nieuregulowanym ustawe Pzp lub niniejszE SWZ do oswiadczen i dokumentOw

skladanych pzez \ rykonawce w postepowaniu zastosowanie majq w szczegolnosci pzepisy

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

podmiotowych Srodk6w dowodowych oraz innych dokument6w lub oswtadczen, jakich moze

zqdaC Zamawi4qcy od \ rykonawcy oraz rczpotzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzqdzania i Wzekazywania informacji oraz wymagai

technicznych dla dokument6w elektronicznych oraz Srodk6w komunikacji elektronicznej w

postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego.

XI. PODWYKONAWSTWO ORAZ POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1. !^rykonawca mo2e powierzyC wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawi4qcy wymaga, aby w pzypadku powiezenia czesci zam6wienia podwykonawcom,

\A /konawca wskazal w ofercie czesci zamOwienia, ktorych wykonanie zamierza powiezyc

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

podwykonawcdw - zalqcznik nr 1 do SWZ.

3. Vvykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu polegac na zdolnosciach

technjcznych lub zawodowych podmiot6w udostQpniajqcych zasoby, niezaleznie od charakteru

prawnego lqczqcych go z nimi stosunkow prawnych.

4. W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych dofwiadczenia, Wykonawcy mogq polegac na

zdolnoSciach podmiot6w udostepniajqcych zasoby, jeSli podmioty te wykonajq

Swiadczenie do realizacji kt6rego te zdolnosci s4 wymagane.

5. \,Vkonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotdw udostepniajqcych zasoby,

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

dyspozycji niezbgdnych zasobOw, o ktorym mowa w rozdziale Vlll pkt.2 ppkt. 4 niniejsze, Sv\Z

na potrzeby realizacji danego zamdwienia lub inny podmiotowy Srodek dowodowy

potwierdzajqcy, 2e Vwkonawca realizujqc zamowienie, bQdzie dysponowal niezbednymi

zasobami tych podmiot6w.

6. Vwkonawca, w pzypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostepniajqcych

zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o kt6rym mowa w rczdziale X ust. A pkt. 1

niniejszej S\M, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajqcego zasoby, potwierdzajqce brak

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunk6w udzialu w

postgpowaniu, w zakresie, w jakim \ rykonawca powofuje sie na jego zasoby, o ktorym mowa w

rozdziale Vlll pkt.2 ppkt. 4.

7. Zamawiajqcy ocenia, czy udostQpniane \ rykonawcy pzez podmioty udostgpniajqce zasoby

zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalaje na wykazanie pzez Wykonawce spelniania
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warunk6w udzialu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzE wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, kt6re zostaly pzewidziane wzgledem Wykonawcy.

Jezeli zdolnogci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajacego zasoby nie potwierdzajE

spetniania pzez Vwkonawce warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodzq wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajqcy zqda, aby Vwkonawca w terminie okreslonym

przez Zamawiaiqcego zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, 2e

samodzielnie spelnia warunki udzialu w postqpowaniu,

UWAGA: Vlykonawca nie moze, po uptywie terminu skladania ofert, powolywad siQ na zdolnosci

lub sytuacjQ podmiot6w udostgpniajqcych zasoby, jezeli na etapie skladania ofert nje polegal on

w danym zakresie na zdolno6ciach lub sytuacji podmiot6w udostepniajqcych zasoby.

Szczeg6lowe dalsze postanowienia dotyczqce podwykonawc6w znajdujq siQ we \ Eoze Umowy

6 13.

x[. TNFoRMACJA DLA WYKONAWCoW WSPoLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE

ZAMOWENIA

Vvykonawcy mogE wsp6lnie ubiegac siQ o udzielenie zam6wienia. W takim przypadku

Vvykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Pelnomocnictwo winno

byc zalEczone do oferty zgodnie z zapisami rozdzialu X ust. A pkt. 3 niniejszej SWz.

W pzypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajAcych siQ o udzielenie zamowienaa, oswiadczenia, o

ktorych mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej SWZ, sklada kazdy z Wykonawc6w.

Oswiadczenia te potwierdzajq brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunkow udzialu w

zakresie, w jakim kazdy z Vvykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postepowaniu.

Vwkonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sie o udzielenie zam6wienia dolqczajq do oferty oswiadczenie

o ktorym mowa w rczdziale X ust. A pkt. 4 ninie.iszej SWZ, z kt6rego wynika, kt6re roboty

budowlane/dostawy/uslugi wykonajq poszczeg6lni V1rlkonawcy, zgodnie z art. '117 ust. 4 ustawy

Pzp

W pzypadku VWkonawc6w w8p6lnie ubiegajqcych sie o udzielenie zam6wienia, oSwiadczenia, o

kt6rych mowa w rczdziale X ust. B pkt. 1 ppkt. 1) niniejszej S\/\z, sklada kazdy z v1rykonawc6w.

Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajqce spelnienie warunk6w udzialu w postepowaniu

\ rykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sie o zam6wienie skladajq z zastzezeniem art. 1'17 ust. 3

ustawy Pzp, tj. ,,W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doswiadczenia Vwkonawcy wspolnie ubiegajqcy siQ o udzielenie zam6wienia

mogE polegae na zdolnosciach tych z Vwkonawcow, kt6zy wykonajq roboty budowlane lub

uslugi, do realizacji kt6rych te zdolno6ci sE wymagane" - co winno mied odzwierciedlenie w

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

1.

4.
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xilr. TNFoRMACJE O SPOSOBTE POROZUMTEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKMYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W

A. Komunikacja migdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq.

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w tym skladanie gofert, wymiana
informacji oaz ptzekazywanie dokument6w lub oswiadczerl miedzy Zamawiajqcym a
VwkonawcE odbywa siQ pzy uzyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, tj.:
a) Aplikacja internetowa JOSEPHINE (informacja o postQpowaniu, szyfrowanie oferty,

formulaze do komunikac.,i, SKLADANIE OFERT)
b) poczty elektronicznej e-mail: oqm@oqm-oolkowice.com.ol (korespondencja opr6cz Ofert).
jak rowniez pey uzyciu.
c) Platformy e-Zam6wienia httos://ezamowienia.oov.ol/ol/ (Ogtoszenie o zam6wieniu, informac.le

o postepowaniu)

d)strony internetowej prowadzonego
(Ogloszenie o zam6wieniu, dokumenty
Wkonawc6w).

2. Pzez 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 aplikac,ia internetowa zn4dulqca sie na domenie
httos://iosephine.oroebiz.com/pl/, kt6ra jest przeznaczona do elektronicznej komunikacji miedzy
zamawia.iqcym a wykonawcq w rozumieniu Ustawy z dnia 1'l wzesnia 2019 r. Prawo

zam6wien publicznych (Oz. U.ZOtS.ZOtS t.1.1:

4. ZamawiajEcy bedzie komunikowal siQ z wykonawcami za posrednictwem modulu
komunikacyjnego systemu JOSEPHINE. Ztozenie oferty, zlozenie wniosku o wyjasnienie
dokumentacji pzetargoweJ, uzupelnienie kwalifikacji, wy.lasnienie ofert, zglaszanie speeciwu,
nastqpi pomigdzy zainteresowanq stronq (zwana dalej ,,wykonawcq") i zamawiajEcym wylqcznie
drogq elektroniczna w jezyku polskim oraz w sposdb gwarantujqcy kompletnosc danych
zawartych we wszystkich dokumentach, w tym ochrone danych poufnych i osobowych. Ta
metoda komunikacji dotyczy wszelkiej komunikacji elektronicznej miQdzy zamawiajEcym.

5. Aby bezproblemowo kozystad z systemu JOSEPHINE, konieczne jest kozystanie z komputera
podlaczonego do internetu i przeglEdarki internetowej. Szczeg6lowe informacje dotyczqce
wymagai technicznych znaidujq siQ pod adresem:
httos://store.proebiz.corddocs/ioseohine/olruWmaoania techniczne sw JOSEPHINE.pdf

6. Tregciq elektronicznej komunikacji za poSrednictwem oprogramowania JOSEPHINE bgdzie
zlozenie oferty iwymaganych dokumentdw, wyjasnienie dokumentacji przetargowej, dodanie
kwalifikacji, wyjasnienie oferty, zlozenie sprzeciwu oraz wszelka komunikacja migdzy
zamawiajqcym i wykonawcq w zam6wieniach publicznych. Komunikacja elektroniczna za
posrednictwem JOSEPHINE nie ma zastosowania do komunikac.ii ze stronami trzecimi. Jezeli
zamawiaiqcy zdecyduje o mozliwosci zastosowania innej metody komunikacji niz za
posrednictwem oprogramowania JOSEPHINE to wyra2nie wskaze w dokumentacii
pzetargowej.

7. Dostarczenie wiadomosci elektronicznych zawierajqcych dane, za posrednictwem
oprogramowania JOSEPHINE w zakresie okreslonym w punkcie 6, oznacza moment
otzymania wiadomosci zawierajEcych dane na adres elektroniczny odbiorcy (odbiorc6w) w
oprogramowaniu JOSEPHINE. Oprogramowanie JOSEPHINE dokonuje zapisu przebiegu
komunikacii elektronicznej.

8. Jesli nadawcE wiadomosci zawierajqcej dane jest zamawiajEcy, wykonawca zostanie
poinformowany, 2e otrzymal wiadomoSC z danymi do danego zam6wienia (na kontaktowy adres
e-mail okreSlony pzez wykonawcq w trakcie rejestracji do oprogramowania JOSEPHINE). Po
zalogowaniu siQ do oprogramowania JOSEPHINE, tres6 wiadomosci zawierajqcej dane bQdzie
widoczna w module komunikacyjnym zam6wienia.

9. Po dokonanej reiestracji izalogowaniu siQ do oprogramowania JOSEPHINE, wykonawca mo2e
wysylaC wiadomosci z danymi ze Srodowiska systemu. Moze r6wniez pzeglEdad cafq histori?
swojej komunikacji z zamawiajEcym.

10. Jesli wykonawca jest zainteresowany otzymywaniem powiadomielr na wskazany adres e-mail
do konkretnego zam6wienia publicznego, zamawi{qcy zaleca klikniecie pzycisk-
INTERESUJE MNIE TO (w prawym g6rnym rogu ekranu).

postepowania httos://bio.oom-oolkowice.com.ol
zam6wienia. w tvm SWZ i Informacie dla
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11.2a date p?ekazania Oferty, oswiadczenia, o kt6rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych srodk6w dowodowych, przedmiotowych srodk6w dowodowych oraz innych
informacji, oswiadczen lub dokumentow, peekazywanych w postepowaniu, przyjmuje sie datQ
ich pzekazania do aplikacji internetowej JOSEPHINA, a w pzypadku komunikacji za pomoce
poczty e-mail, datq wplywu na seMer poczty Zamawiajqcego.

12. Spos6b sporzqdzenia dokumentow elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii
dokumentow lub oswiadczen musi byC zgodny z wymaganiami okreslonymi w rozpozEdzeniu
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzqdzania i

pzekazywania informacji oraz wymagai technicznych dla dokument6w elektronicznych oraz
Srodkow komunikacji elektronicznej w postQpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursie.

13, W celu skr6cenia m.in. czaau udzielenla odpowiodzi na pytania Zamawiajqcy zaleca, aby
korsspondencja elektroniczna (inna ni2 Oferta Wykonawcy i zalqczniki do Oferty)
odbywala siq r6wniei za pomocq poczty elektronicznej na adres e-mail: Dom@oom-
oolkowice.com. ol

14. Jezeli ZamawiajEcy lub Wykonawca pzekazujq oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pomocE poczty elektronicznel, kazda ze stron na zqdanie drugiej strony
niezwlocznie potwierdza fakt rch otrzymania.

15, We wszelkiej korespondencji zwiqzanej z niniejszym postqpowaniem Zamawi4qcy i

\ rykonawcy poslugujq siQ numerem postQpowania nadanym ptzez ZamawiajAcego.
16, Zamawi4acy informuje, 2e zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp tresc zapyhn wraz z

wyja6nieniami (bez ujawnienia 2t6dla zapytania) udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania. Tym samym wszelkie informacje peekazywane \ rykonawcom
stanowia integralnq czQSC specyfikacji warunk6w zamowienia i dotyczq wszystkich
Vwkonawc6w biorqcych udzial w ww. postQpowaniu. Vwkonawca jest zobowiqzany zlozyC
oferte uwzgledniajqcq wszelkie zmiany i wyiasnienia zawarte na stronie prowadzonego
poslQpowanra.

17. Zamawiajqcy nie pzewiduje sposobu komunikowania siQ z Vvykonawcami w inny sposOb niz
pzy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, wskazanych w S\M.

B . Rejestracja

1. Osoba upowazniona rgestruje siQ w systemie JOSEPHINE, wypelniajqc formulaz
rejestracyjny na domenie https://ioseohine.oroebiz.com, postgpujqc w spos6b okreslony w
formulazu. Zamawi4Ecy podkresla, ze rejestracja osoby upowa2nionej i jej p62niejsza
weryfikacja jest czynnosciq jednorazowq i w interesie wykonawcy jest dokonanie tej rejestracji
w odpowiednim czasie pzed podj?ciem jakichkolwiek dzialan w oprogramowaniu JOSEPHINE.
V\ykonawca pzyjmuje do wiadomosci, 2e weryfikacja osoby upowaznionej moze wymagad
czasu do tzech dni roboczych.

2, Jezeli formulaz rejestracyjny jest wypelniany pzez osobg, kt6ra jest czlonkiem reprezentacji
(KRS) lub jest zarejestrowana w CEIDG, osoba ta nie musi udokumentowac tego faktu i po
pomy6lnej weryfikacji moze wykonaC dowolne czynnosci w oprogramowaniu JOSEPHINE.

3, Jezeli formulaz re.iestracyjny jest wypelniany pzez osobQ upowaznione do dzialania w imieniu
wykonawcy 0est upowazniona do skladania ofert) na podstawie pelnomocnictwa, osoba moze
zalqczyc dokument pelnomocnictwa w czasie dokonywania rejestracji bqdz zalqczyC ten
dokument wraz z oledq i innymi wymaganymi dokumentami. Po dokonanej rejestracji osoba
moze wykonywaC dowolne czynnosci w oprogramowaniu JOSEPHINE.

4. Podczas reiestracji uzytkownik wybiera swoje dane dostQpowe i pzesyla formulaz
rejestracyjny. Po przeslaniu formularza rejestracyjnego osoba upowazniona zostaje
zarejestrowana w systemie i moze wykonywad czynnosci w ramach zam6wien publicznych w
oprogramowaniu JOSEPHI NE.

5. Po zalogowaniu sig do systemu JOSEPHINE zarejestrowany u2ytkownik mo2e wybrac
zamowienie publiczne i moze zaczqc w pelni kozystad z oprogramowania JOSEPHINE.
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XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENTOW WYMAGANYCH PRZEZ

ZAMAWTAJACEGO W SWZ

1. \ rykonawca sklada oferte drogq elektronicznq w rozumieniu pzepis6w Ustawy z dnia 11

wzesnia 2019 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U.2019.2019 t.j.) i wprowadza jq do
oprogramowania JOSEPHINE, kt6re znajduje siQ pod adresem internetowym
https://ioseohine.oroebiz,com/pl/. VWkonawca sklada dokumenty w wymaganym formacie i

zakresie oraz kolejnosci zgodnie z dokumentacjq pzetargowE zamawiajqcego.
2. Zlozenie ofefty oznacza zlozenie dokumentdw formie formulazy ( wg wzoru w S\{Z) , pzy

jednoczesnym zlo2eniu wymaganych dokument6w w formie zalEcznik6w podpisanych
podpisem elektronicznym lub tylko zlozenie odpowiednich dokumentow (tj. zalqcznikow)
podpisanych podpisem elektronicznym. Zamawidqcy p(z.ekazule informacje na temat sposobu
skladania ofert oraz informacje na temat zalqcznik6w, tj. wymaganego formatu poszczegolnych
dokument6w, ich zakresu i kolejnosci w dokumentacji pzetargowet.

3. Zamawiajqcy wymaga zlozenia oferty za pomocq zalqczonych do S\/VZ dokumentow, podpisanych
podpisem elektronicznym i informuje Vwkonawcow, i2 oprogramowanie nie generuje
systemowego formulaza ofertowego. Vwkonawca sktada oferte wraz z wymaganymi
dokumentami w formie zal4cznik6ur, upzednio przygotowanych i podpisanych podpisem
elektronicznym w Srodowisku komputera VWkonawcy.

4. VWkonawca sklada oferte peed uplynigciem terminu skladania ofert. Zlozenie oferty w terminie
skladania ofert oznacza dostarczenie oferty na czas. Najmniejsza mozliwa jednostka czasu w
systemie do zlozenia oferty to sekunda.

7.

Za dale ptzekazania oferty pzyjmuje si9 dat9 jej przekazania na portal JOSEPHINA.
ZamawiajEcy zaleca, aby Vwkonawca zapewnil dla siebie wystarczajqca rezeMQ czasowq na
elektroniczne zlo2enie oferty tj. wczesniejsze przystqpienie do ztozenia oferty, gdyz na czas
przeslania oferty wplyw mogq mie6 czynniki, na kt6re ZamawiajEcy i Vwkonawca mogq nie miec
wplywu tj. m.in. parametry techniczne spzgtu komputerowego z kt6rego bgdzie peesylana
oferta, prgdkoSC polqczenia internetowego VWkonawcy lub inne problemy techniczne.
Oferta zlo2ona po uplyniQciu terminu skladania ofert zostanie pzyjeta pzez system i

oznaczona jako oferta zlozona po terminiei oferta nie zostanie uwzgledniona wir6d otwartych
ofert i nie zostanie udostQpniona zamawiajAcemu. Powiadomienie o zlozeniu oferty po terminie
jest wyslane na adres e-mail uzytkownika wykonawcy.
Zam€Iniajqcy zwraca uwagQ, 2e wykonawca moze zlozy' jednE oferte pzed uplynigciem
terminu skladania ofert. Vwkonawca moze wycofac swojq ofertg w dowolnym momencie przed
uplyniQciem terminu skladania ofert. \ rycofanie oferty jest mozliwe poprzez klikniScie ikony
kosza. Jezeli Vwkonawca jest zainteresowany zmianq zlozonej oferty w terminie skladania ofert,
nalezy najpierw wycofac popzedniq oferte, a nastepnie wprowadzic nowq. zlo2enie/wycofanie
oferty zawsze oznacza prace z calE ofertq; modyfikacje lub zmiany poszczeg6lnych
dokumentow nie mogq byC wykonywane w systemie.
Ofertg nalezy sporzqdziC w jezyku polskim. Zamawiajqcy nie wyraza zgody na skladanie ofert,
oswiadczen i dokument6w w jgzyku innym niz polski. W pzypadku, gdy pzedkladane
dokumenty lub oswiadczenia spozqdzone sq w innym jqzyku, nalezy pzedlozye je wraz z ich
tlumaczeniem na jezyk polski. Zamawiajqcy wymaga od V[konawcy pzedstawienia
tlumaczenia na jezyk polski wskazanych pzez Vwkonawce i pobranych pzez Zamawi4Acego
oSwiadczen lub dokument6w.

9.

10. OfertQ w postQpowaniu sklada sig, pod rygorem niewaznogci, w formie elektronicznej
(opatzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opateonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

11. Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty za pomoce kt6rego
podpisywana bQdzie oferta lub oswiadczenia oraz za pomocq kt6rego bqdzie potwierdzana
zgodnosd z oryginalem kopil oswiadczen lub kopii dokument6w, powinien byo aktualny iwazny
w chwili podpisywania lub potwierdzania za zgodnoSC z oryginalem.

12. W pzypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postepowaniu, pzekazywane ptzy uzyciu
srodk6w komunikacji elektronicznej, zawierajq informacje stanowiEce tajemnic9
przedsigbiorstwa, V$konawca, w celu utzymania w poufnosci tych informacji, pzekazuje je w
spos6b okreslony w Rozdziale Vl niniejszej S\/Vz,

13. Poswiadczenia dokumenl6w za zgodnosC z oryginalem dokonuje odpowiednio Vwkonawca,
podmiot, na kt6rego zdolnosciach lub sytuacji polega \ rykonawca, \ rykonawcy wsp6lnie
ubiegajqcy sie o udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
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dokumentow, kt6re kazdego z nich dotyczE, w szczeg6lnych przypadkach okreslonych w
Rozpozqdzeniu Prezesa Rady Ministrdw z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
sporzqdzania i pzekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokument6w
elektronicznych oraz Srodkow komunikacji elektronicznej w postQpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego lub konkursie - r6wniez notariusz. Poswiadczenie za zgodnoSC z
oryginalem nastqpuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pzez osobQ/osoby
upowaznionE/upowa2nione. Szczeg6ly pogwiadczelr okreSlone zoslaly Rozporzqdzeniem
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 t, w sprawie podmiotowych
Srodk6w dowodowych oraz innych dokument6w lub oswiadczen, jakich mo2e zqdac
Zamawi{qcy od Vwkonawcy.

14. Oferta powinna byc podpisana przez osobe upowaznionq do reprezentowania Vwkonawcy,
zgodnie z formq reprezentacji Vwkonawcy okreslonq w reJestze lub innym dokumencie,
wlasciwym dla danej formy organizacyjnej l A/konawcy albo ptzez upelnomocnionego
przedstawiciela Vwkonawcy. W celu potwierdzenia, 2e osoba dzial{Aca w imieniu \ 4/konawcy
jest umocowana do jego reprezentowania, ZamawiaJEcy zqda od Vwkonawcy odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sqdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestru zgodnie z Rozdzialem X Pkt. A. ppkt. 2 ninie.jszei
s\ /Z.

15. Pelnomocnictwo do zlozenia oferly musi byc zlo2one w formie elektronicznej (opatzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza si? tak2e zlo2enie elektronicznej kopii (skanu)
pelnomocnictwa spotzEdzonego upzednio w formie pisemne,, w formie elektronicznego
poswiadczenia spozqdzonego stosownie do art. 97 $ 2 ustawy z dnia l4lutego 1991r. Prawo o
notariacie, kt6re to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
bqda te2 popzez opatzenie skanu pelnomocnictwa sporzqdzonego upzednio w formie
pisemnej kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pelnomocnictwa nie moze byc uwiezytelniona pzez
upelnomocnionego.

16. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zloienie oferty w spos6b niezgodny z
zapisami Sl fz, w szczegolnosci za sytuacjg, gdy Zamawiajqcy zapozna sie z tresciq oferty
pzed uplywem terminu skladania ofert (np. zlo2enie oferty w zakladce 

"t4rySlij 
wiadomosc do

ZamawiajEcego"). Taka oferta zostanie uznana ptzez Zamawi4qcego za oferte handlowE i nie
bQdzie brana pod uwagQ w pzedmiotowym postQpowaniu poniewaz nie zostal spelniony
obowiqzek nazucony w art. 221 ustawy Pzp.

17. Rozszezenia plik6w wykorzystywanych pzez Vtlykonawc6w powinny by6 zgodne z
Zalqcznikiem nr 2 do "RozporzAdzenia Rady Ministr6w w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagai dla rejestr6w publicznych iwymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla system6w teleinformatycznych", zwanego
dalej Rozporzqdzeniem KRl.

'18. Zamawiajqcy rekomenduje wykozystanie formatdw: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczeo6lnvm wskazaniem na ,pdf

19. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajqcy rekomenduje wykozystanie tozszetzenia
zip

20. Wgrod rozszetzef powszechnych a niewystgpulqcych w Rozpozqdzeniu KRI wystepujq: .rar
.gif .bmp .numbers .pages. Ookumenty zlo2one w plikach z takimi rozszeneniami zostanq
uznane za zloione nieskutecznis, w sytuacji gdy Zamawiajqcy nie bedzie m6gl dokona6
ich odczytu za pomocq dostgpnych mu narz?dzi i oprogramowania.

21. Zamawiajacy zwraca uwagQ na ograniczenia wielkosci plik6w podpisywanych profilem
zaufanym, kt6ry wynosi maksymalnie 10 MB, oraz na ograniczenie wielkosci plik6w
podpisywanych w aplikacji eDoApp slu2qcej do skladania podpisu osobistego, kt6ry wynosi
maksymalnie 5 MB,

22. W przypadku uzycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego ZamawiajAcy zaleca uzywanie
podpisu wewnetznego (Pades - dolqczanego do dokumentu - po zlozeniu podpisu otzymujemy
jeden plik, w kt6rym znajdujq si? zar6wno dokument, jak i informacje o podpisie), Ze wzglqdu na
niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz latwiejszq weryfikacjg podpisu Zamawiajqcy
zaleca, w miarQ mozliwosci, przekonwertowanie plikdw skladajEcych siQ na oferte na
rozszezenie .pdf. Uzycie podpisu zewnQtznego (Xades - osadzonego w osobnym pliku - w
pliku podpisu znajdujq sig tylko informacje o podpisie - nalezy go dolqczyc do dokumentu
ktdrego dotyczy) nie bedzie prowadzilo do odzucenia \ rykonawcy, jednakze wystQpuje ryzyko
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utraty integralnosci podpisu z danymi z powodu pzypadkowej lub celowej edycji podpisanych
danych. Podczas weryfikacji moze nie by6 mo2liwoSci potwierdzenia zgodnoSci z danymi w pliku
podpisanym. Konieczne jest wysylanie pary plik6w: 2r6dlowego i podpisanego. Moze sie zdazyc
pzekazanie pliku z danymi bez pliku z podpisem, co jest r6wnozn aczne ze zlozeniem
niepodpisanych dokument6w.

23. Zamawiajqcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka os6b, stosowac
podpisy tego samego rodzaju, Podpisywanie r62nymi rodzajami podpisow np. osobistym i

kwalifikowanym moze doprowadzid do problemow w weryfikacji plik6w.
24. Zamawi4qcy zaleca, aby \A&konawca z odpowiednim wypzedzeniem pzetestowal mozliwosC

prawidtowego wykozystania wybranej metody podpisania plik6w oferty.
25. Jesli Wkonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszezeniu .zip, zaleca siQ wczesniejsze

podpisanie ka2dego ze skompresowanych plik6w.
26. Zamawiajecy zaleca aby nie wprowadzad jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich

podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowad naruszeniem integralnoSci plik6w co r6wnowazne
bedzie z koniecznoscia odrzucenia oferty.

XV. SPOSOB OBLICZANIA CENY OFERW

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

kosztorysowq cenQ brutto w zlotych polskich, w tym cenQ kosztorysowq netto oraz stawke

podatku VAT.

2. Pzedmiot zam6wienia objQty jest 23 % stawkq VAT. W ptzypadku, gdy \ rykonawca

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

pzekreslid wpisanq przez Zamawiajqcego stawkq, a w wykropkowane mieisce wpisaC

odpowiedniE stawkQ i zatEczyc do oferty uzasadnienie jej zastosowania.

3. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiqzkow \ 4/konawcy zgodnie z pzepisami

ustawy o podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowym.

4. Zgodnie z aft. 225 ustawy Pzp - Jezeli zostala ztozona oferta, kt6rej wyb6r prowadzilby do

powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z ustawE z dnia 11 marca 2004

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

Zamawiajqcy dolicza do pzedstawionej w tej ofercie ceny kwotQ podatku od towarow i uslug,

kt6rq mialby obowiqzek rozliczy', Vlrykonawca, skladajqc ofertg, ma obowiqzek:

- poinformowania Zamawiajqcego, 2e wyb6r jego oferty bgdzie prowadzil do powstania u

ZamawiajEcego obowiqzku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bedq prowadzily

do powstania obowiqzku podatkowego;

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

kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towar6w i uslug, kt6ra zgodnie z wiedzq Vwkonawcy, bgdzie

miala zastosowanie.

5. V!20r Formulaza Ofertowego zostal opracowany przy zalo2eniu, i2 wyb6r oferty nie bedzie

prowadzic do powstania u Zamawiajecego obowiqzku podatkowego w zakresie podatku VAT. W

pzypadku, gdy Vwkonawca zobowiezany jest ztozyd oswiadczenie o powstaniu ,
Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowad tresd formulatza.
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Ceny muszq byd podane i wyliczone w zaokrqgleniu do dw6ch miejsc po pzecinku (zasada

zaokrqglenia - ponizei 5 nalezy koicowkq pominqd, powyzej i r6wne 5 nalezy zaokrEglic

w gore)

7. Zgodnie z art. 224 ust. 3 pkt 4) ustawy Pzp (...) koszty pracy, kt6rych wartosc pzyieto do

8.

ustalenia ceny nie mogq byd nizsze od minimalnego wynagrodzenia za pracq albo minimalne.i

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie pzepis6w ustawy z dnia 10 pa2dziernika 2002 (. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracQ lub pzepis6w odrebnych wlasciwych dla spraw, z kt6rymi

zwiAzane jest realizowane zamowienie.

W pzypadku wystEpienia oczywistej omytki rachunkowej w wyliczeniu ceny oferty brutto i netto,

w sytuacji kiedy to nie bedzie wynikalo z tresci oferty np. z kalkulacji - kosztorysu, Zamawi4acy

dokona przeliczenia zgodnie z zasadami matematycznymi.

Cena ryczaltowa brutto Cb musi zawieraC wszystkie koszty zwiqzane z prawidlowq realizaqq

zadania wynika.iace:

al z zapis'w umowy na roboty budowlane,

b) z opisu pozyc.ji przedmiaru rob6t,

c) z dokumentacji projektowej,

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

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

t, z zasad sztuki iwiedzy budowlanej,

g) z lokalizacji obiektu iwarunk6w realizacji robot budowlanych,

h) z zalecen producentow wbudowywanych materialow i uzqdzelr,

i) z pzepisow bhp,

j) z mozliwych zdazen losowych i budowlanych zwiqzanych z realizacjq zam6wienia.

Cena kosztorysowa brutto Cb musi zwieraC r6wnie2 nastQpujAce koszty: wszelkich prac

przygotowawczych, pozqdkowych, ubezpieczenia tea|zacii zadania, transportu zewnqtznego i

wewnQtznego pracownik6w, material6w i odpad6w, deponowania na skladowisku, iinne
wynikajqce z zataczonego projektu umowy.

Cena kosztorysowa brutto Cb musi zawieta' pelny zakres Eeczowy rob6t z niezbednymi

kosztami, oplatami itp. niezbQdnymi dla wla6ciwej realizacji przedmiotu zam6wienia.

Cena Cb musi wynikac z kalkulacji ryczaltu. Kalkulacjq ceny kosztorysowej nalezy spozqdzic na

podstawie dostarczonego peedmiaru i uzupelnid o wszelkie koszty, ktore Vwkonawca, po

zapoznaniu sig z przedmiotem zamowienia i terenem realizaqi zadania poniesie w trakcie jego

realizacji.

Wpisane w pzedmiaze dane dotyczace katalogow (KNNR, KNR iin.) zawierajqcych

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

Vvykonawcy do spozqdzenia kalkulacji ryczaltu zgodnie z wymienionq podstawq normatywnE.

Umozliwia to Vwkonawcy wycen? zgodnego z wiedzq technicznE i pzepisami innego sposobu

realizacji pzedmiotu zamowienia niz wynika to z pzypisanych do tych pozycii baz normowych.
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10.

13.

21



14.

Numer sprawy 4/2021

17.

Roboty towazyszqce i roboty tymczasowe nie wskazane w pzedmiaze nalezy uwzglednid w

zakresie robot podstawowych opisanych pozycjami pzedmiarowymi. lch koszt Wykonawca

uwzgledni w cenach jednostkowych .

Wykonawca zobowiqzany jest do wyceny i przeprowadzenia w terminie odbioru koncowego

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

Peyjmuje siQ, Ze cena kosztorysowa brutto Cb zawaia w umowie uwzglgdnia wszelkie

okolicznosci Iokalizacji, cechy szczeg6lne, terminy oraz rekompensuje VWkonawcy wszelkie jego

wydatki, koszty i zobowiqzania * bez mozliwoSci wysuwania roszczen w stosunku do

Zamawiajqcego.

Cena kosztorysowa brutto Cb obejmuje wszystkie skladniki potzebne do wykonania pzedmiotu

umowy.

Do oferty Vwkonawca zobowiqzany jest doleczyo kalkulacje kosztorysu. Wykonawca

kalkulacje kosztorysu musi przygotowa6 metodq szczeg6lowq wraz z podaniem

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

material6w i unqdzef .

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Vwkonawca zobowiEzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:

7 000,00 zl (slownie: siedem tysigcy zlotych),

2.

3.

Wadium wnosi sig pzed uplywem terminu skladania ofert.

Wadium moze byd wnoszone w jednej lub kilku nast?pujqcych formach:

1) pieniqdzu;

2) gwarancjachbankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

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

dnia I listopada 2000 r. o utwotzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Pzedsiebiorczosci.

Wadium wnoszone w formie pienieznej nalezy wnosiC pzelewem na konto Zamawiajqcego

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

Skuteczne wniesienie wadium w pieniEdzu nastgpuje z chwilq uznania Srodk6w pienieznych na

Ww rachunku bankowym Zamawiajqcego, pzed uplywem terminu sktadania ofert (tj. pzed

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

Wadium wnoszone w formie porgczeri lub gwarancji musi byC zlo2one jako oryginal gwarancji

lub porqczenia w postaci elektronicznej opatzony kwalifikowanym podpisem

elektronicznym i spelniaC co najmniej poni2sze wymagania:

1) musi obejmowad odpowiedzialnosC za wszystkie pzypadki powodujqce utratq wadium

przez V14/konawcQ okreslone w ustawie Pzp.

'15.

16.

18.

o.
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2l z jej tresci powinno jednoznacznie wynikaC zobowiqzanie gwaranta do zaplaty calej kwoty

wadium:

3) powinno byd nieodwotalne i bezwarunkowe oraz platne na pieMsze zqdanie;

4) termin obowiazywania porQczenia lub gwarancji nie moze byd kr6tszy niz termin zwiEzania

oferlq (z zasrzezeniem i2 pieMszym dniem zwiEzania ofertq jest dzien skladania ofert);

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalezC sie nazwa oraz numer pzedmiotowego

post?powania;

6) beneficjentem porQczenia lub gwarancji jest: Peedsiebiorstwo cospodarki Miejskie.i Sp. z

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

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

utzyma wadlum naeprzerwanie do up|ywu terminu zwiazania ofertq lub zlo2y wniosek o zwrot

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

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

xvil. TERMTN ZW|AZAN|A OFERTA

1. Vwkonawca bQdzie zwiqzany ofertq do dnia '16.06.2021 r.

Bieg terminu zwiqzania oferte rozpoczyna siq wraz z uplywem terminu skladania ofert.

2. W pzypadku gdy wyb6r najkozystniejszej oferty nie nastapi pzed uplywem terminu zwiqzania

ofertq wskazanego w ust. 1, Zamawiajryy pzed uplywem terminu zwiazania ofertq zwraca sie

jednokrotnie do Wykonawc6w o wyrazenie zgody na pzedluzenie tego terminu o wskazywany

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

z+ozenia przez WykonawcQ pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na pzedlu2enie

terminu zwiqzania ofertq.

3. Odmowa wyrazenia zgody na pzedlu2enie terminu zwiqzania ofertq nie powoduje utraty

waotum.

XVIII. SPOSOB I TERMIN SKIADANIA OFERT

1. Oferte wtaz z wymaganymi zalqcznikami nale2y zlozy' w terminie do dnia:

18.05.2021 r., do godz. 11 :30.

2. \ lykonawca sklada ofertQ drogE elektronicznq w rozumieniu pzepis6w Ustawy z dnia 11

wrzeSnia 2019 t. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U.2019.2019 t.j,) i wprowadza jq do

oprogramowania JOSEPHINE, kt6re znajduje si? pod adresem internetowym

httos://ioseohine. oroebiz.com/ol/. Vvykonawca sklada dokumenty w wymaganym formacie i

zakresie oraz kolejnosci zgodnie z dokumentacjq pzetargowq zamawiajqcego.

3. Vwkonawca mo2e zlozyC tylko jedna ofertQ.

4. Zamawialqcy odzuci oferte zlozona po terminie skladania ofert.
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XIX. OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert nastqpi w dniu 18.05.2021 r., o godzinie 12:00.

2. Otwarcie ofert jest niejawne

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

prowadzonego postepowania informacje o kwocie, iaka zamierza przeznaczy' na sfinansowanie

zam6wienia.

4. Otwarcie ofert nastgpuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego dla

ZamawiaJEcego w systemie JOSEPHINE.

5, Zamawiajqcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego

postQpowania informacje o:

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

dzialalnoSci gospodarczej albo miejscach zamieszkania V$konawc6w, kt6rych oferty

zostaly otwarte;

b, cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

6. W pzypadku wystqpienia awarii systemu teleinformatycznego, ktora spowoduje brak mozliwosci

otwarcia ofert w terminie okreslonym Wzez ZamawiajEcego, otwarcie ofert nastEpi niezwlocznie

po usunieciu awarii.

7. Zamawi4Ecy poinformule o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego

postgpowania.

Uwaga: Zgodnie z ustawE Pzp Zamawiaiqcy nie ma obowiqzku przeprowadzania sesji otwarcia

ofert w sposob jawny z udzialem Vwkonawc6w.

XX. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WR,z. Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIoW I

SPOSOBU OCENY OFERT

1. Pzy wyborze nalkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy bQdzie sig kierowal nastepujqcymi

kryteriami oceny ofert:

KRYTERIUM NR 1:

Cena kosztorysowa brutto - 60%

cena kosztorysowa brutto najtaisza x 100

cena kosztorysowa brutto badana

KRYTERIUM NR 2:

Okres udzielonej gwarancjijako6ci - 40%

Okres udzielonej pzez \ A/konawcQ gwarancji na wykonane roboty budowlane musi spelniac wym6g:

K1=

K2= _. okres udzielonei gwarancii iakogci badanvx100 _ . x40yo
najdluzszy okres udzielonej gwarancji jakosci wskazany w ofertach " - -
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a) obejmowa6 pelny rok kalendazowy

b) nie moze byd kr6tszy niz 3 lata

c) nie moze byd dluzszy niz 5 lat.

UWAGA:

W pzypadku podania pzez \ rykonawce krotszego ni2 wymagany okresu gwarancji jakosci lub nie

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

odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkami zam6wienia.

W pzypadku podania przez Wykonawc? dluzszego niz wymagany okresu gwarancji jakogci,

Zamawi4Ecy do wyliczenia punktacji w kryterium pzyjmie maksymalny okres gwarancji iakosci

wymagany w SWZ. Dluzszy okres gwarancji jakosci okreslony pzez Vwkonawce w ofercie zostanie

wprsany do umowy.

2. \ &b6r oferty najkozystniejszej nastEpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.

Ocena oferty = K1 + K2

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczeg6lnych kryteriach bgdzie liczona z dokladnosciq do

dw6ch miejsc po pzecinku. Najwy2sza liczba punkt6w wyznaczy najkozystniejszE oferte.

4, Zamawi4qcy udzieli zamowienia Vwkonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymogom

okreslonym w ustawie iw SWZ oraz uzyska najwigkszE liczbe punkt6w.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPETNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Umow? w sprawie zam6wienia publicznego zawiera siQ w terminle nie kr6tszym niz 5 dni od

dnia pzeslania zawiadomienia o wyboze najkozystniejszej oferty.

Umowe w sprawie zam6wienia publicznego mozna zawzee pzed uplywem terminu, o kt6rym

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

podstawowym zlo2ono tylko jedna ofertQ.

\ rykonawca b?dzie zobowiqzany do podpisania umowy terminie wskazanym przez

Zamawiajqcego.

Pzed podpisaniem umowy nalezy peekaza' Zamawiajqcemu:

a) w pzypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniqdzu - dow6d

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

brutto),

b) w pzypadku wnoszenia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy w inne.i ni2 pieniAdz

formie - nalezy ptzedlo|y' dokument stanowiqcy zabezpieczenie; \ 
^/maga 

siQ, aby pzed

3.
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wystawieniem dokumentu stanowiEcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

przekaza' Zamawiajqcemu projekt zabezpieczenia celem sprawdzenia zgodnosci tresci

zabezpieczenia z ustawE Pzp oraz w celu uzgodnienia termin6w obowiAzywania

zabezpieczenia z uwzglqdnieniem zapis6w projektu umowy;

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

praca os6b wykonujqcych czynno5ci przy rcaltzaqi zam6wienia wskazane pzez

Zamawiajqcego w opisie przedmiotu zam6wienia. OSwiadczenie to zawiera w szczeg6lnosci:

dokladne okreglenie podmiotu skladajEcego oswiadczenie, datq zlozenia oSwiadczenia,

wskazanie, 2e wskazane czynnosci wykonajE osoby zatrudnione na podstawie umowy o

prac? wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion I nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o

prace (np. umowa na czas okreslony, nieokreslony, itp.) oraz podpis osoby uprawnionej do

zlo2enia oswiadczenia w imieniu VWkonawcy lub Podwykonawcy.

kopig oplaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze

VVykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, zar6wno deliktowej, jak i

kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwi4zanej z pzedmiotem zam6wienia, na

kwotg minimum 250.000,00 zl, w.az z dowodem uiszczenia naleznych skladek.

Ubezpieczenie powinno byd waane ptzez caly okres realizacji umowy. W pzypadku, kiedy

ubezpieczenie bgdzie wygasaC w trakcie realizacji umowy Vwkonawca dolaczy

oiwiadczenie, mocq ktorego zobowiqze sig do pzedluzenia ubezpieczenia po jego

wygaSniQciu,

w pzypadku podpisywania umowy peez pelnomocnika - pelnomocnictwo, w oryginale lub

kopii poswiadczonej notarialnie, wystawione dla osoby podpisujqcej umowg, podpisane pzez

osobe upowa2nronE do reprezentowania VWkonawcy,

umowg regulujqcq wsp6lprace Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaiqcych siQ o udzielenie

zam6wienia, w przypadku skladania ofefty przez podmioty wystepujqce wsp6lnie.

Nie przedloienie wymaganych dokument6w p]zed terminem podpisania umowy

wyznaczonym przez Zatnawiajqcego, zostanie potraktowane jako uchylanie sig od zawarcia

umowy zgodnie z art. 263 ustawy Pzp,

XXII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Vvykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowiEzany jest ozed zawarciem umowv w

sprawie zam6wienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
wysokosci 5 % ceny calkowitej podanej w ofelcie.

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

Zabezpieczenie mo2e by6 wnoszone, wedlug wyboru \ rykonawcy, w jednej lub kilku

nastqpujqcych formach:

c)

0)

'1.
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1) pieniqdzu - winno byd wplacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiajqcego -
SANTANDER BANK POLSKA S.A. Nr konta 94 1090 2109 0000 0005 5000 0085
z zaznaczeniem na dowodzie wplav nazwy zadania ktorego zabezpieczenie dotyczy;

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdldzielczej kasy oszczQdnosciowo-kredytowej,

z tym 2e zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiEzaniem pieniQznym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowychi

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PolskiejAgencji Rozwoju PrzedsiQbiorczosci.

4, Zamawtajqcy nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenla nalezytego wykonania umowy:

- w wekslach z porQczeniem wekslowym banku lub spoldzielczej kasy oszczQdnosciowo-

kredytoweji

- ptzez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych pzez Skarb Paistwa

lub jednostkg samozqdu terytorialnego;

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

rejestrowym i rejestze zastaw6w.

5, W pzypadku wniesienia zabezpieczenia w formach niepieniQznych, dokument zabezpieczenia

winien spelniae nizej wymienione wymagania:

1) gwarancja lub poreczenie winny zabezpieczaC roszczenia beneficjenta wobec

zobowiqzanego z tytulu niewykonania lub nienale2ytego wykonania pnez zobowiqzanego

wszystkjch zobowiqzan zgodnie z umowq zawartq pomiqdzy beneficjentem a zobowiEzanym;

2) gwarancja lub porQczenie winny byC bezwarunkowe, nieodwolalne, platne na pieMsze

Zqdanie beneficjenta;

3) kwota zabezpieczenia winna byc nalezna i wymagalna z jednego lub z kilku tytul6w

okreslonych w umowie.

6. Okres waznosci gwarancji lub poreczenia winien by6 zgodny z obowiEzujEcymi pzepisami

i wymaganiami ZamawiajEcego, tj.:

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

z terminem obowiqzywania najp62niej od daty zawarcia umowy do czasu Jej wykonania,

wydtuzonym o 30 dni;

2) z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji - 30% kwoty zabezgieczenia, z terminem

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

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach niepienieznych, \,ykonawca pzed zlozeniem

orygrnalu dokumentu zabezpieczenia winien Drzedloiyd proiekt (draft) dokumentu w celu

zapoznania siQ i wstgpnej akceptacji jego tresci przez Zamawiajqcego.

W przypadku wniesienia wadium w pienjqdzu \ ,ykonawca moae wyrazil zgode na zaliczenie

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.

ZamawiajEcy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na warunkach

okreslonych w ustawie Pzp.

)\

3)

4\

.,

o

27



Numer sprawy 4/2021

XXIII, INFORMACJE O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOzLIWOSCI JEJ ZMIANY

1, V\4/brany Vvykonawca jest zobowiqzany do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego

na warunkach okreglonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy zawartych we Vvzoze

Umowy, stanowiqcym Zalecznik nr 10 do SWZ.

2. Zaktes Swiadczenia Vwkonawcy wynikajqcy z umowy jest to2samy z jego zobowiqzaniem

zawartym w ofercie.

3. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewa2noSci, zachowania formy

pisemne.i.

4. ZamawiajEcy przewiduje mozliwoSc wprowadzenia zmian do umowy. Warunki i zasady

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

XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PFZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym rozdziale przystugujq Vwkonawcy, uczestnikowi

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

nagrody w konkursie oraz ponidsl lub moze poniesd szkode w wyniku naruszenia ptzez

Zamawiajqcego przepis6w ustawy Pzp.

2. Odwolanie pzysluguje na:

1) niezgodnq z pzepisami ustawy czynnosd ZamawiajEcego, podjQtE w postepowaniu o

udzielenie zam6wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynno6ci w postepowaniu o udzielenie zam6wienia, do kt6rej Zamawia)Ecy

byl obowiqzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie pzeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia lub

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

obowiazany.

3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby. OdwolujEcy przekazuje Zamawiajqcemu odwolanie

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

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

sposob, aby m69l on zapoznad sie z jego tresciq przed uplywem tego terminu.

4. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajqcego postQpowanie o udzielenie zam6wienia lub

wobec tresci dokument6w zamowienia wnosi sig w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia

ogloszenia w Biuletynie Zam6wien Publicznych lub dokument6w zam6wienia na stronie

internetowej, w pzypadku zam6wien, ktdrych wartos6 jest mniejsza ni2 progi unijne.

5. Odwolanie, w przypadku zamowieri, kt6rych wartosC jest mniejsza ni2 progi unijne, wnosi sig w

terminie:

1) 5 dni od dnia pzekazania informacji o czynnosci Zamawiajecego stanowiqcej podstaw? jego

wniesienia, jezeli informacja zoslala przekazana ptzy uzyciu Srodkow komunikacji

elektronicznej,
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2) 10 dni od dnia pzekazania informacji o czynno6ci Zamawiajqcego stanowiqcej podstawQ jego

wniesienia, jezeli informacja zostala peekazana w sposob inny ni2 okreslony w pkt 1).

6. Odwolanie w przypadkach innych ni2 okreslone w pkt4 i5 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w

ktorym powziQto lub pzy zachowaniu nale2ytej starannosci mozna bylo powziqC wiadomoSC o

okolicznoSciach stanowiqcych podstawg jego wniesienia, w pzypadku zam6wien, ktorych

wartosC jest mniejsza niz progi unune

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

Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego pzysluguje skarga do sEdu.

8. W postepowaniu toczqcym sig wskutek wniesienia skargi stosuje sig odpowiednio pzepisy

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postgpowania cywilnego o apelacji, jezeli pzepisy

ustawy Pzp nie stanowiq inaczej.

9. Skargq wnosi si? do Sqdu Okrggowego w Warszawie - sEdu zamowien publicznych, zwanego

dalej "sadem zamowien publicznych".

10. Skargg wnosi sig za posrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

otzeczenia lzby lub postanowjenia Prezesa lzby, o kt6rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp,

przesylajEc jednoczesnie jej odpis pzeciwnikowj skargi. Zlozenie skargi w placowce pocztowej

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

rownoznaczne z jej wniesieniem.

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

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

orawnei.
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Zalqcznlk nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

dotyczy postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn,:

,, Budowa sieci wodociqgowej DN 110 mm dz. 666, 394,365/l w miejscowo6ci JQdrzych6w. "

dla
Pzedsi?biorstwa Gospodarki Mieiskiej Sp. z o.o.

59-100 Polkowice , ul. Dqbrowskiego 2

1 . Vlrlkonawca

(petna nazwa Wykonawcy/ w ptzypadku Wkonawco* *"oo,ri" 
"oii"n"iirrrn 

:;r ; ;;rir";"; ,; ;;
zam6wienia dane w pkt 1-10 nalezy wypelni' dla kaZdego z Wkonawc6w odrebnie)

2. Zarejestrowany adres V[konawcy:... ... ... .. . . .. .. . ... ..

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

4, REGON

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

o. rtrL. .............

7. Adres skzynki e-PUAP ............

8. Adres e-mail:

(na K6re ZamawiajEcy ma pzosyla' korespondencjg)

9. W przypadku Mrlkonawcy majqcego siedzibg lub miejsce zamieszkania poza granicami Rp adres

strony internetowej w celu uzyskania dokument6w potwierdzajqcych reprezentacjq V[konawcy

10.\4rykonawca jest:

I mikropzedsiqbiorstwem*,

! malm pzedsiebiorstwem",

! Srednim pzedsigbiorstwem-,

n jednoosobowa dzialalnosciq gosp odarcza',

X osobq fizycznq nieprowadzqcq dzialalnosci gospodarczej*,

! inny rodzaj'.

' z az nacz yC odpow ied n io
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Ubieoaiac sie o udzielenie ninieiszeqo zam6wienia publiczneoo o.n.:

,, Budowa sioci wodociQgowej DN 110 mm d2.666, 394, 365/1 w miejscowo6ciJedrzych6w. "

'1 1 . Oferujemy wykonanie pzedmiotu zam6wienia za:

KRYTERIUM nr 1:

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

W pzypadku, gdy wybOr oferty bgdzie prowadzil do powstania u ZamawiajEcego obowiqzku

podatkowego \ rykonawca zobowiqzany jest dostosowad Formulaz ofertowy i podao w nim

informacjQ zgodnie z rozdz. XY. pkt. 4 SV\z.

KRYTERIUM nr 2:

Okres udzielonej gwarancji lako6ci - ..........,................ lata/lat

(Okres gwarancji jakoSci musi obejmowa' pelny rok kalendarzow: nie mo2e by' kr'tszy niz 3

lata; nie moze by' dluzszy niz 5 lat)

UWAGA:

W pnypadku podania przez Wykonawc? kr'tszego ni2 wymagany okresu gwarancji jakoici lub nie

podania (nie wpisanio) tego okresu do Formulaaa Ofeftowego, ofefta Wykonawcy zostanie

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

zam6wienia.

W przypadku podania przez Wykonawcg dluzszego niz wymagany okresu gwarancji jakosci,

Zamawiajqcy do wyliczenia punktacji w kryterium przyjmie maksymalny okres gwarancji jakosci

wymagany w SWZ. Auzszy okres gwarancji jako$ci okreslony pnez Wykonawce w ofercie

zostanie wpisany do umowy kratszy nil 3 lata: nie moze bya dfu2szy niz 5 lat)

?1
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12. OSWfADCZAMIY, 2e zapoznalismy sie ze SpecyfikacjE Warunk6w Zam6wienia i akceptu.iemy

wszystkie warunki w niej zawarte.

13. OSWTADCZAMIY , 2e uzyskalismy wszelkie informacje niezbedne do prawidlowego

pzygotowania i zlo2enia niniejszej oferty.

OSWIADCZAM/Y, 2e jestesmy zwiqzani niniejszq oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert

do dnia wskazanego w rozdz. XVll. pkt SV\Z.

OSWADCZAM/Y ,2e zapoznalismy sie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, okre6lonymi

w ZalEczniku do Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia i ZOBOWIAZUJEMY Sll, w pzypadku

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

okreslonych.

Zobowiqzujemy sie do udzielenia rQkojmi na okres zgodny z okresem gwarancji jakosci na

wykonane roboty budowlane.

OSwiadczam/y, 2e wypelnilismy obowiqzki informacyjne pzewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

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

sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z ptzetv,rarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne

rozporzEdzenie o ochronie danych) (Dz. Utz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec os6b

tizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu

ubiegania sie o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postQpowaniu.

Podwykonawcom zamierzamy powierzyC wykonanie nastepujqcej czQ6ci zam6wienia:

a) ... ... ... ... ... . .. ..

b)

(czQSC zadania, nazwa podwykonawcy - jeZeli jest to wiadome)

Wzalqczeniu : kosztorys ofertowy pzygotowany metodq szczeg6lowq wiaz;| podaniem
skladnik6w cenotw6rczych do kosztorysowania ( rg, ko, kz, zysk) oraz zestawieniem
material6w i uzadzeti.

I nformacia dla Wvkon awcv:

Formularz ofefty musi by' opatrzony pnez osobQ lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i pnekazany

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

pnez osobQ podpisujEcq ofeftQ.

'18.
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Zalqcznik nr 2 do Str'fZ
(skhddne wftz z ofettq)

Wykonawca:

OSwiadczenie VWkonawcv

skladane na podstawie art. 125 ust.'l ustawy z dnia 11 wrz66nia 2019.. Prawo zam6wief
publicznych (dal6j jako Pzp) wstgpnie potwierdzaiqce, 2e wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz apelnia warunki udzialu w postQpowaniu

Na potzeby postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.

,, Budowa sieci wodociqgowej DN 110 mm dz,666, 394,365/1 w miejscowosci Jgdzych6w. "

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

oSwiajlczam, co nastePuje:
1. OSWIADCZENIE O WYKLUGZENIU:

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 postqpowania na
podstawie art. . . .. . . . .. . ustawy Pzp (podaC majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposr6d
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, 2e
w zwiqzku z ww. okolicznosciq, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjElem nast?pujqce
Srodki naorawcze:

'w przypadku kiedy Wkon"*"" ni" poat"g" *ii,""r"",, ii"r, *0,""0 i,, ooiiri

oSwtADczENtE o spEtNtENtu WARUNKoW w posrEpowANtu:
Oswiadczam, 2e spelniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone pzez ZamawiajEcego
w Specyfi kacji Warunk6w Zam6wienia.

INFORMACJA W ZWTAZKU Z POLEGANTEM NA ZASOBACH tNNyCH PODM|OToW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu, okreslonych
Wzez Zamawidqcego w Specyfikacji Warunk6w Zamowienia polegam na zasobach
nastgpujEcego/ych podmiotu/6w:
a) ............. ......

w nastepujqcym zakresie: ..,,.........

(naleZy wskazac podmiot i okreSliC odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

??



Numer sprawy 4/2021

a) W przypadku kiedy Wykonawca bQdzie polegal na zasobach innych podmiot6w w celu
wykazania spelnienia warunku udzialu w postQpowaniu wraz z ofeftq nalezy zloZy':
- ZOBOWIAZANIE podmiotu udostepniajqcego zasoby - zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do

svvz,
- OSWIADCZENIE podmiotu udostgpniajqcego zasoby, potwierdzajqce brak podstaw

wykluczonia oraz spelnianie warunk5w udzialu w postepowaniu - zgodnie z zalqcznikiem nr
5 do SV/z.

b) W przypadku kiedy Wykonawca nie bedzie polegal na zasobach innych podmiot6w w celu
wykazania spelnienia warunku udzialu w postqpowaniu nalezy wpisa' NIE DOTYCZY.

4. OSW|ADCZEN|E DOTYCZACE PODANYCH TNFORMACJT:
OSwiadczam, 2e wszystkie informacie podane w powyzszych oswiadczeniach sq aktualne
izgodne z prawdq oraz zostaly peedstawione z pelnq swiadomosciq konsekwenc.ji wprowadzenia
zamawiajqcego w blqd przy przedstawianiu informacji.

UWAGA:
w pnypadkLt Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sie o zan'wienie oswiadczenie sklada kazdy z Wykonawc'w.
O'wiadczenia le potwiedzajA brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu w zakresie, w jakim
kazdy z Wkonawcdw wykazuje spelnianie warunkiw udzialu w postepowaniu.
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Zalqcznlk nr 3 do SV1Z
(skladano wrdz z ofeftq, jeSli dotyczy)

Wykonawcy wsp6lnie

"o "n"ju:' :i: : :1':.:]: :"'*":l"j

(pelna nazwa/firma)

OSwiadczenie Wvkonawc6w wso6lnie ubieoaiacvch sie o udzielenie zam6wienia
akladane na podstawie art. 117 ust.4 ustawy z dnia 11 wzesnia 2019 r.

Prawo zam6wief publicznych

dotvczace DosTAW. lJsLlJG LIJB ROBoT BIJDOWLANYC|r . kt6te wtkonaia r,oezcz6,q,6lni
wvkonawcv

Na potzeby postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.:

,, Budowa sieci wodociQgowej DN 110 mm dz. 666,394,365/1 w miejscowo6ci J?drzych6w. "

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

oswiadczam, 2e:

.Vllkonawca"... ..
(nazwa i ad@s Wkonawcy)

zrealizuje nastepujqce dostawy, uslugi lub roboty budowlane':

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

'i""1::]" '."':u::lu:u 
ooo"*r 

':]us l:b lobotv 
b:do*"1" '. . .

' n iepot rz e b n e skre Sl iC

" poMdrzyc lyle rczy , ile jesl to konieczne
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Zalqaznik nr 4 do S\/yz
(skladdne wraz z dedA, je$li dotyczy)

w"::1":1...,'.,.,.,......'.,'.,.'..

tpiri n"'iilnia

zoBowrAzANrE
podmiotu udostepniaiqcego zasoby

do oddania do dyspozycji ttlvkonawcy niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia

Dotyczy postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.:

,, Budowa siecl wodociqgowej DN 110 mm dz. 666, 394, 365/1 w miejscowosciJedrzych6w. "

prowadzonego pzez Zamawiajqcego: Pzedsiebiorstwa Gospodarkl Miejskiei Sp. z o.o.
59-100 Polkowice , ul. DQbrowakiego 2

Nazwa Podmiotu udostQpniajqcego

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

Niniejszym oswiadczam, iZ oddaje do dyspozyc.ii Vwkonawcy zamowienia niezbQdne zasoby na okres
kozystania z nich pzy wykonywaniu w^ir zam6wienia.

1 zakres dostepnv"n '1lol"*rr :rl:?o* . ... ........ ... ......... ... .. . .. .. . .. . . .

(intomac$j, jakb l.onk/€,hlie zasw zostanq udostQr,tio/le)

2. sposob i okres udostepnienia i wykorzystania zasobOw pzez Vwkonawce pzy wykonywaniu
zam6wienia
spos6b udostgpnienia - ..............

okres udostQpnienia i wykotzystania

'.''.''.''.....''.'.'.'.'.'''.'.'.'.'.'.'.'...'.'...'..''.''''''..'.'.'........'....'...'.......'..'.'.'''.'
(inbm&je, jd< za#y te b?dq Woayswarc Wy rcalEacji zamdwienid onz olqes udzidu pdmiotu w (zasie EdEacjt

zffirtwb,tid)

3. w jakim zakresie podmiot udostgpniajEcy zasoby, na zdolnosciach kt6rego Vwkonawca polega w
odniesieniu do warunk6w udzialu w postqpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji

:"*:::*l:n l? 
o:'-*:::T::1:::::"1:':-:i:"::l: 

1i1-:l-::::::::::l:":" 1:1""
4. Ogwiadczam, 2e wszystkie informacje podane w niniejszym zobowiqzaniu sq aktualne izgodne z

prawdq oraz zostafy pzedstawione z pelnq Swiadomosde konsekwencji wprowadzenia
ZamawiajEcego w blqd pzy pzedstawianiu informacji.
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Zalacznik nr 5 do S\/Vz
(skladane wraz z ofeftq, jegli dotwy)

*ry*:l:*:"

(pelna nazwalfrrma)

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

warunk6w udzialu w postepowaniu.

Na potzeby postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.:

,, Budowa sieci wodociqgowej DN 110 mm d2.666, 394, 365/1 w miejscowosci Jgdzych6w. "

prowadzonego pnez Zamawi4qcego: PnedsiQbiorstwa Gospodarki MiejskieJ 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, 2e zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postQpowania na
podstawie art. .......... ustawy Pzp (podac majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, 2e
w zwiqzku z ww. okolicznosciq, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjqlem nastgpujqce
Srodki naprawcze:

'W przypadku kiedy podmiot udostQpniajqcy zdsoby ni6 podlega wykluczeniu nalezy wpisa' NIE DOTYCZY.

2.OSWADCZENtE o SPELNIENIU WARUNKOW W PosTEPoWANIU:
Oswiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone pnez Zamawiajqcego
w Specyfikacji Warunk6w Zamowienia w zakresie, w jakim Vwkonawca powoluje sie na moje
zasoDy.

5T
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Zalqcznik nr 6 do SVVZ
(skladane na wezwanie)

"ry:l:::: 
'

tpiiii";'i:"nia

OSwiadczenie VWkonawcv

o aktualnofci infomacji zawartych w oswiadczeniu, o kt6rym mowa w art. 125 ust. 'l ustawy
Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postgpowania wskazanych pzez Zamawiajqcego.

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

,, Budowa sieci wodociqgowej DN 110 mm d2. 666, 394, 365/1 w miejscowosci

Jgdzych6w. "

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 pzynaleznosci do grupy kapitalowej
usrawy pzp.

2.'Oswiadczam/y, 2e wykonawca, ktorego reprezentuj?/my nalezv do tej samej grupy kapitalowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 t. o ochronie konkurencji i konsumentdw z nize)

Y-"1 ::l'l'ryYTl' : fl1"l ii*/l ::::::: ::^' - ::::::::'i' :::::::-:: ::
Jednoczesnie zalqczamly dokumenty linlotmaqe (Wnienic pon\ej iptz€kazaa ptzestac Zamawiajqcemu):
a)
b)

potwierdzajqce, 2e oferty zostal pzygotowane niezaleznie od siebie.

UWAGA:
W przypadku Wwonawcdw wsp'lnie ubiegajEcych si? o zam6wienie o$wiadczenie sklada kazdy z
wykonawcdw. Oswiadczenia te potwiedzajq brak podstaw wykluczenia oraz spolnianie warunk6w udzialu w
zakresie, w jakim katdy z Wykonawc6w Wkazuje spdnianie warunk6w udziafu w postepowaniu.

'jeteli taka sytuacja bQdzie dotyczyla Wkonawcy

JO
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Zalqcznik nr 7 do S\ z
*ry*:T-:::

(pelna nazwa/fima)

Informacja o aktualnosci i prawidlowoSci
podmiotowych Srodk6w dowodowych, kt6re Zamawiajqcy po6iada.

Informujg, 2e wskazane ponizej podmiotowe Srodki dowodowe:
1, .............,......
2 ....................
3. ... .. . ... ... .. . ... . .

iii:"::"::l: ::' : :::l'::ll: ':':*'llul"ll 
*' 

l

sa prawidlowe i aktualne.
W pzypadku zmiany w zakresie prawidlowosci i aktualnosci wskazanych podmiotowych Srodk6w
dowodowych w trakcie prowadzenia postepowania zobowiqzujQ siQ do niezwlocznego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajqcego.
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Zatqcznik nr 8 do SVvz
(sl<ldane na wszwanie)

w:1"**.

(pelna nazwanrme)

,,WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH POTWIERDZAJACYCH SPEINIENIE WARUNKU UDZIATU
w PoSTEPOWANTU"

Uwaoa:
Szczeg(tlowe informacje dotyczqce warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz swadanych dokument6w
znajdujA sie w SIWZ w rozdz. Vlll i X.

L.p.

Ptz€dmiot
e wvsaeoalnieniem uduo

wvmaoanvch do wvkondnia w
ramach badane@ dogwiadczenia\

Warto56
Data

wykonenia

Podmiot, na
zecu K6rego

uslugi te
zostaly

wykonane
nale2ycie

Podmiot reslizujqqy zadanie
(zadanie rcalaa ane
samodzblnie Dnez

Wkonawce/inny Nmbt, na
Kdrego wiedzy i do'vliadaeniu

,o,bsa |''4.kondnGd,
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Zalacznik nr 9 do S\M
(skladane na wezwsnie)

*ry::::"i

(petna nezwa/fima)

,,Wykaz os6b sklerowanych przez Wykonawce do realizacji zam6wienia"

Uwaoa:

Szczeg6lowe informacje dotyczqce warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz skladanych dokumentdw

znajdujE sie w Sl\ /z w rozdz, Vlll i X.

Lp.
Nazwisko

i imie

Kwalifikacje
zawodowe/
Uprawnienia

Zakres
wykonywanych

czynnosci

DoSwiadczenie
(w tym

lnformacla o
wymaganym

do'wladczeniu
okre5lonym w

svtz)
/\ ry ksztalcen ie

Informacia o oodstawie
do dvsoonowania

wskazanymi osobami
(dysponowanie

bezposrednie tj. np.

umowa o pracQ, umowa
zlecenia, itp. lub

dysponow a n ie pogred n ie
- zobowiqzanie.)

41



Numer sprawy 4/2021

Zalqcznik nr 10 do SV\Z

UMOWA nr

zawarta w dniu

pomiQdzy Pz6dsiebiorstwem Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o.
59-100 Polkowice, ul. DEbrowskiego 2;
Kapital Zakladowy I 37.889.300 PLN;
Sqd Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej lX Wydzial Gospodarczy
KRS Numer KRS:0000074347; NIP 692-000-12-19; Regon: 390558659

reprezentowanym przez :

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

s1.

Na podstawie pzeprowadzonego post?powania w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie

zamowienia publicznego ( nr sprawy......) Vllkonawcy powierza sie do wykonania zadania pn.: ,,

Budowa sieci wodociqgowej DN 110 mm d2. 666, 394, 365/1 w mieiscowo6ci Jgdrzych6w. "

Szczegolowy opis pzedmiotu umowy zostal okreslony w dokumentach zadania stanowiqcych
integralnq czesc niniejszej umowy, ktdre skladajq siq z:

a) s\ /Z,
b) projektubudowlanego,
c) specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robOt budowlanych,
d) opisow pozycji pzedmiaru robot.

Dokumenty wymienione w ust, 2 lit. a) - d) stanowiq podstawg realizacji rob6t budowlanych
objetych niniejszE umowq. Vllymagania okreslone chocby w jednym z ww. dokument6w sa
obowiqzujqce dla VWkonawcy.
Wmagania ZamawiajEcego co do pzedmiotu umowy zawarte sq w dokumentach zadania, a
podczas realizacji obowiqzuje nastgpujEca kolejnoSC ich waznosci:
a) dokumentacja projektowa,
b) opisy pozycji pzedmiaru rob6t,
c) specyfikacja techniczna wykonania iodbioru rob6t budowlanych.

Vwkonawca oswiadcza, Ze na podstawie dokument6w wymienionych w ust. 2 niniejszego
paragrafu posiadl wszelkie informacje niezbgdne do podpisania niniejszej umowy.
Wszystkie roboty b?dqce pzedmiotem niniejszej umowy muszq byd wykonane zgodnie z
obowiEzujqcymi pzepisami, normami oraz na ustalonych niniejszq umowq warunkach.
Zamawia.jqcy zastzega sobie prawo do etapowania rob6t iustalenia kolejnosci ich wykonania w
trakcie realizacji. Czynnosci te nie bedE podstawq zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

s2.
Strony ustalajq nastgpujece terminy wykonania robdt:
a) rozpoczQcie: w dniu peekazania terenu rob6t, nie p62naej niz w terminie 14 dni po podpisaniu

umowy),
b) zakonczenie: od daty pzekazania placu budowy.
Za termin zakonczenia wykonywania rob6t pzyjmuje sig date zlozenia pzez \ rykonawce
pisemnego zgloszenia w siedzibie ZamawiajEcego o zakonczeniu rob6t. Warunkiem uznania

1,

lt

5.

o.

7.

1.
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Wzez ZamawiajEcego robdt za zakonczone jest zlozenie pzez \ 4/konawcQ zgloszenia o
zakonczeniu rob6t, na kt6rym fakt wykonania wszystkich rob6t objQtych umowe potwierdzil
inspektor nadzoru inwestorskiego/koordynator tj. osoba okreslona w 53 ust. 2 umowy.

3. Rozpoczgcie i przeprowadzenie pzez Zamawiajqcego czynnosci odbiorowych nastepi zgodnie z
zapisami S14 niniejszej umowy.

s3.
1. Pzedstawicielem Zamawia.iqcego do kontaktu bedzie:

2. Pzedstawicielem Zamawiajqcego do kontaktu i koordynowania rob6t bedzie:
e-marl ......................

3. Pzedstawicielem Vwkonawcy pelniqcym funkcjg Kierownika rob6t bQdzie:

4. Pzedstawicielem \ /ykonawcy uprawnionym do kontaktdw b9dzie:

Strony w trakcie realizacji umowy porozumiewac sie bedq pisemnie pzesylajec informacje pocztE
tradycyjnE lub pocztq elektronicznE na numery lub adresy okreslone w ust. 1-4.
Osoba okreslona w ust. 2 dziala w granicach umocowania nadanego jej niniejszQ umowE pzez
ZamawiajEcego.

s4.

1. Zamawilqcy zobowiEzany jest do:
a) protokolarnego ptzekazania terenu robot,
b) protokolarnego pzekazania dokumentacji projektowej (1 egz.)
c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjq rob6t,
d) odbioru rob6t,
e) zaplaty naleznegowynagrodzenia.

2. V[konawca w ramach wynagrodzenia ma obowiqzek:
a) dostarczyo na 2 dni przed wyznaczonym terminem przekazania terenu rob6t Zamawiajacemu

oswiadczenie kierownika robot o podjgciu obowiqzk6w wtaz z kopiq uprawnien i

zaswiadczeniem o pzynaleznosci do izby samozEdu zawodowego i posiadanym
ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej,
przejqC w wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie teren rob6t,
zorganizowac w porozumieniu z Zamawiajqcym zaplecze i miejsce postojowe dla spzetu
niezbQdnego do terminowego i prawidlowego wykonania pzedmiotu zam6wienia,
oznakowac teren rob6t oraz zapewniC jego pelnq ochronQ, zabezpieczenie i bezpieczenstwo,
doprowadzic na wlasny koszt na potzeby realizacji zamowienia niezbgdne media oraz
pokryC koszt ich poboru,
wykonaC caly przedmiot umowy oraz usunqC wszelkie wady nalezytq staranno6ciq i pilno6ciq,
reallzowa6 zamOwienie zgodnie z umowq,
zapewnic specjalistyczny nadzfi nad rcalizacjE zadania, w tym os6b z uprawnieniami
budowlanymi i pzynaleznosciq do stosowne.i izby samorzqdu zawodowego, z
doswiadczeniem zawodowym zgodnie ze zlo2onE ofertq,
zapewnid wykwalifikowanych pracownik6w niezbgdnych do prawidlowego i terminowego
wykonania rob6t,

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

ulegajqcych zakryciu celem odbioru z co najmniej tzydniowym wypzedzeniem pzed ich
zakryciem; jezeli \ lykonawca nie poinformowal o tym fakcie stosownego Inspektora nadzoru
inwestorskiego/koordynatoa zobowiqzany Jest odkry6 roboty lub wykonaC otwory niezbedne
do zbadania rob6t, a nastQpnie pzywr6cic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

l) pokryC koszty niezbgdnych wylEczen, uzgodniei zwiqzanych z realizaqq pzedmiotu umowy,
jak r6wnie2 usuniecia awarii oraz kolizji z niezinwentaryzowanymi i nieujgtymi w pzekazanei
dokumentacji uzqdzeniami,

m) uczestniczyd wraz z pzedstawicielami firm podwykonawczych w naradach zwolywanych
ptzez ZamawiEqcego w udostqpnionym na ten cel zapleczu rob6t lub w siedzibie
Zamawiajqcego,

e-matl

5.

o.

b)

d)

f)

s)
n)

43



Numer sprawy 4/2021

ponieSd wszelkie koszty z tytulu wyrzqdzonych szk6d powstalych w trakcie wykonywania
rob6t bQdqcych konsekwencjq zaniedbai ze strony \ rykonawcy,
pzygotowad pzedmiot umowy do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego
wyKonanra,
wykonaC i przekaza| Zamawiajecemu dokumentacjQ powykonawczE w dw6ch
egzemplarzach,
prowadziC dokumentacje fotograficznq rob6t, a w szczegOlnosci rob6t ulegajqcych zakryciu,
w pzypadku wydobycia znaleziska posiadajqcego znamiona zabytku przeruad roboty i

niezwlocznie powiadomid o tym fakcie Zamawiajqcego celem podjgcia dzialan wymaganych
odrebnymi pzepisami,
po zakonczeniu rob6t pozostawid caly teren rob6t czysty oraz do stanu poprzedniego,
po pzeprowadzeniu rob6t zwiqzanych z wykonaniem pzedmiotu umowy doprowadziC do
stanu pierwotnego tereny pzylegle oraz tereny wykozystywane pod teren rob6t nie
zwiEzane bezposrednio z pzedmiotem umowy,
po zakonczonych robotach zwrdcid projekt budowlany Zamawiajqcemu,

$s.

W czasie realizacji rob6t \ rykonawca bedzie utrzymywal teren robot w stanie wolnym od
pzeszkdd komunikacyjnych oraz zapewni dostep do klatek wejsciowych i dostQp do lokali
uslugowych oraz bedzie 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
obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Vlrykonawca zobowiEzuje srg do umozliwienia wstgpu na teren rob6t pracownikom organ6w
panstwowego nadzoru budowlanego, do kt6rych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawE
- Prawo budowlane oraz do udostqpnienia im danych i informacji wymaganych tE ustawq,

s6.

Vwkonawca zobowiqzuje sig do ubezpieczenia terenu rob6t i rob6t z tytulu szk6d, kt6re mogq
zaistnied w zwiqzku ze zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno6ci cywilnej.
Ubezpieczeniu podlegajq w szczeg6lnosci:
a) roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome zwiqzane bezposrednio z

wykonywaniem, rob6t - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialnoSC cywilna za szkody oraz nastQpstwa nieszczgsliwych wypadk6w

dotyczqcych pracownik6w i osdb tzecich, a powstalych w zwiqzku z prowadzonymi robotami,
a lakze z ruchem pojazd6w mechanicznych.

s7.

Wykonawca zobowiEzuje sig wykonac przedmiot umowy z material6w wlasnych, nowych iw
pierwszym gatunku jakosciowym chyba, 2e dokumenty wymienione w Sl ust 2 wskazujq inaczej.
Materialy podlegajEce wbudowaniu muszq odpowiadao, 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 siq wyroby (materialy
utzAdzenial, kt6re zgodnie z odrQbnymi pzepisami oznakowano znakiem CE. W pzypadku
wyrobu nie posiadajqcego oznakowania CE dopuszczony do realizacji zam6wienia bQdzie:
a) wyr6b wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejqcq Polskq Norma, dla kt6rego

VWkonawca/ producent zalqczyl deklaracjq zgodnosci z tE normq lub:
- w pzypadku braku Polskiej Normy lub istotnej roznicy od jej zapis6w to wyprodukowany

w zgodzie z uzyskanq aprobatq technicznq, a V14/konawca/ producent zalqczyl deklaracjQ
zgodnosci z ta aprobatq,

- posiada znak budowlany Swiadczqcy o zgodnosci z Polskq Normq wyrobu albo aprobatq
technicznq, a VWkonawca/producent zalEczyl odpowiedniE informacje o wyrobie,

b) wyr6b wyprodukowany poza terytorium Polski, na kt6ry udzielono mu aprobaty technicznej,
a \ ,!konawca/producent zalEczyl do wyrobu deklaracjg zgodnosci z tq aprobatq,

c) wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majqcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeistwa, dla kt6rych producent wydal deklaracjQ zgodnosci z uznanymi
regulami sztuki budowlanej,

n)

o)

p)

q)
r)

u)

s)
r)

1.

2.

1.
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d) wyr6b jednostkowy (indywidualny) wytwozony wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla kt6rego \A/ykonawca/producent wydal specjalne oswiadczenie o zgodnoSci
wyrobu z tq dokumentac.iq projektowq oraz z pzepisami.

4. Wykonawca jest zobowiqzany do uzyskania zatwierdzenia ptzez Zamawi4qcego wybor6w,
materialow i ueqdzeh planowanych do dostarczenia/wbudowania. Pzed wbudowaniem materialu
na zasadach okreslonych w ST oraz na ka2de zEdanie Zamawiajqcego V4rykonawca
zobowiEzany jest okazad w stosunku do wskazanych material6w i urzqdzeh odpowiedni
dokument wymieniony w ust.3.

5. \ /ykonawca zapewni potrzebne opzyzqdowanie, potencjal ludzki oraz materialy niezbedne do
wykonania przewidzianych w ST oraz w normach wskazanych w ST badan oraz potwierdzenia
jakosci rob6t wykonanych z material6w Vwkonawcy na terenie rob6t, a tak2e do sprawdzenia ich
zgodnoscl z wymaganiami umowy.
Badania, o kt6rych mowa w ust. 5 bedE realizowane przez \ 4/konawce na wlasny koszt.
Jezeli w rezultacie pzeprowadzonych ptzez Vlykonawce badan okaze sie, 2e zastosowane
materialy, bqdz wykonanie rob6t mogq byo niezgodne z wymaganiami umowy, badania sa
wykonane nieprawidlowo lub nierzetelnie to Zamawiajqcy ma prawo zlecic badania dodatkowe
(weryfikujqce, rozstzygajqce) w stosunku do tych zakwestionowanych przez
koordynatora/inspektora na koszt Vwkonawcy. Koszt takich badai zostanie potrqcony z
wynagrodzenia VWkonawcy.
Jezeli w rezultacie dostarczonych dokument6w z ust. 3 - 4 lub przeprowadzonych badan, o
kt6rych mowa w ust. 5 - 7 oka2e sig, 2e zastosowane przez \ rykonawcQ eeczy, matenaty i

produkty sa niezgodne z wymaganiami dokument6w wymienionych w ust. Sl ust 3 lub 5 to
ZamawiajEcemu pzysluguje prawo:
a) odstqpienia od umowy z winy Vwkonawcy lub
b) obnizenia naleznego V1/konawcy wynagrodzenia o koszt wykonania badan weryfikacyjnych

zgodnie z ust. 7,
otaz

c) obnizenia naleznego V1r!konawcy wynagrodzenia za wszystkie zeczy, materialy lub
produkty, kt6rych pr6bki zakwestionowano podczas badan weryfikacyjnych proporcjonalnie
do najwyzszej r6znicy pomigdzy parametrem uzyskanym podczas badania weryfikacyjnego

8.

a wartosciE wymaganq przez
w dokumentach wymienionymi w ust. $'1 ust 3 lub 5.

Zamawiajqcego

1.

Uwaga : Jezeli stwierdzona niezgodnosC Eeczy, mate(ial6w i produkt6w z wymaganiami
dokumentow wymienronych w $1 ust 2 jest kotzystna dla ZamawiajEcego to moze on odstEpiC od
pzyslugujqcych mu praw okreslonych w ust. 7 i 8.

s8.

Vlrlkonawca zobowiqzany jest do prowadzenia rob6t w spos6b nie powodujqcy utrudnien w
komunikacJi i nie stwarzajEcy zagrczeh wypadkowych dla komunikacji publicznej odbywajEcei siQ
na terenie sqsiadujqcym z terenem robot oraz nie stwazajqc zagoLei wypadkowych dla
pracownikow, mieszkanc6w budynku i os6b tzecich,
Vwkonawca natychmiast poinformuie inspektora nadzoru inwestorskiego - koordynatora, o
kazdym uszkodzeniu pzez niego infrastruktury technicznej i bqdzie wspolpracowal przy
naprawie udzielajqc wszelkiej mozliwej pomocy, kt6ra moze byC potrzebna dla .iej
pzeorowadzenia.
Vlykonawca bgdzie odpowiedzlalny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane ptzez jego dzialania,
w instalacjach budynku. Brak odpowiednich dzialan \ rykonawcy upowa2nia Zamawiajqcego do
usuniecia uszkodzenia na koszt \A /konawcy. Koszt takiej naprawy zostanie potracony z
wynagrodzenia \ /ykonawcy.

ss.

Vllkonawca nie moze powiezyd wykonania w caloSci pzedmiotu niniejszej umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie.
V\rlkonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajqcego, cedowad swoich praw iobowiqzk6w
wynikajqcych z niniejszej umowy na zecz innych podmiot6w, w tym r6wnie2 dokonywad przelewu
wiezytelnosci naleznych z tytulu realizacji niniejszej umowy od ZamawiajEcego.
W razie naruszenia lub niedotrzymania postanowienia ust. 1-2 Zamawi qcy moze od umowy
odstEpiC ze skutkiem natychmiastowym, wykluczajEc roszczenia odszkodowawcze lub naliczyC
kary, o kt6rych mowa w S 16 ust. 2 pkt d).

3.

1.

2.
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3.

l.

s10.

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

b) podatek VAT ( .........%o )
c) brutto: ........... zl(slownie:......... . . .. )

Wynagrodzenie okreslone w ust 1 odpowiada przedmiotowi umowy pzedstawionemu w
pzedmiarze zakresu podstawowego rob6t, kt6ry byl zamieszczony w S\AZ i jest tzw.
wynagrodzeniem kosztorysowym
Vwnagrodzenie okreslone w ust. 1, jak r6wniez ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym
rekompensujq Vwkonawcy takie koszty jak: wszelkich prac przygotowawczych, porzEdkowych,
prorektu organizacji ruchu na czas budowy oraz oznakowania, funkcjonowania placu budowy,
wraz z kosztami jego organizacji i p62niejszej likwidacji, koszty doprowadzenia mediow i koszty
ich zuzycia, utzymania zaplecza budowy, zabezpieczenia placu budowy, pozqdkowania placu

budowy, koszty obstugi geodezyjnej, ubezpieczenia budowy, organizac.ii ruchu zastepczego,
spozAdzenia dokumentacji powykonawczej, transportu zewnetrznego a wewnetznego
pracownik6w, materialdw, material6w pochodzEcych z tozbi6tki i odpad6w, deponowania na

skladowisku odpadow i w miejscach deponowania wskazanych ptzez Zamawiaiqcego, a tak2e
koszty inne wynikaiEce z umowy
Roboty towazyszqce, kt6rych zdaniem Vlykonawcy wystQpuje koniecznosc wykonania, nie
wymienione w przedmiaze nalezy uwzglednid w zakresie rob6t podstawowych. lch koszt
\ rykonawca uwzglednil w cenach jednostkowych oferty.
Vwkonawca oswiadcza, i2 nie bgdzie zglaszal 2adnych roszczen z tytulu niedoszacowania
naleznosci za wykonanie rob6t bedqcych pzedmiotem umowy czy innych blQdow Wkonawcy.
Vwkonawca oswiadcza, 2e zapoznal si? z warunkami realizacji iwynagrodzenie z ust. I zawiera
wszystkie koszty niezbedne do kompleksowei realizacji umowy,
Sposob rozliczenia rob6t: calkowita wartosc faktycznie wykonanych rob6t obliczona bgdzie jako

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

obmiaru zatwierdzonego pzez Inspektora Nadzoru.
Nie pzewiduje sie mo2liwosci wzrostu cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych
Rozliczenie finansowe rob6t wykonanych w ramach niniejszej umowy odbQdzie siQ na podstawie

faktur wystawionych po zrealizowaniu zakresu prac na podstawie czesclowego protokolu

wykonanych rob6t i kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego pzez kierownika rob6t i

inspektora nadzoru i odbioze zakresu rob6t objetych umowq.
Podstawa do wystawlenia pzez Vwkonawcq faktury koncowej bQdzie podpisany pzez
Inspektora Nadzoru i Kierownika rob6t przy udziale pzedstawicieli zamawiajAcego i \ rykonawcy
protokolu odbioru korlcowego, a w pzypadku stwierdzenia wad i usterek ujawnionych pzy
odbiorze protokotu potwierdzajqcego usuniQcie wad i usterek.
Ptatnosd na zecz Vwkonawcy dokonana bqdzie pzelewem z terminem 30 dni;
- od daty wplywu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi do siedziby zamawiajqcego, ptzy

czym faktura nie mo2e byd wystawiona wczeSniej ni2 po podpisaniu odpowiednio protokolu

potwierdzajqcego wykonanie rob6t, protokotu odbioru koncowego.
Termin platnosci ustala siQ na dzien obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego.
zamawialqcy nie bedzie udzielal zaliczek dla \ rykonawcy w zwiqzku z rcalizaciq pzedmiotu
umowy.
Vlrykonawca nie moze uzalezniac wykonania rob6t od udzielenia zaliczki.
Zamawiajqcy moze na pisemny wniosek \ A/konawcy dokonac wczesniejszej zaplaty
wynagrodzenia pod warunkiem jednak pomniejszenia go o kwote stanowiqcE tloczyn aktualnych
odsetek ustawowych i liczby dni o kt6re zostala przyspieszona platnosC.
Platnosci w sytuacji powiezenia pzez Vwkonawce czesci zam6wienia do realizacji
podwykonawcy realizowane bgdq zgodnie z S 13.

Vwkonanie ewentualnych rob6t dodatkowych, wykraczajEcych poza zakres okreslony w S\M,
moze nastqpic wylqcznie na podstawie protokolu koniecznosci zatwierdzonego pzez
Zamawiajqcego - na zasadach okreslonych w Ustawie z dnia 11 wrzegnia 2019 r. Prawo
zamOwien publicznych.
W pzypadku wystqpienia rob6t dodatkowych obowiazujq czynniki cenotworcze do
kosztorysowania zgodnie z cennikami cenotwOrczymi, okreSlonymi w kosztorysie ofertowym.
Materiaty, spzet itransport wg oferty, natomiast materialy nie ujete w ofercie bgdq wyceniane na
podstawie lokalnych cen rynkowych.

4.

5.

6.

'/.

8.

9.

10.

.

t2.
13.

t4.
t5.

16.

t7.

18.

19.
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20. Na wykonane roboty dodatkowe zostanie udzielona gwarancja i rQkojmia, jak na roboty
zasadnacze.

21. Wykonanie pzez VvykonawcQ rob6t dodatkowych bez zachowania procedury opisanei w ust. l7
lub samowolne wprowadzenie zmian w robotach objetych pzedmiotem umowy, pozbawia
VWkonawce skutecznego roszczenia o zaplatq wynagrodzenia za ten zakres wykonanych prac.

22. W przypadku wykonania prac niezgodnych z protokolem koniecznosci rob6t bqdz bez
zachowania procedury, o kt6rej mowa w ust. 17, Vwkonawca na zqdanie Zamawiajqcego jest
zobowiqzany do pzywr6cenia stanu spzed wykonania ww. samowolnych rob6t, bqdz ptzywr0ci6
na koszt i ryzyko Vwkonawcy stan spzed wykonania tych samowolnych rob6t bez zachowania
prawa do wynagrodzenia w tym zakresie.

23. ZamawialEcy dopuszcza takze mo2liwosC wprowadzenia rob6t zamiennych w razie wystqpienia
okolicznosci, ktorych nie mo2na bylo pzewidzied w dniu zawarcia umowy, a nadto w pzypadku
koniecznosci zmiany technologii wykonania rob6t.

24. Roboty zamienne mogq zostaC wykonane wylqcznie na podstawie upzednio spozqdzonego
protoko.lu koniecznogci, podpisanego pzez \ rykonawc?, kierownika budowy i Przedstawiciela
Zamawiajqcego oraz zatwierdzonego pzez Zamawiajqcego.

25. VVynagrodzenie Vvykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen
jednostkowych i wskaznikow cenotw6rczych wyszczeg6lnionych w kosztorysie ofertowym
spozqdzonym pzez V1rlkonawcQ dla tych rob6t oraz ilosci faktycznie wykonanych pzez
Vwkonawce i odebranych przez ZamawialEcego rob6t zamiennych. PodstawE odbioru rob6t
zamiennych bedzie obmiar rob6t wraz z wycenq kosztorysowq spozEdzonq pzez Vwkonawce.
Do ustalenia wynagrodzenia Vwkonawcy z tytulu rob6t zamiennych ust. 19 stosuje sie.

$11.

!. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastqpic za zgodq obu stron wyrazonE na pismie
pod rygorem niewa2nosci takiej zmiany.

2. Warunki i zasady wprowadzania zmian do zawartej umowy:
a) dopuszcza sie zmiane pzedstawicieli stron, zmiana wymaga wylqcznae pisemnego

powiadomienia drugiej strony umowy,
b) dopuszcza sie zmiane zapis6w umownych stanowiqcych oczywista omylke.

3. Dopuszcza sie zmiang terminu zakonczenia rob6t budowlanych w pzypadku:
a) wystqpienia okres6w niekoeystnych warunk6w atmosferycznych uniemozliwiajqcych

wykonanie rob6t zgodnie z ich technologia.
Termrn realizacji zamowienia zostanie wydlu2ony o ilosd dni (roboczych i nieroboczych)
wystepowania ww. niekorzystnych warunk6w atmosferycznych.
dzialania sily wyzszej (na przyklad pandemie, klQski zywiolowe, kataskofy i kataklizmy),
majqcej bezposredni wplyw na terminowosc wykonywania rob6t,

b) zaistnienia kolizji i innych zdazefr, kt6re wplywaly na terminowosd 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 op62nieh spowodowanych wystqpieniem COVID-19, zwiazanych w

szczeg6lnosci z:

- nieobecnosciq pracownikdw lub os6b Swiadczqcych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczq lub moglyby uczestniczyc w
realizacii pzedmiotu umowy,

- decyzje wydanq pzez Gl6wnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajqcego z jego
upowa2nienia Panstwowego Wojewodzkiego/Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

- w zwiqzku z prz eciwdzialaniem COVID-19 nakladajqcym na Vlrlkonawc9 obowiqzek
podjQcia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

- poleceniem wydanych pzez wojewodg lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministr6w zwiqzanych z pzeciwdziataniem COVID-19.

e) w przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektoweJ uniemo2liwiajqcych
prawidlowE rcalizacje pzedmiotu umowy termin iakonizenia 

'rob6t 
moze iistaC

przedluzony o czas potrzebny na dokonanie zmian lub uzupelnien w dokumentacji
projektowej,
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0 udzielenia \l/ykonawcy zam6wien na podstawie art.214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp w trybie
zam6wienia z wolnej reki, a wykonanie zamOwienia podstawowego uzale2nione bQdzie od
wykonania tego zam6wienia,

g) zmiany zakresu zeczowego rob6t dokonanego pzez Zamawiajqcego, w trakcie realizacJi
prac na skutek wprowadzenia rob6t zamiennych lub z ptzyczyn niezale2nych od
Wykonawcy (sily wyzszej.),

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

4. Zamawiajqcy zastzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zeczowego rob6t bgdqcych

7.

pzedmiotem umowy. WartoSC ograniczenia zakresu rzeczowego, o kt6rym mowa w zdaniu
popzedzajqcym, nie moze grzekroczyt,20 o/o wysokoSci wynagrodzenia Vvykonawcy okre6lonego
w S 10 ust. 1 umowy. WartoSC robot niewykonanych (ograniczonych) zostanie ustalona na
podstawie cen jednostkowych wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym i ilosci rob6t (zakresu
zeczowego) nie wykonywanych. Stanowid to bqdzie podstawg do pomniejszenia wynagrodzenia
Mfkonawcy. Na te okolicznoSC zostanie spozqdzony protokol koniecznosci podpisany pzez
Kierownika rob6t, inspektora nadzotu inwestorskiego/koordynatora oraz pzedstawicieli
\ rykonawcy i Zamawiajqcego. Vwkonawca z tego tytulu nie bedzie dochodzil 2adnego
odszkodowania.
ZamawiajEcy dopuszcza mozliwosd zmiany zakresu zeczowego rob6t dokonanego pzez
Zamawiajqcego, w trakcie realizacji prac lub z ptzyczyn niezaleznych od Vwkonawcy (sily
wyzszej),
Roboty dodatkowe i uzupelniajqce tzn. roboty nie wynikajece z tresci dokument6w zadania, a
ktdrych wykonanie jest konieczne dla zrealizowania zadania wprowadzone bQde do realizacji
000rzez:
a) spisanie protokolu koniecznoSci pzez Kierownika robOt, Pzedstawiciela Zamawiajqcego,
b) udzielenie \ rykonawcy zam6wienia z wolnej rQki zgodnie z aft. 214 lub 455 ustawy Prawo

zam6wien publicznych wraz z podpisaniem stosownej umowy lub aneksu.
Zamawiajqcy przewiduje zamianQ wysokosci wynagrodzenia kosztorysowego r6wnie2 w
pzypadku potwierdzenia w protokole koniecznosci pzez pzedstawicieli \ rykonawcy i

ZamawiajEcego oraz Kierownika robOt potzeby wprowadzenia do obowiqzujqcej tresci
pzedmiotu umowy rob6t zamiennych.
Decyzje o wprowadzeniu aneksem rob6t zamiennych i/lub ograniczonych do obowiqzujqcej tresci
umowy podejmuje Zamawiajqcy, \ryykonawcy z tego tytulu nie przysluguje 2adne
odszkodowanie.
Protokdl koniecznosci bQdzie zawierat uzasadnienie dla wprowadzenia rob6t zamiennych, ich
ilosd, szacunkowq warto56, mozliwy termin wykonania robot.
Podpisanie aneksu do umowy bgdzie przeprowadzone zgodnie z art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w oparciu o wycenQ rob6t przygotowan? Wzez Vwkonawce i

zaakceptowanych pzez Zamawiajecego.

$12.

Na podstawie art. 95 w zwiqzku z art. 281 ust. 2 pkt 7) ustawy Pzp Zamawi4Ecy Wmaga
zatrudnienia na podstawie umowy o p.ace przez Vwkonawce lub PodwykonawcQ osdb
wykonujqcych ni2ej wymienione czynnosci w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia w
zakresie:
al czynnoSci ariazane z pncami przygotowawczymi , ziemnymi i odtwozeniowymi
terenu gg!{@!$.@!yi
b) czynno6ci zwiqzane z robotami instalacyino-montaiowymi -conaimniei 3 osobv

Vwkonawca pzed podpisaniem umowy p,zedlo?yl Zamawiajqcemu oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg os6b wykonujecych czynnosci
wskazane w ust. 1. Oswiadczenie to zawiera w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajqcego oswiadczenie, datQ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, 2e wymagane czynnosci
wykonajq osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracA wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
tych os6b, rodzaj umowy o pracQ (np. umowa na czas okreslony, nieokreslony, itp.) oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu VWkonawcy lub Podwykonawcy.
VWkonawca zobowiqzuje sie do zatrudnienia pracownik6w SwiadczAcych wskazane czynnosci w
okresie realizacri umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 26
czeMca 1974 r. - Kodeks pracy.

9.

10.

1.
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4. W trakcie realizacji zam6wienia Zamawiajqcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Vwkonawcy odnosnie spelniania pzez Vlykonawce lub Podwykonawc9
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujqcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajqcy uprawniony jest w szczeg6lnoSci do:
a) 2qdania dokument6w w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymog6w i dokonywania

ich oceny, w tym w szczeg6lnoscr oswiadczen zatrudnionych pracownikow lub
poSwiadczonych za zgodnosd z oryginalem kopii um6w o pracq zatrudnionego
pracownika,

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

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
5. W trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiajqcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, nie kr6tszym ni2 3 dni robocze, Vwkonawca przedlo2y Zamawiajqcemu do
wglEdu poswiadczone za zgodnosd z oryginalem odpowiednio pzez VvykonawcQ lub
PodwykonawcQ kopie um6w o prace os6b wykonujqcych w trakcie realizacji zam6wienia
czynnoSci okreslone w ust. 1 wraz z dokumentem regulujqcym zakres obowiqzk6w, je2eli zostal
spozEdzony. Kopie um6w powinny zostaC zanonimizowane w spos6b zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami odnosnie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adres6w, nr PESEL pracownik6w). Informacje takie jak: imie i

nazwasko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracA powinny byd
mozliwe do zidentyfikowania.

6. Z tytulu niespelnienia pzez Vwkonawce lub PodwykonawcQ wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracq os6b wykonujEcych wskazane w ust. 1 czynnosci ZamawiajAcy pzewiduje
sankcjg w postaci obowiqzku zaplaty pzez Vlrykonawc9 kary umownej w wysokosci okreglonej w
S 15 ust. 2 lit. f) umowy. Niezlo2enie przez Vwkonawce w wyznaczonym ptzez Zamawi4acego
terminie zedanych przez Zamawiajqcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia pzez
Wykonawc9 lub Podwykonawc9 wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespelnienie pzez VllkonawcA lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracQ osob wykonujqcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W przypadku wiecej ni2 tzykrotnego niedopelnienia wymogu zatrudniania pracownikow
Swiadczqcych okreslone czynnosci na podstawie umowy o pracQ w rozumieniu pzepis6w
Kodeksu Pracy Zamawiajqcy uprawniony bedzie do odstqpienia od umowy zgodnie z $ 16 ust. 1

lit. h) umowy.
8. Wpzypadku uzasadnionych watpliwoSci co do pzestzegania prawa pracy ptzez \ rykonawcA lub

Podwykonawcq, ZamawiajEcy moze zwr6cid sie o pzeprowadzenie kontroli przez Padstwowq
Inspekcje Pracy.

s 13.

Postanowienia dotyczqce podwykonawstwa:
1. Podwykonawca moze rozpoczEc 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 pzedlozenia ZamawiajEcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, a tak2e projektu jej zmiany.

3. Zamawia.jEcy w terminie do 7 dni od dnia otzymania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej
przedmiotem sq roboty budowlane, wnosl zastze2enia do pzedlozonego projektu, ido projektu
zmiany umowy. Zasltzeaenia dotyczyo mogq jedynie niezgodnosci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 6.

4. Vwkonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcq Wzedklada
Zamawiajqcemu poswiadczonq za zgodnosd z oryginalem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sE roboty budowlane, ijej zmiany.

5. ZamawiajEcy w terminie do 7 dni wnosi spzeciw do umowy o podwykonawstwo, kt6rej
pzedmiotem sE roboty budowlane, i do jej zmian. Spzeciw dotyczyc moze jedynie niezgodnosci
zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust. 6.

6. \ rymagania dotyczqce umowy o podwykonawstwo, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie
ptzez Zamawi{acego zastzezen lub spzeciwu:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie mo2e byd

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

terminu realizacji przedmiotowego zam6wienia publicznego;
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c) zakres robdt i sposdb ich wykonania oraz warunki gwarancji winny byd tozsame z umowq na
realizacjQ zam6wienia publicznego;

d) kary umowne z tytulu zwloki w realizacji umowy;
e) obowiqzek posiadania pzez Podwykonawce ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnei, w

zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzanej z wykonywanE pzez niego czQsciq zam6wienia;

0 prawo odstapienia od umowy w pzypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie;
g) wartosc wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za wykonanie czesci

zamowienia nie moze byd wyzsza ni2 wartosd wynikajEca z oferty \ ,ykonawcyi
h) obowiqzek czesciowych platnoSci na rzecz Podwykonawcy zgodnie z czqsciowymi

platnosciami okreslonymi w umowie na realizacjQ pzedmiotowego zam6wienia publicznego,
i) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierad postanowien ksztaltujEcych prawa iobowiqzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczEcych warunkow wyp'laty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej kotzystny niz prawa i obowiqzki wykonawcy,
uksztaftowane postanowieniami umowy zawartej miQdzy zamawiajqcym a wykonawcq.

7. W pzypadku podwykonawstwa, kt6rego pzedmiotem sE dostawy lub uslugi w ramach danego
zamowienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
Podwykonawcq ma obowiEzek przedlozenia Zamawiajqcemu poswiadczonej za zgodnosd z
oryginalem kopii zawartych umdw o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiqzek powyzszy nie
dotyczy um6w o podwykonawstwo, kt6rych pzedmiotem sq uslugi i dostawy w ramach danego
zamowienia na roboty budowlane, ktorych wartosd jest mniejsza ni2 0,5 o/o wartosci umowy w
sprawie zam6wienia publicznego i nie wigksza jednak niz 50.000 zl.

8. Zasady zawierania um6w o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami sq zgodne z zasadami
okreSlonymi dla um6w zawieranych pomiqdzy V1t!konawcA a Podwykonawcq.

9. Platnosci w sytuacji powiezenia pzez Vvykonawce czegci zamdwienia do realizacji
Podwykonawcy:
a) warunkiem zaplaty drugiej i nastepnych cz86ci nale2nego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest pzedlozenie pzez Vwkonawca w dniu zlo2enia faKury dowod6w (tj.

potwierdzonych za zgodnosc z oryginalem: protokolu odbioru czQcci prac wykonanych pzez
PodwykonawcQ, faktury oraz dowodu pzelewu nale2nej Podwykonawcy lwoty),
potwierdzajqcych zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawc6w oraz dalszych
Podwykonawc6w, uczestniczqcych w odebranych robotach. W pzypadku braku wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawca zobowiqzany jest do pzedlozenia oswiadczenia o braku
wymagalnych zobowiqzarl wobec Podwykonawc6w i pzedstawienia wykazu niezaplaconych
faktur lub, w przypadku braku faktury, potwierdzonq za zgodnoso z oryginalem kopiQ protokolu
odbioru rob6t. W przypadku platnoSci koncowej Wlkonawca opr6cz potwierdzenia zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia na tzeez Podwykonawc6w, dodatkowo zobowiqzany jest do
dostarczenia, w terminie 7 dni pzed terminem zaplaty wynagrodzenia na zecz \ rykonawcy,
oswiadczenia Podwykonawc6w potwierdzajqce, i2 nalezne im wynagrodzenie zostalo
zaptacone, oraz ze na dzieh zlozenia oSwiadczenia nie maje 2adnych wiezytelnosci
wynikajqcych z faktur za zrealizowane roboty objQte przedmiotem umowy z V[konawcq.

b) w pzypadku nie wykazania dokonania platnosci naleznej Podwykonawcy Zamawiai1cy
uprawniony bQdzie do wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia w czQsci rdwnej sumie
niedokonanych wyplat wynagrodzenia na zecz Podwykonawcy,

c) ZamawiajAcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujecego
Podwykonawcy, kt6ry zawatl zaakceptowanq gtzez Zamawiajqcego umowq o
podwykonawstwo, w pzypadku uchylenia siQ od obowiEzku zaplaty peez WykonawcQ, z
zastrzezeniem lit. d). Bezposrednia platnosd na tzecz Podwykonawcy zostanie dokonana
pzelewem w terminie nie dlu2szym niz 30 dni od dnia wykazania zasadnosci takiej platnosci,

d) w pzypadku zgloszenia pzez VwkonawcQ uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiajecy
uprawniony bQdzie do odmowy dokonania bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy
wzglednie do zlo2enia do depozytu sqdowego kwoty potzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wqtpliwoSci
Zamawiajqcego co do wysokoSci nale2nej zaplaty lub podmiotu, kt6remu platnosc siq nalezy,

e) w pzypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Zamawiajacy potrqca kwotQ

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego V{konawcy. Szczeg6towy tryb
regulujqcy bezpoSrednie platnosc na zecz Podwykonawcy okresla arl. 465 ust. od 1 do 6
ustawy Prawo zam6wiei publicznych.

10. \ rysokos6 kar umownych, z tytulu:
a) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

wynosi kazdorazowo 5 % wartosci umowy,
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b) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom wynosi 0,1 o/o wartosci ka2dorazowej nieterminowej zaplaly za ka2dy jej
dziei,

c) niepzedlo2enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktOrej pzedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jei zmiany, wynosi 0,1 % wartosci umowy za kazdy dzien
zwloki w realizacji obowiEzku pnedlozenia proiektu umowy o podwykonawstwo, liczEc od
dnia powziQcia pze" Zamawi4Ecego informacji o wykonywaniu p'ac przez PodwykonawcQ;

d) niepzedlozenia poswiadczonej za zgodnosd z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, wynosi 0,'l % wartosci umowy za kazdy dzien zwfoki,

e) wykonywania p.ac przez podwykonawcQ bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi 0,2
% wartosci umowy za ka2dy dzieh, liczqc od dnia powziecia ptzez Zamawi4acego informacji
o wykonywaniu ptac ptzez podwykonawc9;

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, wynosi 0,05% wartoSci
umowy o podwykonawstwo za ka|dy dzien zwtoki, liczqc od up|ywu terminu okreslonego
ptzez Zamawi4qcego w wezwaniu do dokonania wskazanq zmiany,

S) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okreslony w pkt f) w
wysokosci 0,1 % wartosci umowy o podwykonawstwo za ka2dy dzien zwloki, liczqc od uplywu
terminu okreSlonego przez Zamawiajqcego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany.

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

12. Je2eli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
V1 /konawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 1 18 ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, Vvykonawca jest obowiqzany wykazaC
zamawiajEcemu, 2e proponowany inny Podwykonawca lub \ A/konawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na kt6rego zasoby wykonawca powolywal sie w
trakcie postepowania o udzielenie zam6wienia.

'l3. Je2eli powiezenie Podwykonawcy wykonania czesci zam6wienia na roboty budowlane lub
usfugi nastQpuje w trakcie jego realizacji, Vvykonawca na 2qdanie Zamawiajqcego pzedstawia
oswiadczenie tego podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw
wykluczenia okreslonych w art. 108 ustawy Pzp. (,,lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczqce
tego podwykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia, o kt6rych mowa w art.108 i 109 ustawy
Pzp" - jezeli podmiotowe Srodki Iub art. 109 bylv w tym zakresie wymagane w postQpowaniu).

14. Jezeli Zamawi4Ecy stwierdzi, 2e wobec danego Podwykonawcy zachodzq podstawy
wykluczenia, Vwkonawca obowiqzany jest zastqpid tego Podwykonawcq lub zrezygnowac z
powiezenia wykonania czgsci zam6wienia Podwykonawcy,

15. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnoSci za nalezyte wykonanie tego zam6wienia.
Zgodnie z afi. 120 ustawy Pzp, Vl/ykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal sie do
udostqpnienia zasob6w, za szkode poniesionq przez zamawiajqcego powstatq wskutek
nieudostQpnienia tych zasob6w, chyba 2e za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy.
Regulacje wobec Podwykonawc6w stosuje sie wobec dalszych Podwykonawc6w.

1.

sl4.
Czynnosci odbioru korlcowego przedmiotu umowy rozpocznq sig w ciqgu 14 dni od daty

zakonczenia rob6t o ktorej mowa w 52 ust. 2 ninieiszej umowy. O terminie rozpoczqcia czynnosci
Zamawiajqcy powiadomi Vwkonawce pzesylajqc pisemnq informacjq zgodnie z 53 ust. 5.
Vwkonawca najp62niej w dniu rozpoczQcia czynnosci odbioru koncowego przedlo2y

Zamawiajqcemu wymagane Prawem budowlanym oraz niniejszq umowq dokumenty odbiorowe.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanE stwierdzone wady pzedmiotu umowy (w tym
niekompletnosc lub nieprawidlowosd dokument6w odbiorowych), to ZamawiajEcemu pzystuguje
nastqpujqce uprawnienia:
a) do czasu uzupelnienia lub poprawienia dokument6w odbiorowych moze odm6wi6 odbioru,
b) jezeli wady nadajq sie do niezwlocznego usunigcia, moze odm6wi6 odbioru do czasu

usuniQcia wad,
c) jezeli wady pzedmiotu umowy nie nadaja siQ do usuniqcia, to:

16.

17.
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- jezeli nie uniemo2liwiajE one uzytkowania pzedmiotu odbioru zgodnie z pzeznaczeniem,
Zamawi4Ecy moze obnizyC odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie zgodnie z ptzeznaczeniem, Zamawi{qcy mo2e

4.

A

odstqpic od umowy lub 2qdad wykonania peedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawi4q, 2e z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protok6l zawie(+Ecy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony peez ZamawidEcego
na usunigcie stwierdzonych pzy odbiorze wad..
V\znowienie czynnosci odbiorowych nastqpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego na
usuniecie wad w pzedmiocie umowy. Niedotzymanie pzez Vwkonawce wyznaczonego
terminu do usuniQcia wad upowaznia Zamawiajqcego do naliczania kar umownych okreslonych w
S15 ust 2 pkt. b).
Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczynajq swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorych mowa w g 18 ust. 3 i4, Jak r6wniez terminy, o ktdrych mowa w $ 19.

s15.

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
\ rykonawca zaplaci Zamawiajacemu karQ umownq:
a) za zwloke w wykonaniu pzedmiotu umowy, w wysokosci 0,2o/o wynagrcdzenia umownego

brutto, o kt6rym mowa w S 10 ust. 1, za kazdy dzierl zwloki, liczec od umownego terminu
zakohczenia rob6t, o kt6rym mowa w S 2 ust. I lit. b) umowy.

b) za zwloke, w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokoSci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w S 10 ust. 1, za kaady dzien zwbki, liczac
od dnia wyznaczonego pzez Zamawiajqcego, na usuniQcie wad,

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie obowiqzywania rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,2 yo wyna{odzenia umownego brutto, o kt6rym mowa w $ 10 ust.1 , za kazdy
dzien op62nienia, liczec od dnia wyznaczonego Wzez Zamawiajqcego na ich usuniqcie,

d) za naruszenie lub zwlokg w realizacji pzez VwkonawcQ zobowiEzai okreSlonych w umowie
w wysokosci 0,2 oh wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w S 10 ust. 1, za kazdy
dzien naruszenia lub op62nienia w realizacji zobowiqzan U/ykonawcy wynikajqcych z umowy,

e) za odstqpienie od umowy, peez Zamawi4acego, wskutek okolicznosci, za kt6re odpowiada
Vwkonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w S 10 ust. 1,

od kt6rego wykonania Zamawiajqcy odstqpil,
fl w przypadku niewykonania lub nienale2ytego wykonania obowiazku zatrudnienia

pracownikdw na podstawie umowy o pracQ, o ktorej mowa w S 12 Vwkonawca zaplaci na
zecz Zamawi4qcego kare umownq w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w S 10
ust. 1. Kara umowna, o ktorej mowa w zdaniu popzedzajecym naliczana bgdzie oddzielnie za
kazdy pzypadek niewykonania ww. obowiqzku oraz za ka2dy miesiqc realizac.li umowy.

Zamawiajqcy zaptaci karg umownq \ /ykonawcy za odstqpienie od umowy wskutek okolicznoSci,
za kt6re odpowiada ZamawiajEcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w 510 ust. 1 .

tqczna maksymalna wysokosd kar umownych, kt6rych mogq dochodzic Strony, w ramach
ninie.jszej umowy nie moze peekroczye 40 o/o wynagrcdzenia Wykonawcy okreslonego w S 10
ust. l.

3.

5. Je2eli kara umowna, nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogq dochodzic odszkodowania
uzupelniajqcego na zasadach og0lnych.

s16.

Stronom pzysluguje prawo odstqpienia od umowy w nastepujqcych sytuacjach:
| . Zamawiajqcemu pzysluguje prawo do odstEpienia od umowy:

a) zostanie ogloszona upadlosC lub rozwiqzanie firmy Vwkonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majqtku Vvykonawcy,
c) wystEpita koniecznosd wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego) dokonywania bezposredniej

zaplaty podwykonawcy lub koniecznogc dokonania bezpoSrednich zaplal na necz
podwykonawcy przekroczyla sume 5% wartosci umowy w sprawie zam6wienia publicznego,

d) w razie wystepienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqce,, Ze wykonanie umowy nie le2y
w interesie publicznym, czego nie mo2na bylo pzewidzieo w chwili zawarcia umowy;

4.

3t
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odstqpienie od umowy w tym wypadku moze nastEpic w terminie miesiqca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

e) opoznienie w zakonczeniu wykonania pzedmiotu umowy trwa dlu2ej niz 4 /cztery/ tygodnie,
f) Vwkonawca nie rozpoczql rob6t w ciEgu 3 tygodni od daty pzekazania terenu rob6t bez

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajqcego
zlo2onego na piSmie,

3.

g) Vwkonawca przeMal realizacje robdt i przeMa ta trwa dluzej niz 4 tygodnie.
h) w pzypadku niewykonania lub nienale2ytego wykonania obowiqzku zatrudnienia

pracownikow na podstawie umowy o prace, o kt6rej mowa w $ 12 Zamawi4qcy uprawniony
bQdzie do odstqpienia od umowy. W przypadku takim Vwkonawcy nie bedq sluzyd wzgledem
Zamawiajqcego zadne roszczenia, w tym o naprawienie szkody.

V1r!konawcy pzysluguje prawo odstqpienia od umowy w szczeg6lnosci, je2eli:
al ZamawiajAcy odmawia bez uzasadnionej ptzyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokolu

odbioru,
b) Zamawiajqcy zawiadomi \ rykonawce, i2 wobec zaistnienia uprzednio niepzewidzianych

okolicznoSci nie bqdzie m6gl spelnid swoich zobowiqzan umownych wobec \ /ykonawcy,
c) Zamawiajqcy nie reguluje nale2nosci wykonawcy pzez okres dlu2szy niz 2 miesiEce, liczEc

od daty wymagalnosci faktury.
Odstqpienie od umowy powinno nastEpid w terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
ustanowienie ptzyczyn umozliwiajEcej odstEpienia. Odstqpienie powinno byo w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.
W wypadku odstqpienia od umowy \ /ykonawcA oraz Zamawiajqcego obciqzajq nastepujEce
obowiqzki szczeg6lowe:
a) w terminie 21 dni od daty odstqpienia od umowy Vvykonawca pzy udziale Zamawiajqcego

sporzqdzi szczegolowy protok6l inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzierl odstqpienia,
b) Vwkonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

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

- zasady rczliczenia jak dla rob6t ograniczonych

- zasady rozliczenia jak dla rob6t zamiennych .

c) VWkonawca spozqdzi wykaz tych materialdw, konstrukcji lub urzEdzei, kt6re nie mogq byd
wykorzystane przez VlykonawcA do realizacji innych robdt nie objQtych niniejszq umowa,
je2eli odstqpienie od umowy nastqpilo z przyczyn niezale2nych od niego,

d) Vwkonawca zglosi do dokonania ptzez Zamawi{ecego odbioru rob6t pzerwanych oraz rob6t
zabezpiecza)Acych, jezeli odstqpienie od umowy nastepilo z pzyczyn, za kt6re nie
odpowiada VWkonawca.

1.

4.

5. Zamawiajqcy w razie odstEpienia od umowy z peyczyn, za kt6re Vvykonawca nie odpowiada,
obowiqzany jest do:
a) dokonania odbioru rob6t przer\,l/anych i rob6t zabezpieczajEcych oraz do zapfaty

wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstEpienia,
b) odkupienia materialdw, konstrukcji lub uzqdzen okreslonych w ust. 4 pkt c),
c) pzejecia od Vwkonawcy pod swoj doz6r teren robot.

$17.

Zamawia.iqcy ma prawo do potrqcania naleznych mu kar umownych z faktur peediczonych do
rozliczenia.

Zamawi4Acy ma prawo do wstzymania zaplaty wynagrodzenia, je2eli w terminie p.latnosci wniesie
zasttzezenia do przedmiotu umowy. Za okres wsteymania platnosci nie pzyslugujE \ rykonawcy
odsetki ustawowe z tytulu op62nienia platnosci.

VWsokoSC kar umownych liczona jest od wartosci brutto pzedmiotu zam6wienia, a ich potrqcanie
nastQpuje od wartosci netto pzedmiotu zamowienia.

s18.

VWkonawca wni6sl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o wartosci:
zl (slownie: -..... .........), w formie

i;;rt6l 
co stanowi 5% calkowitei wartosci umownei

Zabezpieczenie powyzsze slu2y pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytulu rQkojmi za wady lub gwarancji.

3.

1.



4.

Numer sprawv 4/2021

6.

7.

't_

Zwrclzabezpieczenia nastapi w dw6ch nw. terminach:
a) 70o/o zabezpieczenia zwr6cone lub zwolnione zostanie nie p62niel niz w ciEgu 30 dni od

ostatecznego odbioru robdt bez wad,
b) 30% zabezpieczenia zwr6cone lub zwolnione zostanie nie p62niej ni2 w 15 dniu po u$wie

okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
W przypadku zmiany, pzesuniecia terminu zakonczenia pzedmiotu umowy Vvykonawca
zobowiqzany jest pzed terminem wygasniecia wniesionego zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy do zlo2enia aneksu do powyzszego zabezpieczenia lub nowego
zabezpieczenia na okres wynikajqcy z przesuniqcia terminu zakonczenia zadania.
W przypadku niedopelnienia obowiqzku wynikajEcego z ust. 4, jak r6wniez obowiqzku
wynikajqcego z Prawa zamdwiei publicznych, Zamawi{Ecy ma prawo do potrqcenia nale2nych
kwot z faktur pzedkladanych do rozliczenia.

sl9.

Wykonawca udziela na pzedmiot Umowy gwarancji jakoSci.

OdpowiedzialnosC \ /ykonawcy z tytulu rgkojmi za wady pzedmiotu umowy wynikajqca z Kodeksu
Cywilnego zostanie rozszezona popzez udzielenie gwarancji.
Okres rgkojmi r6wny jest okresowi gwarancii.
Okres rekojmi i gwarancji jakosci na caly pzedmiot umowy wynosi lat liczec od daty
odbioru koncowego bez wad.
Obowiqzki i uprawnienia Stron dotyczqce rekojmi i gwarancji jakosci:
l) Vwkonawca zobowiEzuje sie do bezplatnego usuniecia wszystkich wad pzedmiotu Umowy,

zgloszonych ptzez ZamawiaiAcego przed uplywem okresu gwarancyjnego lub rekojmi,
2) Zamawiajqcy zobowiqzany jest zawiadomic Vwkonawce o wadzie niezwlocznie po jej

dostrzezeniu,
3) W przypadku zgloszenia \ rykonawcy wady przez Zamawiajqcego, Vwkonawca zobowiEzuje

siQ do usuniecia wad w terminie wskazanym przez ZamawtdAcego, nie dluzszym niz 10 dni
chyba, 2e strony postanowiq inaczq z uzasadnionych ptzyczyn oraz zglosid Zamawiaiqcemu
do odbioru fakt ich usuniQcia.

4) \ rykonawca odpowiada za wadQ r6wnie2 po uplywie okresu gwarancji i rqkojmi, je2eli
ZamawiajEcy zawiadomil WykonawcQ o powstaniu wady pzed jego uplywem.

Jezeli stwierdzone wady bedq uniemozliwiad uzytkowanie Obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowaC zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska,
wystqpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajecego lub innych os6b, Vwkonawca
obowiEzany jest przystqpiC do usuniQcia wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24 godzin od
otzymania powiadomienia, i usuniecia jej w terminie 3 dni roboczych chyba ze strony postanowiq
inaczq na uzasadniony wniosek \ 4/konawcy.
W pzypadku nie wywiEzania sig V1rlkonawcy z terminu okreslonych umowE udziela on
Zamawiajqcemu zezwolenia na naprawe, usuniecie wad z wykorzystaniem Srodkow Vwkonawcy
stanowiqcych zabezpieczenie nalezytego usuniecia wad zlozonego na okres rQkojmi igwarancji
oraz do zlecenia usuniqcia wad na koszt V1rlkonawcy pzez podmiot tzeci (wykonawstwo
zastQpcze) co nie skutkuje utratE ani ograniczeniem uprawnien z rgkojmi i gwarancji.

s20.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedq mialy zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zam6wiefl
publicznych.
Strony nie dopuszczajq formy dokumentowej, o ktdrej mowa w art. 772 k.c. dla jakichkolwiek
oSwiadczen woli skladanych sobie wzajemnie, czyniac formQ pisemnE pod rygorem niewa2nosci
formq wylqcznq.

s21.
1. Dane osobowe ptzekazane pzez Strony od siebie wzajemnie w zwiqzku z niniejszq Umowa,

peetwazane bQdq wylqcznie na potzeby realizacji niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie oswiadczalE, i2 przet, azanie w zakresie udostgpnionych im pzez drugq

strone danych osobowych os6b o ktorych w niniejsze umowie dokonywane bgdzie ze strony
zamawiajacego pzez Pzedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzibq w

l.
2.

3.
A

5.
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Polkowicach, jako administratora danych w celu i w zakresi€ zapewnlenia prawidlowogci
realizacji niniejszej umowy

3. Kazda ze stron zrealizuje obowiqzek informacyjny wzglQdem os6b wskazanych w niniejszej
umowie w imieniu administratora danych. I fz6r obowiqzku strnowi zatecznik do niniejszej
umowy.

$22.

Ewentualne spory rozstzygane bedq w drodze porozumienia, a w pzypadku braku porozumienia
pzez sqd po rszechny wlascw ze wzglQdu na siedzibe Zamawiajqcego.

Umowa zostala spozEdzona w tn€ch
Zamawiajqcego, jeden dla Wkonawcy.

ZAMAWIAJACY:

$23.

jednobzmiqcych egzemplazach, w tym dwa dla

WYKONAWCA:
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Obowiqzek informacyjny z zakresu ochrony danych osobowych
wykonywany wobec osoby uprawnionej do realizacii zadafi okreslonych umowQ nr: OU,..,12021

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

Zgodnie z aft. 14 Rozpotzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z pzetwaeaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/VVE (og6lne

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

1) Administratorem Pani / Pana Danych jest Pzedsigbiorstvvo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z
siedzibq w Polkowicach ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;
\ ryznaczylismy Inspektora Ochrony Danych z kt6rym mo2na skontaktowac sig pzez adres e-
mail iod@pgm-polkowice.com. pl oraz w formie tradycyjnej na adres Przedsiebiorstwa
Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Dqbrowskiego 2;
Dane osobowe osoby uprawnionej do realizacji zadan okreslonych umowq gromadzone
ipzetwazane sq w celu identyfikacji os6b uprawnionych do realizacji zadan okreslonych
umowq, w tym zapewnienia prawidlowego wspoldzialania w zwiqzku z wykonaniem umowy.
Podstawq prawnq pzetwarzania dokonywanego pzez Administratora jest prawnie
uzasadniony interes realizowany ptzez Administratora, polegajEcy na zapewnieniu
prawidlowosci realizacji pz edmiotu umowy;
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji cel6w, dla ktorych dane sE
zbierane. Brak podania danych uniemozliwi Pani / Panu udzial w realizacji umowy.
Dane osobowe zostanq udostepnione podmiotowi bedqcemu stronE umowy oraz osobie /
osobom reprezentujqcym strone umowy, osobom zaangazowanym w realizacjq umowy a
tak2e mogq zostac udostepnione wlasciwym organom panstwowym jesli taki obowiqzek
bedzie wynikad z pzepisow prawa nadto podmiotq SwiadczEcym admrnistratorowi ustugi,
ktdre dla realizacji cel6w sq niezbedne, w tym w szczegolnosci podmiotom swiadczqcym
uslugi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego,
Dane osobowe bedE pzechowywane ptzez okres realizacji umowy, a po jego zakoiczenlu
przez odpowiedni okres wynikajqcy z pzepis6w prawa, dotyczEcych obowiqzku archiwizacji
dokument6w:
Ma Pani/Pan prawo dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia p'ze$tarzania, prawo do wniesienia spzeciwu wobec dalszego pzetwazania
danych oraz prawo do pzenoszenia danych - o ile inne przepisy prawa nie uniemo2liwiajE
Administratorowi realizacji tych praw.
l\4a Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tJ. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, w pzypadku gdy uzna, ze pzetwarzanie danych narusza
obowiqzujEce przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
Zrodtem danych, od ktorych Administrator otzymal Pani/Pana dane jest strona umowy:

10) W ramach ptzet'Natzania danych osobowych os6b realizujqcych zadania w ramach umowy
nie dokonuje sig zautomatyzowanego pode,mowania decyzji, w tym profilowania dane nie
bQde przekazywane go organizacji miQdzynarodowych ani do panstw tzecich.

3)

4l

5)

6)

8)

o\
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