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Rozdzĺał l

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1 Nazwa i adres zamawiającego:

Międzygminny Zakład Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o,

REGON: 260698163
NIP: 8631698913
Adľes: Ianczyce 50,27-552 Baókowice
Strona inteľnetowa: mzgok.com.pl
e-mail: mzgok@onet.pl,
Tel. 41 3304302

Fax 41 3304302

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pľowadzonejest w trybie ptzetatgu

nieograniczonego' na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pľawo zamőwien

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z pőżn. zm.) oraz aktőw wykonawczych wydanych

na jej podstawie.

1.3 Waľtośó zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w pľzepisach wydanych na

podstawie art. ll ust. 8 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Pľawo zamőwień publicznych w

odniesieniu do robót budowlanych.

l.4 UŻyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamőwienia(orazw załącznikach)

teľminy maj ą następ uj ące znaczenie :

a) ,,ustawa'' - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 ľ. Prawo zamőwień publicznych

(Dz.U. z2018 r. poz.l986 zpőźn. zm.)

b) ,,SIWZ'' - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamőwienia,

c) ,,zamówienie'' - zamówienie publiczne, któľego przedmiot został opisany w

Rozdziale 2 niniejszej SIWZ,

d) ,'postępowanie'' - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, któľego

doty czy niniej sza SIWZ,

e) ,,zamawiający'' _ Międzygminny Zakład Gospodaľki odpadami Komunalnymi

Sp. z o.o.

Pľojekt współfinansowany w ľamach Działania 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kultuľowe Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 2014-2020.

Umowa nľ RPSW'04.02.00-26-000 l l 17 -00
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l.5 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniej szą SIWZ i złoŻyć, ofeľtę zgodnie

z jej wymaganiami.

Rozdział2

oPIS PRZEDMIoTU złvĺÓwIENIA

2.I Przedmiotem zamówienia jest rea|izacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Modeľnizacja

układu zasilania"

2.I.l Pľzedmiotem zamówienia jest modeľnizacja układu zasilania mająca na celu

zapewnienie odpowiedniego zapotzebowania eneľgetycznego urządzeń instalowanych w

ľamach przeprowadzanej modeľnizacji soľtowni _ części mechanĺcznej ĺnstalacjĺ

mechaniczno_biologĺcznego pľzetwarzania odpadrów komunalnych w Zakładzie

Utylizacji odpadów Komunalnych w Janczycach

2'1.Ż.w ľamach modeľnizacji układu zasilanianaleŻy wykonaó następujący zakres prac:

1) Dostosowanie istniejącej w ZUJK w Janczycach stacji tľansformatoľowej, układu

zasillania i układu pomiaľowego do zwiększonego poboru mocy _ zgodnie z pľojektem

wykonawczymi warunkami przyłączeniazatwierdzonymi 3l.08.2016 r pismem znak RS-

I2lP-8-I990lXY-17Il2233l20l6 przez PGE Dystľybucja S.A. oddział Rzeszów

zał. nr 9 a), b), c), d) do SIWZ

2) Doprowadzenie zasillania w miejsca wskazane w wytycznych technicznychprzez dostawcę

wyposażenia technologicznego _ zú, Nľ. 10 do SIWZ

3) Wykonanie odpowiednich pomiarów potwieľdzających wykonania zainstalowanych mocy.

2.2.2. W tľakcie realizacji prac na|eŻy stosować matęriały i wyľoby fabrycznie nowe,

odpowiadające wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej' posiadające atesty i

ceľtyťrkaty, zgodne z obowiązującymi przepisami oľaz obowiązującymi świadectwami

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norÍn' posiadające

zaświadczenie pľoducenta potwierdzające ich zgodnośó z postanowieniami odpowiednich

noľÍn.

2.2.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pľzedmiotu zamówienia zgodnie ze

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamőwienia, złoŻoną ofertą, dokumentacją techniczną,

Pľojekt współÍinansowany w ľamach Działania 4.2 ,'Gospodaľka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kulturowe Regionalnego PľoeľamuoPelľř,.1i,:3.Yľ;ä_.'xlblä 

i'ř:tokľzyskiego 
nałata20l4-2020.
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obowiązuj ą cy mi przepisami pr aw a, noľmami i sztuką budowlaną.

2'2.4' Wykonawca w ľamach wynagľodzęnia dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie

niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt otaz zapewni odpowiednio

wykwaliťlkowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiający

wykonanie zamówieni a w w znaczonym terminie'

2.2.5. Wykonawcazobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z posiadaną odpowiednią

wiedzą, doświadczeniem otaz potencjałem wykonawczym, zapewniającym wykonanie

przedmiotu zamówienia z naleŻýą starannością, jakością i oľganizacją pľacy. Wykonawca

zobowiązanv jest zđobyć, wszelkie infoľmacje, które mogą być konieczne do pľawidłowego

pľzygotowania ofeľty , a zwłaszcza dokonać, wizji lokalnej w miejscu rea|izacjí zamówienia i

uwzględnió je w wynagrodzeniu.

2.3. Szczegĺiłowy opĺs przedmĺotu zamówĺenia okľeśla:

_ projekt wykonawczy zwanJnkamiprzyłączeniazatwierdzonymi 31'08.2016 r pismem znak

RS-12/P-8-1990lXY-1711223312016, przez PGE Dystľybucja S'A. oddział Rzeszów. -
załączniknr 9 a), b), c), d) do SIWZ

_ pľzedmiaľ robót - załącznik nľ 8 do SIWZ.

- wylyczne technicznych opľacowane przez dostawcę wyposażenia technologicznego _

załączniknľ 10 do SIWZ

Pľzedmiar ľobót ma wyŁączenie chaľakteľ dokumentu pomocniczego i nie stanowi podstawy

do ustalenia wysokości wynagľodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia

ryczałtowego. Z uwagi na to, Że w ľamach niniejszego zamówienia przewidziane jest

rozliczenie tyczałtowe w pľzypadku wystąpienia w tľakcie prowadzenia ľobót większej ilości

jakiejkolwiek pozycji pľzedmiaľowej nie będzie mogło być uznane za ľoboty dodatkowe'

Ewentualny bľak w przedmiarue robőt wynikających z dokumentacji nie zwalnia wykonawcy

od obowiązku ich wykonania w cenie umownej'

2.4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego

kosztorysu nie później niżw teľminie 2 dni po podpisaniu umowy.

Pľojekt współfinansowany w ľamach Dzíałania 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 20|4-2020.
Umowa nľ RPSW.04.02.00-26-0001 / 17 -00
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2.5. Kod inazwa zamówienia weđług Wspólnego Słownika Zamőwien (CPV):

453 1 0000-3 Roboty instalacyjne elektľyczne

4531 1000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektľycznych

4 5 3 I 5 7 00 -5 Instalowanie stacj i ĺ ozdzie|czy ch

2.7. Roboty budowlane powinny byĆ: zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r' Pľawo

budowlane, (tekst jednolity:D2.U.2018 r. poz. 1202);

2.8. Zatrudnienie na umowę o pľacę

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie

umowy o pľacę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane ponizej

czynności w tľakcie realizacji zamówienia:

a) Czynności związane z modeľnizacją układu zasilania

2.9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający upľawniony jest do wykonywania

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania ptzez Wykonawcę lub

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pľacę osób wykonujących

wskazane w punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczegő|ności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwieľdzenia spełniania ww.

wymogów i dokonywania ich oceny'

b) Żądaniawyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwieľdzęnia spełniania ww.

wymogów,

c) pÍzępr ow adzania kontľoli na miej scu wykonywania świadczenia.

2.10. W trakcie realizacji zamówienianakażde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym

w tym wezwaniu teľminie WykonawcaprzedŁoŻy Zamawiającemu wskazane ponizej dowody

w celu potwieľdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.8 czynności w

trakcie r ea|izaĄi zamőwięnia

Projekt współfinansowany w ramach Dzíałania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i

kultuľowe Regionalnego Programu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 2014-2020.
Umowa nr RPSW.04.02.00-26-000 1 I 17 -00
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o ośwĺadczenie wykonawcy tub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

pľacę osób wykonujących czynności' których dotyczy wezwanie zamawiającego.

oświadczenie to powinno zawieruć W szczególności: dokładne określenie podmiotu

składającego oświadczenie, datę zŁożenia oświadczenia' wskazanie, Że objęte wezwaniem

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pľacę wÍaz Ze wskazaniem

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaľu etatuoraz

podpis osoby uprawnionej do złoŻęnia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub

podwykonawcy;

opoświadczoną Za zgođnośó z oryginałem odpowiednio ptzez wykonawcę lub

podwykonawcę kopię umowy/umów o pľacę osób wykonujących w tľakcie realizacji

zamówienia czynności, któľych dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy

(vĺraz z dokumentem ľegulującym zakľes obowiązków, jeżeli został' sporządzony). Kopia

umowy/umów powinna zostai zanonimizowana w sposób zapevłniający ochľonę danych

osobowych pľacowników' zgodnie z przepisami z przepisami Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochľonie danych

osobowych (tj. w szczegőlności bez ađresów, nľ PESEL pľacowników). Imię i nazwisko

pľacownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy' rodzaj

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

ozaświadczenie właściwego oddzĺału ZUs, potwieľdzaj ące opłacanie przez wykonawcę lub

pođwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdľowotne z tytułu zatľudnienia na

podstawie umów o pľacę za ostatni okľes rozliczeniowy;

opoświadczoną za zgodność z oryginał'em odpowiednio przez wykonawcę lub

podwykonawcę kopię dowodu potwieľdzającego zgłoszenĺe pľacownĺka pÍzez

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizov/aną w sposób zapewniający ochľonę danych

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z pľzepisami Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwíetnia 2016 r. o ochľonie danych

osobowych Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

2.lI.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pľacę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.8 czynności

Pľojekt współfinansowany w ľamach Działania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i

kulturowe Regionalnego Pro8ľamu0Peľľř,'1i':3r}ľ;ä3i1bääi,ľłub%u"''u'ego na łata 2014'2020.
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Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty pÍZeZ Wykonawcę kaľy

umownej w wysokości okľeślonej w istotnych postanowieniach umowy W sprawie

zamówienia publicznego' Niezłożenie pÍzez Wykonawcę w wyznaczonym przez

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwieľdzenia

spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pľacę tľaktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pľacę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.8

czynności.

2.12.w pľzypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestľzegania prawa pľacy przez

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający moŻe zwrőcić, się o pľzeprowadzenie kontľoli

ptzez Państwową Inspekcję Pľacy'

Rozdział 3

TERMIN WYKoNANIA ZAMÓwIBNIł
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonaó zamówienie do 30.05.2019 ľ

2.Szczegőłowy termin wykonania zostanie okľeślony w ofeľcie.

3.Przez teľmin wykonania zamówienia rozumie się datę podpisania końcowego protokołu

odbioru.

Rozdział 4

WARUNKL UDZI 
^ŁU 

w PosTĘPowANIU

o udzielenie zamówienia mogą się ubiegaó wykonawcy,ktőrzy:

4'1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oÍaz

art.24 ust.5 pkt. 1-8. ustawy Prawo zamőwieńpublicznych.

4.2 spełniają następujące warunki okľeślone w aľt. 22 ust.l ustawy Pľawo zamówień

publicznych dotyczące :

4.2.I kompetencji lub uprawnień do prowadzenia okľeślonej đziałalności zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakľesie.

4.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna Ww. warunek za spełniony, jeŻeli wykonawca wykaŻe, Że jest

Projekt współÍinansowany w ľamach Dzíałania 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kultuľowe Regionalnego 

"*ĺíľJ*o"T?iř,'1;':sr1ľsä'_i11bää,',ľł:bľ"''uiego 
na łata2014-20Ż0'
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ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakľesie prowadzonej działalności związanej

zprzeđmiotęmzamőwienia na sumę gwaľancyjną nie mniejsząniŻ2)I 000,00 złotych

4.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna ww. waÍunek za spełniony, jeżeli wykonawcawykaŻe, że'.

a) nie wcześniej niż w okľesie ostatnich 5 |at przed upływem teľminu składania ofert' a

jeżeli okľes prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okľesie, wykonał w sposób

należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i pľawidłowo zreaLizował co

najmniej dwię roboty budowlanekaŻda polegająca na wykonanĺu lub przebudowie

układu zasĺlania kaŻda o waľtości nie mniejszej niz 200 000 PLN bľutto'(słownie

złoty ch: dwieście tysięcy

b) dysponuje osobą zdolną do wykonania zamőwienia odpowieđzialną za kieľowanie

robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia

samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakľesie sieci,

instalacji i urządzen elektrycznych i elektľoeneľgetycznych zgodnie z art. 12, art. 72a

ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z đnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz.U.2018.l202 tj. z póŹn. zm.) lub odpowiadające im waŻne uprawnienia

budowlane, które zostaŁy wydane na podstawie wcześniej obowiązujących pľzepisów

lub odpowiadające im upľawnienia wydane obywatelom państw Euľopejskiego

obszaľu Gospodarczego oraz Konfedeľacji Szwajcarskiej, z zastrzeŻeniem art' I2a

oľaz innych przepisów ustawy pľawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania

kwaliťrkacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Euľopejskiej

(Dz.U. 2016.65 tj. zpóŹ.zm.)

4.3 Wykonawca moŻe W celu potwieľdzenia spełniania waľunków udziału w

postępowaniu, o któľych mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach otaz w

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegai na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

niezależnie od charakteľu prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.4 Zamawiający jednocześnie infoľmuje, iŻ,,stosowna sytuacja'', o której mowa w pkt

4.3 sIwZ wystąpi wyłącznie w pľzypadku kiedy:

Pľojekt współfinansowany w ľamach Działania 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i
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4.5.1 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni

zamawiającemu' Że rea|izując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów ) w szczęgólności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potľzeby rea|izacji zamówienia'

4.5.2 zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy pÍzez inne podmioty zdolności

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na

wykazanie przęz wykonawcę spełniania waľunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy

nie zachodząwobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w aľt. 24 ust. 1

pkt 13-22 i ust. 5 ustawy

4.5.3 w odniesieniu do waľunków ďotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegaó na zdolnościach innych podmiotów, jeśli

podmioty te zrealizują usługi, do rcalrizacji któľych te zdolności są wymagane.

4.5,4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów

przez inne podmioty musi bezspomie i jednoznacznie wynikaó w szczególności:

- zakľes dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykoľzystania zasobów innego podmiotu, ptzez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia;

- zakľes i okľes udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do

waľunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwaliÍikacji zawodowych

lub doświadczenia, zrealizuje usługi, któľych wskazane zdolności dotyczą.

4.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamőwienia. W takim

przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do repľezentowania ich w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo ľepľezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w spľawie

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w foľmie pisemnej (oryginał lub kopia

potwieľdzona za zgodĺość, z oryginałem przez notaľiusza) naleŻy dołączyć, do ofeľty.

4.7 W pľzypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

warunki okľeślone w pkt. 4.Ż.2 i 4'2.3 musi spełniaó co najmniej jeden wykonawca

samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.

4.8 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:

Pľojekt współÍinansowany w ľamach Dzialania4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dzíedz|ctwo naturalne i
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4.8.1. ktőrzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa

w pkt 4.2

4.8.2.ktőrzv nie wykaŻą, Że nie zachodząwobec nich przesłanki okľeślone w art' 24 ust. 1 pkt

12-23 ustawy

4.8.3.wobec któľych zachodzą pľzesłanki określone w art. 24 ust.5 ustawy tj.

1) w stosunku do któľego otwarto likwidację, w zatwieľdzonym przez sąd układzie w

postępowaniu ľestruktuľyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wieľzycieli przez

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1

ustawy z dnia 15 maja 2015 t, - Pľawo restľukturyzacyjne (Dz. U. z.201] r. poz. 1508 , z

pőźn. zm.) lub któľego upadłośó ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu

upadłości zawarł układ zatwierdzony pľawomocnym postanowieniem sądu, jeŻeli układ nie

pľzewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd

zarządził likwidację jegomajątkuwtľybieart.366 ust. l ustawy zdnia 28 lutego 2003r.-

Prawo upadłościowe (Dz. U . z 2017 Í . poz. 2344, z pőźn. zm.);

2) ktőry w sposób zawiniony poważnie naľuszył obowiązki zawodowe, co podwaŻa jego

uczciwość, w szczegő|ności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonęgo działanialub raŻącego

niedbalstwa nie wykonał lub nienaleŻycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie

wykazac Za p omo cą sto sownych środków dowodowych ;

3) jezeli wykonawca lub osoby, o któľych mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, upľawnione do

repľezentowania wykonawcy pozostają w ľelacjach określonych w aľt. 17 ust. I pkt2-4 z:

a) zamawiając1yĺľ1,

b) o sobami upľawni onymi do reprezentow ania zamawiaj ące go,

c) członkami komisji pľzetaľgowej,

d) osobami, któľe złoŻyły oświadczenie' o którym mowa w aľt. 11 ust.2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stľonie zamawiającego W inny sposób

niŻprzez wykluczenie wykonawcy zudziaŁu w postępowaniu;

4) ktőry, z pÍZyczyn leŻących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w spľawie zamówienia publicznego lub umowę

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt l-4, co doprowađziło

do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

Pľojekt współfinansowany w ramach Działania 4.2 
',Gospodaľka 

odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dzíedzictwo natuľalne i
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5) będącego osobą ťlzyczną, którego pľawomocnie skazano za wykroczenie ptzeciwko

prawom pľacownika lub wykľoczenie przeciwko środowisku, jeŻe|i za jego popełnienie

wymieľzono kaľę aresztv, ograniczenia wolnoŚci lub karę grzywny nie niŻszą niz 3000

złotych

6) jeŻeli uľzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika

spółki w spółce jawnej lub paľtneľskiej albo komplementaľiusza w spółce komandytowej lub

komandytowo-akcyjnej lub pľokuľenta pľawomocnię skazano za wykľoczenie, o którym

mowa w pkt 5;

7) wobec któľego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naľuszeniu obowiązków

wynikających z przepisów pľawa pracy, pľawa ochľony śľodowiska lub pľzepisów o

zabezpieczeniu społecznym, jeŻeli wymieľzono tą decyĄą kaľę pieniężną nie niższą niż 3000

złotych;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdľowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać Za pomocą

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o któľym mowa w art.24 ust. 1

pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wrazz odsetkami lub grzywnami lub zawarłwiąŻące

porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

4.9. JeŻeli zamawiający pľzewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie pkt. 5,

wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.

4. 1 0. Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w pľzypadkach, o któľych mowa w art.Z4.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o któľej

mowa w tych pľzepisach została skazana za pľzestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13

lit. a-c, jeŻe|i nie upłynęło 5 lat od dnia upľawomocnienia się wyroku potwierdzającego

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba Że w tym wyroku został okľeślony inny

okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w art. 24.ust, 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych pľzepisach, została

skazanazaprzestępstwo wymienione w aľt. 24,ust.1 pkt 13 lit' d,

Projekt współfinansowany w ľamach Dział.ania4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Pľĺorytetowe1 4 Dziedzictwo natuľalne i

kultuľowe Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 2014-2020.
Umowa nr RPSW.04.02.00-26-0001 I l7 -00
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b) w art. 24. ust. 1 pkt 15,

c) w aľt. 24.ust.5 pkt 5-7

- jezeli nie upłynęły 3 |ata od dnia odpowiednio upľawomocnienia się wyľoku

potwieľdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba Że w tym wyľoku został'

okľeślony inny okľes wykluczenia lub od dnia w któľym decyzja potwierdzająca zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3)wprzypadkach,októľychmowawart.24.ust. 1pkt18i20 lubart.24.ust.5pkt2i4,
jeżeli nie upłynęły 3lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o któľym mowa w aľt. 24. ust. I pkt 2I, jeŻe|i nie upłyný okľes' na jaki

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o któľym mowa w art'24. ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okľes

obowiązyw ania zakazu ubie gani a si ę o zamówi eni a publ iczne.

4.1l.Wykonawca' który podlega wykluczeniu na podstawie art.24. ust. l pkt 13 i 74 oraz

16-20 lub ust. 5, moŻe pľzedstawić dowody na to, że podjęte przez niego śľodki są

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczegőlności udowodnii napľawienie

szkody wyrządzonej pľzestępstwem lub pľzestępstwem skarbowym' zadośćuczynienie

pieniężne za đoznaną kľzywdę lub napľawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu

faktycznego oraz współpracę z oÍganami ścigania oraz podjęcie konkretnych śľodków

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym

pľzestępstwom lub pľzestępstwom skarbowym lub niepľawidłowemu postępowaniu

wykonawcy. Przepisu zđania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego

podmiotem zbiorowym ) orzeczono prawomocnym wyľokiem sądu zakaz ubiegania się o

udzielenie zamówienia oÍaz nie upłynął okľeślony w tym wyľoku okľes obowiązywaniatego

zakazu.

4'l2.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i

szczegőlne okoliczności czynuwykonawcy,vznazavĺystarczające dowody pľzedstawione na

podstawie ust. 8.

4.13.W przypadkach, o któľych mowa w aľt. 24. ust. l pkt 19, przeđ wykluczeniem

wykonawcy, zama-wiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, Że jego

udział w pľzygotowaniu postępowania o udzielenie zamőwienia nie zakłőci konkuľencji.

Pľojekt współÍinansowany w ľamach Działania4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowe1 4 Dziedzictwo naturalne i
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Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

Rozdzĺal5

wYKAZ oŚwnncznŃ ĺ,uľ DoKUMENTÓw, JAKIE MAJĄ oosľłRczyĆ
WYKONAWCY

5.1 W celu potwieľdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w

Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złoŻyć, wľaz

z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

5.1.1 Aktualne na dzień składania ofeľt oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku

Nr 2 i 3 do SIWZ. Infoľmacje zawartę w oświadczeniach będą stanowió wstępne

potwieľdzenie, Że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki

udziału w postępowaniu. oświadczenia te wykonawca składa zgođnie ze wzorem

stanowiącym Załącznik Nľ 2 i 3 do SIWZ.

5.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców

oświadczenia (zał. nľ 3 do SIWZ), o którym mowa w pkt 5.1.1 składakaŻdy z wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie. oświadczenia te mają potwieľdzaó spełnianie

waľunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakľesie,

w któľym kaŻdy z wykonawców wykazuje spełnianie waľunków udziału

w postępowaniu oraz bľak podstaw wykluczenia'

5'1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wkazania

bľaku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oruz spełniania, w zakresie w jakim

powołuje się na ich zasoby, waľunków udziału w postępowaniu zamieszcza infoľmacje o tych

podmiotach w oświadczeniach' o któľych mowa w pkt 5.l.1.

5.1.4 zobowiązanie podmiotu tľzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.l i 4.5.4 sIwZ - jeŻeli

wykonawca polega nazasobach lub sytuacji podmiotu tľzeciego.

5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stľonie internetowej

infoľmacji, o któľej mowa w aľt. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do pľzekazania

zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynaleŻności do tej samej gľupy

kapitałowej, o któľej mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy. 'ý{raz ze złożeniem oświadczenia,

Pľojekt współfinansowany w ľamach Działania4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowe1 4 Dziedzictwo naturalne i
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wykonawcamoŻe przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłőcenia konkurencji w postępowaniu o udzięlenie zamówienia. 'Wzőr oświadczenia

stanowi zaŁącznik nr 4 do SIWZ'

5.3 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przeď udzięleniem

zamówienia, wezwie wykonawcę, któľego ofeľta zostałanajwyŻej oceniona, do złoŻenia

w vuryznaczonym, nie krótszym niz 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złoŻenia,

następuj ących oświadczeń lub dokumentów:

a)zaświadczenia właściwego naczelnika uľzędu skaľbowego potwierdzającego, ŻQ

wykonawc a nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niŻ 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofeľt, lub innego dokumentu potwierdzającego, Że

wykonawca zawarŁ poľozumienie z właściwym organem podatkowym w spľawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub gľzywnami, w szczegőlności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odľoczenie lub ľozłożenie na raty zalegŁych płatności lub

wstľzymanie w całości wykonani a decyzji właściwego organu;

b)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki oľganizacyjnej Zakładu Ubezpieczen

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego' Że wykonawca nie za\ega z opłacaniem składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdľowotne wystawionego nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem teľminu

składania ofeľt, lub innego dokumentu potwieľdzającęgo' że wykonawca zawarł

porozumienie z właścinvym oľganem w spľawie spłat tych należności wraz Z ewentualnymi

ođsetkami lub grzywnami, w szczegőlności uzyskał przewidziane pľawem zwolnienie'

odroczenie lub rczłożenie na raty za|egłych płatności lub wstľzymanie w całoŚci wykonania

decyzji właściwego organu;

c)odpisu z właściwego rejestľu lub z centľalnej ewidencji i informacji o działalności

gospodaľczej, jezeli odľębne pľzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie aľt. 24 ust.5 pkt 1 ustawy;

d) wykazu robót wykonanych nię wcześniej niŻ w okľesie ostatnich 5 lat pľzed upływem

terminu składania ofert a jeżeli okres pľowadzenia dział'alności jest kľótszy - w tym okľesie,

wraz z podaniem ich ľodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowođów określających czy te ľoboty

Pľojekt współfinansowany w ľamach Dzialania4.2 ,'Gospodarka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
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budowlane zostały wykonane na|eżycie, w szczegőlności infoľmacji o tym czy roboty

zostały wykonane zgodnie z przepisami pľawa budowlanego i prawidłowo ukończoną pÍZy

czym dowodami, o których mowa' są ľefeľencj e bądż inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na Ízęcz którego roboty budowlane były wykonywane' a jeŻe|i z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakteĺze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów - inne dokumenty (zgođnie ze wzorem stanowiącym załącznik nľ 5 do SIWZ)

e)wykazu osób, skieľowanych przez wykonawcę do ľealizacji zamőwienia publicznego' w

szczegőlności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kieľowanie

ľobotami budowlanymi, wľaz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

upľawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a takŻe zakresu wykonywanych przez nie czynności oľaz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik

nľ 6 do SIWZ).

f) oświadczenia na temat wykształcenia i kwaliÍikacji zawodowych wykonawcy lub kadry

kierowniczej wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ);

g) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie pľowadzonej działa|ności związaĺej z przeđmiotem zamówienia na sumę

gwaľancyj ną okľeś loną pr ZeZ zamawiające go ;

h) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakľesie, w jakim Wykonawca powołuje się na

jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeŻe|i wykonawca polega na zasobach

podmiotu trzeciego o których mowa w pkt. 5.3 lit a-c.

5.4 JeŻeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o któľych mowa w pkt 5.3 a-c) składa

dokument lub dokumenty wystawione w kľaju, w któľym ma siedzibę lub miejsce

zamięszkani a, p otwi er dzaj ąc e o dpo wi edn i o, że

- nie za|ega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdľowotne albo że zawarł poľozumienie z właściwym oľganem w sprawie spłat tych

należności wraz Z ewentualnymi odsetkami lub gľzywnami, w szczegőlności uzyskał
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przewidziane pľawem zwolnienie, odľoczenie lub rozłoŻenie na raty za|egłych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu' wystawiony nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie otwaľto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem teľminu składania ofert

JeŻeli w kľaju miejsca zamięszkania osoby lub w kľaju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o któľych mowa w pkt 5.4 zastępuje

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświađczenie wykonawcy' ze wskazaniem

osoby albo osób upľawnionych do jego repľezentacji, lub oświadczenie osoby, któľej

dokument miał dotyczyć,, złoŻone ptzed notaľiuszem lub przed organem sądowym,

administľacyjnym albo oľganem samorządu zawodowego lub gospodaÍczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej

osoby. Terminy okľeślone w pkt 5.4 stosuje się.

5.5 JeŻeli wykonawcanie złoŻy oświadczeń, o któľych mowa w 5.1 SIWZ, oświadczeń

lub dokumentów potwieľdzających okoliczności, o których mowa w aľt. 25 ust. 1 ustawy, lub

innych dokumentów niezbędnych do pľZepľowadzenia postępowania, oświadczenia lub

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane pfzez zamawiającego

wątpliwości, zamawiający wezwie do ich zŁoŻenia, uzupełnienia lub popľawienia lub do

udzielenia wyjaśnień w terminie pÍzez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złoŻenia,

uzupełnienia lub popľawienia lub udzielenia wyjaśnień ofeľta wykonawcy podlegałaby

odľzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.6 Jeże|i wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoŻył wadliwe

pełnomocnictwa, zamawíający wezwie do ich złożenia w teľminie przęz siebie wskazanym,

chyba że mimo ich złożenia ofeľta wykonawcy podlega odľzuceniu albo konieczne byłoby

unieważnienie postępowania'

5.] W pľzypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenię zamőwienia oraz

w przypadku innych podmiotów, na zasobach któľych wykonawca polega na zasadach

określonych w aľt. 2Żaustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy

lub tych podmiotów, mog4 byó poświadczane za zgodność z oryginał'em pÍZez wykonawcę

albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
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publicznego- odpowiednio, w zakľesie dokumentów, które kaŻdego znichdotyczą.

5.8 oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach

określonych w aľt. 22a ustavĺy składane są w oľyginale. Dokumenty inne niż oświadczenia

składane są w oľyginale lub kopii poświadczonej za zgodność, z oryginałem. Zobowiązanie,

o któľym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 naleŻy złoŻyć, w formie oryginału.

5.9 Dokumenty spotządzone w języku obcym muszą byi złożone wraz z tłumaczeniami

na język polski.

5.10 W przypadku wskazaniaprzezwykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,

o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ w foľmie elektľonicznej pod okľeślonymi adresami

inteľnetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera

samodzielnie z tych baz daĺych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

JeŻeli oświadczenia i dokumenty, o któľych mowa w zdaniu pieľwszym są sporządzone

w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do pľzedstawienia ich tłumaczenia na jęryk

polski.

5.11 Ilekľoć w SIWZ, atakŻe w zał.ącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania

dokumentów lub oświadczeń lub tez potwierdzania dokumentőw za zgodnośó z oryginałem,

naleŻy przez to ľozumieć że oświađczenia i dokumenty te powinny być opatľzone podpisem

(podpisami) osoby (osób) upľawnionej (uprawnionych) do ľepľezentowania

wykonawcy/podmiotu nazasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie

z zasadami repľezentacji wskazanymi we właŚciwym rejestľze lub osobę (osoby)

upoważnioną do ľepľezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, któľego

wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.

5.l2 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą byó złoŻone w sposób

pozwalający zidentyťlkowaó osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej'

5.13 W pľzypadku potwieľdzania dokumentów za zgodność z oľyginałem, na dokumentach

tych muszą się znależć, podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.7,5.77

i 5.12 oÍaz klauzula ,,Zd zgodnośó z oryginałem''. W pľzypadku dokumentów

wielostľonicowych' naleŻy poświadczyć za zgodnośó z oryginałemkaŻdą stľonę dokumentu,
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ewentualnie poświadczenie może znaleźi, się na jednej ze stron wraz z infoľmacją o liczbie

poświadczanych stron.

5.14 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11 w foľmie oryginału lub kopii

potwieľdzonej zazgodność z oryginałemprzez notariusza naleŻy dołączyć, do ofeľty.

Rozdział 6

WYMAGANIA DOTY CZĄCE WADIUM

6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieśó wadium w wysokości 4'000 zł (słowniez cztery

tysĺące złotych 00/100).

6.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poľęczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej , z tym, Że poręczenie kasy jest za:wsze poľęczeniem pieniężnym,

c) gwaľancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poľęczeniach udzielanych pľzez podmioty, o któľych mowa w aľt. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębioľczości

(Dz.U.22018 r., poz. 110).

6'3 Wadium Wnoszone w pieniądzunależy wpłació przelewem na następujący ľachunek

bankowy zamawiającego: Bank Sp. w ostrowcu Św. oddział w Baćkowicach

nr konta 04 8507 0004 2005 5001 2486 0001

Zaleca się dołączenie do ofeľty kserokopii dokumentu potwieľdzającego dokonanie

pľzelewu.

6.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, któľe

znajdzie się na ľachunku bankowym zamawiającego pľzed upływem teľminu składania ofeĺ'

6,5 W pľzypadku wnoszenia wadium w foľmie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, gwarancja musi byó gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na

pieľwsze pisemne Żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi

pľzepisami i powinna zawieruć następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwaľancji (zamawiającego),

Projekt współfinansowany w ramach Działania4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego Pľogľamu0peľľř,'1i':s.lffiĽ11bääirľłubľ"''u'ego na łata 2014-2020.

Strona L8z7L



ĺ í*'}"iľ:ľ'^, I RzeczposPotita 
Ę$m',',ľľ*ĺĺľt 'llif,iá:Ji'"ľ':'"ľ,,, E

gwaľanta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzie|ających gwaľancji) oraz wskazanie

ich siedzib,

b) kwotę gwarancji,

c) termin ważności gwarancji w formule: ,,od dnia - do dnia'',

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwaľancji na pierwsze Żądanie

zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oruz art. 46 ust. 5 ustawy z dnía

29 stycznia 2004 r. Prawo zamőwien publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości

umieszczenia w treści gwaľancji klauzuli đotyczącej pośľednictwa podmiotów trzecich.

6.6 W pľzypadku wnoszenia wadium w foľmie innej niz pienięŻna, zamawiający wymaga

złoŻeniawrazzofeľtą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).

6.7. Wadium musi zabezpieczaó ofertę przez cały okres związania ofeľtą, począwszy od dnia,

w którym upływa termin składania ofeľt.

6.8'Wieľzýelność z tytllłu niniejszej gwarancji nie

pľzelewu naÍzecz osoby tľzeciej.

Rozdział7

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

moŻe być pľzedmiotem

7. 1 . Wykonawca może zŁoŻy ć,j edną ofertę. ZłoŻęnie więcej niż j ednej ofeľty spowoduj e

odľzucenie wszystkich oťert złoŻonych przez wykonawcę.

7.2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofeľt częściowych, gďyŻ podział groziŁby

nadmieľnymi trudnościami technicznymi otaz nadmiernymi kosztami wykonania

zamówieni a, a takŻe potrzebą skoordynowania ďziałan ńŻnych wykonawców realizujących

poszczegőlne części zamówienia co mogłaby powaŻnie zagrozió właściwemu wykonaniu

zamówienia.

7 .3 .Zamaw iaj ący ni e dop usz cza mo Ż|iuĺ o ści złoŻęni a o feľty waľi anto wej .

7.4.Zamavłiający nie przewiduje udzielenia zamőwienia w oparciu o art. 67 ust'l pkt.6

ustawy Pľawo zamőwień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamőwienia

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy ľobót budowlanych, zamówienia

polegającego na powtórzeniu podobnych robót.
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7 .5 .oťerta musi być sporządzona z zachowaniem foľmy pisemnej pod ľygoľem nieważności.

7 '6.Trcść, ofeľty musi być zgodnaztreścią SIWZ.

7 .7 .oferta (wraz z załącznikami) musi byó spoľządzona w sposób czýelny.

7.8.Wszelkie zmíany naniesione ptzez wykonawcę w treści ofeľty po jej sporządzeniu muszą

być parafowane pľzez wykonawcę.

],9.oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) ľeprezentującą

wykonawcę, zgodnie z zasadami repľezentacji wskazanymi we właściwym rejestľze lub

osobę (osoby) upoważnioną do repľezentowania wykonawcy.

7.I0JeŻęli osoba (osoby) podpisująca ofeľtę (ľepľezentująca wykonawcę lub wykonawców

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie

oryginału lub kopii poświađczonej za zgodnośó z oryginałem przez notariusza musi zostać

dołączone do oferty'

7.l1.ofeľta wraz Z zał.ącznikami musi być sporządzona w języku polskim. KaŻdy dokument

składający się na ofeľtę lub złoŻony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski

musi być złoŻony wrazztłumaczeniemna język polski.

7.l2'Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane zprzygotowaniem i złoŻeniem ofeľty.

7 'I3.Zaleca się' aby stľony oferty były tľwale ze sobąpołączone i kolejno ponumeľowane'

7.Ił.Zaleca się, aby kaŻda stľona oferty zawierająca jakąkolwiek tľeść była podpisana lub

paľafowana pr zez wykonawcę'

7.15. w przypadku, gdy informacje zawarte w ofeľcie stanowią tajemnicę pľzedsiębioľstwa w

rozumieniu pľzepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których

Wykonawca zastrzega, Że nie mogą byó udostępniane innym uczestnikom postępowania,

muszą być oznalzone przez Wykonawcę klauzulą ,,Informacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu aľt. 11 ust' 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwa\czaniu

nieuczciwej konkurencji". (Dz.|J'2018r.4l9 tj. z pőż.zm.) Wykonawca nie później niż w

teľminie składania ofeľt musi vłykazać, że zasttzeżone infoľmacje stanowią tajemnicę

pľzedsiębiorstwa, w szczegőlności okľeślając, w jaki sposób zostały spełnione pľzesłanki, o

których mowa w aľt' 11 ust'2' ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwa|czaniu nieuczciwej

konkuľencji (Dz,U.2018r.4l9 tj. z pőż'zm.) zgodnie z ktőrym ptzez tajemnicę

pľzedsiębioľstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
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pľzedsiębioľstwa lub inne infoľmacje posiadające waľtośó gospodaľczą, które jako całość lub

w szczegőlnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie zĺane osobom

zwykle zajmującym się tym rodzajem infoľmacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,

o ile uprawniony do korzystania z infoľmacji lub rozporządzania nimi podjął' przy

zachowaniu naleŻýej staľanności , dział'ania w celu utrzymania ich w poufności.

7.16.Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawieraó:

a) formularz ofeľtowy sporządzony i wypełniony weđług wzoru stanowiącego Załącznik Nľ 1

do SIWZ,

b) oświadc zenia, o któľych mowa w pkt 5. 1 SIWZ według wzoľu stanowiące go Załącznik nr

2i3 do SIWZ,

c)pełnomocnictwo do ľepľezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie)

o ile ofeľtę składa pełnomocnik,

d) w pľzypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pienięŻna, oryginał dokumentu

wadialnego (gwaľancji lub poľęczenia)

e) zobowięanie podmiotu tľzeciego, o którym mowa w pkt 4.5) i 4.5.4 SIWZ _ jeże|i

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, Z zobowíązania lub innych

dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie

i jednoznacznie wynikaó w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykoľzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcQ, PrzY wykonywaniu

zamówienia;

- zakręs i okľes uđziału innego pođmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do waľunków

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodolvych lub

do świadcze nia, zr ealizuj e usługi, których wskazane zdo lno ści doty czą.

7.I7.ofertę na|eŻy umieśció w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób

uniemożliwiający zapoznaníe się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń pľzed

upływem terminu otwarcia ofeľt.

7. 1 8.Na kopeľci e/opakowaniu należy umieś cić następuj ące oznaczenia:

a) nazwa, adľes, numeľ telefonu, faksu, adres ę-mail wykonawcy,

Pľojekt wspiłfrnansowany w ramach Działania 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kultuľowe Regionalnego ..*iíľJ;o".Jľř,'1i':s.Tľ;Ľ11ääi,ä:tokľzyskiego nalata2014-2020'
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b) Międzygminny Zakład Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp' z o.o,, Janczyce 50,

27- 552 Baókowice ,,Modernizacja układu zasilania'' Nie otwieraó przed dniem

29 marca2019 r. do godz. 11:00

Rozdzĺał 8

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

8.1 ofeľtę wnaz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć, w terminie

do dnia 29 marca 2019 r. do godz' 10:30 w Międzygminnym Za|<ł.ađzie Gospodarki

odpadami Komunalnymi Sp. Z o.o') Janczyce 50,27- 552 Baćkowicę

8,2 Decydujące znaczęnie dla zachowania teľminu składania ofert ma data i gođzina

wpływu ofeľty w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłaniaprzesyłką pocztową lub

kurierską.

8.3 otwarcie ofeľt nastąpi w dniu 29 marca2019 r. do godz. 11:00 w Międzygminnym

Zakładzie Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. zo.o.)Ianczyce 50,27- 552 Baókowice

8.4 Wykonawca moŻe wpľowadzić zmiany đo złoŻonej ofeľty, pod waľunkiem, że

zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do ofeľty przed

upływem teľminu składania ofert. Powiadomienie o wpľowađzeniu zmian musi być złoŻone

według takich samych zasad,jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt7.l8 z

dodatkowy m oznaczęniem,,ZMIANA'' .

8'5 Wykonawca moŻę przed upływem terminu składania ofeľt wycofai ofeľtę, popÍzez

złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) upľawnioną do

ľepľezentowania Wykonawcy.

8.6 otwarcie ofeľt jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyó w sesji otwarcia ofeľt.

8.7 Niezwłocznie po otwarciu ofeĺÍ zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej

www. bip.mzqok.com.pl infoľmacj e dotyczące:

1) kwoty, jakązamietzapÍzeznaczyć, nasfinansowanie zamówienia;

2) ťlrm oraz adresów wykonawcőw,ktőrzy złoŻyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamőwienia, okľesu gwarancji i warunków płatności

zawartych w ofertach

Pľojekt współfinansowany w ľamach Działania 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Priorytetowe1 4 Dziedzictwo naturalne i

kulturowe Regionalnego Pľogramu operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 20|4-2020'
Umowa nr RPSW.04.02.00-26-000 I I 17 -00
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Rozdział 9

TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ
9.1 Wykonawca jest związany ofertąprzezokľes 30 dni od terminu składania ofeľt.

9,Ż Bieg teľminu związania ofertą rozpoczyna się wľaz z upływem teľminu składania

ofeľt.

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłuŻyć, teľmin

związania ofertą, ztym, Że zamawiający moŻetylko raz, co najmniej na 3 dni pĺzed upływem

teľminu związania ofertą zwrőcić, się do wykonawców o wyraŻenie zgody na pľzedłużenie

tego terminu o oznaczony okľes, nie dłlŻszy jednak niŻ o 60 dni. Przeďłużenie terminu

związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okľesu ważności

wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowęgo wadium na przedłużony okres

związania ofeľtą.

Rozdział 10

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

10.1 Cena ofeľtowa jest ceną ryczaŁtową. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 ľ. - Kodeks

cywilny (Dz.IJ.20I8.1025 tj. z pőźn. Zm.) ten ľodzaj wynagľoďzęnia okľeś|a art. 63Ż w

sposób następujący:

$ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagľodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamőwienie nie

moŻe Żądać, podwyższenia wynagrodzenia, chocíaŻby w czasie za'warcia umowy nie można

było przewidzieć, rozmiaru lub kosztów prac.

$ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunków, któľej nie można było pľzewidzieő, wykonanie

dzieła gľoziłoby ptzyjmującemu zamówienie ľuŻącą sttatą, sąd może podwyższyć, ryczałt|ub

rozwiązać umowę.

I0.Ż. Cena powinna być, vĺyraŻona do dwóch miejsc po przecinku i powinna zawieruć

wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

10.3. Rozliczeniamiędzy Zamawiającym a Wykonawcą pľowadzone będą w PLN.

I0,4' JeŻelí złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

Zamavłiającego zgodnie z przepisami o podatku od towaľów i usług w zakľesie dotyczącym

wewnątľzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej ofeľty do|icza

Pľojekt współÍinansowany w ramach Dzialania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kultuľowe Regionalnego 
"*iíľľ*o','ľř''1i':s.Tľ;ľ_''x1iää|,ľłub%u'''o'ego 

na łata Ż014-20Ż0'
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do pľzedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić

zgodnie z obowiązlljącymi przepisami

10.5. Każdy z Wykonawców może Zapľoponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

I0.6. Zaofeľowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia'

10.7. Cena musi uwzględniać wszystkie w;łnagania SIWZ oľaz obejmować wszelkie koszty,

jakie poniesie Wykonawca z týlłłu naleŻytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami

ľea|izacji pľzedmiotu zamówięnia w tym związanychm.in. z (ale się do nich nie ograniczać):

1) Wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązan i

wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w SIWZ i w umowie oÍaz

wszelkich ogólnych zobowiązan, odpowiedzialności, możliwych opłat (m.in.: kosztów

poniesionych na oczyszczanie teľenu budowy i okolic przy|egłych, dľóg, chodników i

wszelkich zanieczyszczeÍl), ryzyka związanego z wykonaniem robót i realizacji zobowiązan

umownych.

2) Robocizną i wszelkimi kosztami zniązwiązanymi.

3) Dostawą materiałőw i wyposťzenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami z tym

związanymiwłączając stľaty i tľanspoľt na budowę.

4) Kosztami pľób, nadzorów i odbiorów.

5) Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia mateľiałőw i urządzeŕl

oraz w szelkimi kosztam i z tym związanymi.

6) Spľzętem, jego dostawą, utľzymaniem, zasilaniem, zuŻyciem mediów dla potľzeb

wykonania robót objętych umową.

7) Maszynami i wszystkimi kosztami z tym związanymi włączając paliwo' energię, części i

mateĺiały pomocnicze.

8) Wszelkimi pľacami i mateľiałami pomocniczymi,

9) Kosztami ogólnymi pľzedsiębioľstwa' narzutami, zyskiem i podatkami'

1 0) Spełnieniem dodatkowych wymagań'

11) Ryzykiemryczałtu.

l0.8. Cenę ofeľty na|eŻy podać jako ryczałtową uwzględniającą kompleksowe wykonanie

zamówieniai zawieľającą wszelkie inne składniki wpływające na jej ostatecznąwysokość.

10'9. Wykonawca poda cenę ofeľty w Formulaľzu ofeľtowym sporządzonym według wzoľu

PĄekt współfinansowany w ramach Działania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Prioľytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kultuľowe Regionalnego PľoBľamu0Perľř,'1i':s.1ffiĽi'jňä,'rľłub%uľ''.o'ego na łata 2014-Ż0Ż0'
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stanowiącego ZaŁącznik Nr 1 do SIWZ.

Rozdział 1'L

BADANIE OFERT

1 1.1 W toku badania i oceny ofeľt zamawiający moŻe Żądać, od wykonawców wyjaśnień

doty czący ch tľeści złożony ch ofeft .

11'2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oťerta zawięraraŻąco niską cenę zwróci się do

wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tymzłoŻenie dowodów đotyczących wyliczenia ceny.

1 1.3 Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie'

b) oczywiste omyłki ľachunkowe, z uuĺzglęđnieniem konsekwencji ľachunkowych

dokonanych popľawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych

zmian w treści ofeľty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę' któľego oťeľta zosÍałapopľawiona.

Rozdział12

oPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĄDZ,IE sIĘ KIERoWAŁ PRZY

WYBoRZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM wAG TYCH KRYTERIÓw I

SPOSOBU OCENY OFERT

I2.I Zamawiający dokona oceny ofęľt' które nie zostały odrzucone, na podstawie

następuj ących kľyteriów oceny ofeľt:

Lp. Nazwa kryteľium Znaczenie kľyteľium

1 Cena 60%

2. Gwarancja 40 Yo

12.2. Zostanie wybľana oferta, któľa przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych

Projekt współfinansowany w ramach Działania 4,2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kultuľowe Regionalnego Progľamu0Peľľřr'1i,:3.Yľ;ä311bää''rľł:b"o*"''oiego na łata2014-2020.
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kryteľiów oceny ofert w opaľciu o następujący algoľytm:

O:C+G,gdzie:
o : suma punktów jaką Wykonawcauzyskał w obu kľyteľiach oceny ofeľt

C : ilość punktów jaką Wykonawcauzyskał w kryterium cena

G: ilość punktów jaką Wykonawcauzyskú' w kryterium gwarancja

KrýeľiumI-cena(C)

C.min.

C: ------------------ x 60

C bad

C min. _ cena brutto oferty najtaŕszej

C bad. - cena bľutto oferty badanej

Kľyterium II - gwarancja (G)

Punkty za kľýerium gwaľancja zostanąpÍzyznane Wykonawcy na podstawię oświadczenia

dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formulaľzu ofeľty. Komisja dokona

oceny poszczegőlnych ofeľt w kryteľium gwarancja stosując poniŻsze zasady

Długośó gwaľancji w ofercię badanej

Ocena punktowa x 40 pkt

Maksymalna dfugośó gwaľancji (48 m-cy)

Przy ocenie ofeľt będzie brany pod uwagę okľes udzielonej gwarancji (w miesiącach).

Minimalny okľes gwaľancji wynosi 12 miesięcy Maksymalny okres gwaľancji podlegający

punktacji to 48 miesięcy. oznacza to, Że Wykonawca, który zaproponuje okľes gwarancji

dłuŻszy níŻ 48 miesięcy nie otľzyma więcej ĺiŻ 40 punktów. W pľzypadku wskazania terminu

gwaľancji kľótszego niz 12 miesięcy oferta zostanie odľzucona na podstawie art.89 ust.1.

puł.z. j ako niezgo dna z SIW Z.

Rozdzĺal 13

IJD ZIELE,N I E ZAM Ó wI n ľrł

Pľojekt współfinansowany w ramach Działania 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kultuľowe Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 2014-2020.

l]mowa nľ RPSW.04.02'00-26-000 l / l7 -00
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13.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego ofeľta zostaławybľana jako

najkorzystniejsza.

I3.2 o wyboľze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, ktőrzy

zŁoŻyli ofeľty w postępowaniu, a takŻe zamieści te informacje na własnej stronie inteľnetowej

www. bip.mzgok.com.pl

13.3 Zamawiający zawiadomi wykonawców o teľminie, określonym zgodnie z

art. 94 ustawy Pľawo zamówień publicznych, po upływie którego moŻe być zawarta umowa

w sprawie zamówienia publicznego'

Rozdział 14

INFORMACJE o FoRMALNoŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DoPEŁNIONE Po WYBoRZE OFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY

l4.l osoby repľezentujące wykonavłcę ptzy podpisywaniu umowy powinny posiadaó ze

sobą dokumenty potwieľdzające ich umocowanie do repľezentowania wykonawcy, o ile

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentőw zał'ączonych do ofeľty.

I4.2 W przypadku wyboľu oťeľty złożoĺej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówieniaZamawiający może Żądać, przed zawaľciem umowy pľzedstawienia

umowy regulującej współpľacę tych Wykonawców. Umowa taka winna okľeślaó stľony

umowy' cęl dziaŁania, sposób współdziałania, zaktes pľac przewidzianych do wykonania

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialnośó za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu

tľwania konsorcjum (obejmującego okľes realizacji przedmiotu zamówienia, gwaľancji

i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsoľcjum przez

któľegokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

Rozdział l'5

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGo WYKONANIA

UMOWY

l5.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

I5.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboľu wykonawcy w jeđnej lub w kilku

Pľojekt współfinansowany w ľamach Działania4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i

kultuľowe Regionalnego..*iíľJ*o".Jľř,'1i,:s.TľäĽixää|,ľł:i"ľ"'.uiego na łata2014-20Ż0.
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następujących formach:

15.2.l pieniądzu;

|5.2.2 poľęczeniach bankowych lub poľęczeniach spółdzie|czej kasy oszczędnościowo-

kľedýowej , z tym że zobowiązanie kasy j est zawsze zobowiązaniem pienię Żnym;

15.2.3 gwaľancjach bankowych;

15.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

15.2.5 poľęczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w aľt. 6b ust. 5 pkt Ż

ustawy z dnia 9 listopada 2000 ľ. o utwoľzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 %o ceny brutto

podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu ľoszczeń z týułu niewykonania lub

ni enależyte go wykonania umowy oraz pokľy ciu ľ o szczen z týllłu ľękoj mi.

I5.4. Zabezpieczenie na|eŻytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego

i będzie zwrócone |ub zattzymane,nazasadach i w trybie z art. I51 ustawy pzp:

l) 70oÁ wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwľócone w

teľminie 30 dni od dnia wykonania zamówieniaiuznaniaptZęZZamawiającego za należycie

wykonane

2) 30Yo wartości zabezpięczenia zostanie zatľzymane na pokľycie roszczeń z tytułu

rękojmi zawady i zwrócone w teľminie nie później niŻw l5 dniu po upływie tego okľesu.

I5.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w

pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na któľym było

ono pľzechowywane' pomniejszone o koszty prowadzenia rachunkv oraz prowizji bankowej

zaprzelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

15.6. Z tľeści gwarancji lub poręczenia musi jeđnoznacznie wynikać jaki jest sposób

repľezentacji gwaľanta lub poręczyciela. Dokument musi byó podpisany przez

upowaŻnionego pľzedstawiciela gwaľanta lub poľęczyciela. Z treści dokumentu winno

wynikaó nieodwołalne i bezwaľunkowe zobowiązanie gwaľanta do wypłaty Zamawiającemu

pełnej kwoty zabezpieczenia na kaŻdę pisemne Żądanie zgłoszone przez Zamawiającego i

powinien zawierać infoľmację, iż udzielona gwaľancja stanowi zabezpieczenie należytego

wykonania umowy i obejmuje roszczenia związane z niewykonaniem lub nienaleŻytym

wykonaniem umowy (w tym roszczen đotyczących zastrzęŻonych kaľ umownych) oraz

Projekt współfinansowany w ľamach Działania4.2 ',Gospodaľka 
odpadami'' osi Pľiorytetowe1 4 Dziedzictwo naturalne i

kultuľowe Regionalnego 
"'iíľJľ.o""Jľř,śi,:s-YľsĽäää,"ľłubľ"''u'ego 

na łata 2014-2020'
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toszczenia z týlłłu rękoj mi.

Rozdział 16

POSTANOWIENIA UMOWY

16.1 Wzőľ Umowy stanowią załącznikNľ 7 do SIWZ.

16.2 Z wykonawcą, którego ofeľta zostanie vznana za najkorzystniejszą' zostanie zawarta

umowa' na warunkach, o których mowa w pkt 16.1.

16.3 Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w zał'ącznikunĺ 7 do SIWZ.

Rozdzial 1.7

OPIS sPoSoBU UDZIELANIA wYJłŚľmŃ I ZMIAN TREŚCI sIwZ
17.1 Wykonawca może zvĺrőció się ďo zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie tľeści

SIWZ.

l7.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie pőŹniej jednak niŻ na 2 dni przed

upływem teľminu składania ofeľt, przekazując tľeść zapýań wraz z wyjaśnieniami

wykonawcom, którym przekazał' SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką

infoľmację na własnej stronie inteľnętowej www. bip.mzgok.com.pl pod waľunkiem, że

wniosek o wyjaśnienie tľeści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie póŹniej niz do końca dnia,

w któľym upływa połowa wyznaczonego teľminu składania ofeľt.

I7.3 Zamawiający moŻe przed upływem teľminu składania ofert zmienió tľeśó SIWZ.

Zmianę SIWZ zamawiający pĺzekaŻe niezwłocznie wykonawcom, któľym przekazano SIWZ

oraz zamieści tę zmianę na własnej stľonie internetowej www. bip.mzgok.com.pl.

17.4 JeŻeli w wyniku zmiany tľeści SIWZ niepľowadzącej ďo zmiany tľeści ogłoszenia

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofeľtach,

zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinfoľmuje o tym wykonawców, któľym

przekazano SIWZ oÍaz zamieści taką infoľmację na własnej stronie internetowej

www. bip.mzgok.com.pl.

17.5 W pľzypadku tozbieżności pomiędzy tľeścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i

Projekt współfinansowany w ľamach Działanía 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i
kultuľowe Regionalnego..*iiľJfo".JľJ,'1i':s.Tľ;Ľ11ääi,ľł:bľ''''o'ego na łata 2014-2020'
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zmiaĺ, jako obowiązującą należy przyjąć, tľeśó informacji zawierającej pożniejsze

o świadczen ie zamawiające go'

Rozdział 1'8

INFoRMACJE o SPosoBIE PORoZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGo

Z WYKONAWCAMI

18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

I8.Ż W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

oľaz informacje (zwane dalej ,,korespondencją'') zamawiający i wykonaway przekazują

pisemnie lub zapomocą faksu lub dľogą elektroniczną.

18.3 JeŻeli zamawiający lub wykonawca przekazują koľespondencję za pomocą faksu lub

dľogą elektľoniczną,każđa ze stľon nażądanie đľugiej stľony potwierdza fakt jej otrzymania.

18.4 W pľzypadku braku potwierdzenia otľzymania korespondencji przez wykonawcę,

zamavĺiający domniema, że koľespondencja wysłana przęz zamawiającego na numer faksu

lub adres email, podany ptzez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający

zapoznanie się z jej tľeścią.

18'5 Międzygminny Zakład Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 5

27-552 Baókowice

18.6. Do kontaktowania się z WykonawcamiZamawiający upoważniony jest:

Pan Marcin Łaskawiec, tel' 500 03I 424, meil: mzgok@onet.pl

Rozdział 19

POUCZENIE o ŚRoDKACH ocHRoNY PRAWNEJ

l9.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżelli ma lub miał interęs w

uzyskaniu danego zamőwienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naľuszenia

pÍzęz Zamawiającego pľZepisów ustawy pľzysługują śľodki ochľony prawnej pľzewidziane w

dziale VI ustawy jak dla postępowań ponizej kwoty okľeślonej w pľzepisach wykonawczych

wydanych na podstawie aľt. 1l ust. 8 ustawy.

19.2 Śľodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oľaz SIWZ przysługują

Pľojekt współfinansowany w ľamach Działania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kultuľowe Regionalnego ..*ĺíľJj]o".Jľř,'1i,:3.YľsĽx'j#ä,',ľłub"oo,"'.o'ego na łata 20|4-20Ż0.
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ľównież oľganizacjom wpisanym na listę' o któľej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy'

Rozdział 20

LZgoďnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Paľlamentu Euľopejskiego i Rady (UE)

20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 ľ. w sprawie ochľony osób Íizycznych w związku

zprzeÍwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pľzepływu takich danych oľaz

uchylenia dyľektywy 95l46lwB (ogólne rozporządzenie o ochľonie đanych) (Dz. Urz. UE L

l19 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RoDo'', informuję,Że:

. Administľatoľem Pani/Pana danych osobowych jest w Międzygminny Zakład

Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., 27-552 Baćkowice, Janczyce 50

ľepľezentowany pÍzez Pľezesa Pana Leszka Wołowca

. Inspektorem ochľony Danych osobowych w MZGOK Sp' z o.o. jest Pan Sylwesteľ

Cieśla. Adľes e-mail: iod@czi2{.pL

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RoDo w

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

pn. ,,Modeľnizacja układu zasilania" Znak sprawy: MZGOK ZP.1.2019.

pľowadzonym w tľybie przetaľ gu nieo gľani czone go

. odbioľcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, któľym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w opaľciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. _ Prawo zamőwięn publicznych (Dz. U. z 2017 t. poz.

1579 i 2018), dalej ,,ustawaPzp";
.PanilPana dane osobowe będą pľzechowywane' zgodnie z art.97 ust. l ustawy Pzp,

pÍZez okres 4 lat od dnia zakoÍlczenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŻe|i

czas tľwania umowy ptzekracza 4 |ata, okľes pľzechowywania obejmuje cały czas

tľwania umowy;

. obowiązek podania pÍzez PaniýPana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym okľeślonym w przepisach ustawy Pzp,

Pľojekt współflnansowany w ľamach Działania 4.2 ,'Gospodarka odpadami'' osi Priorýetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego Pľogramu operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 2014'2020.
Umowa nr RPSW.04.02.00-26-000 | I 17 -00

Strona 3lz7t



ĺ íľ,ĺ*"ľ'", I RzeczPosPolila Ę$ľľłtlxľľ ':;f::á:J'i,.i'f,"ľ,ł E

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamőwienia publicznęgo;

konsekwencje niepodania okĺeślonych danych wynikają zustawy Pzp;

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w

sposób zautomatyzowany' stosowanie do aľt. 22 RoDo;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie aľt. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

_ na podstawie art. 16 RoDo pľawo do spľostowania Pani/Pana danych osobowych

_ na podstawie art, 18 RoDo pľawo Żądania od administľatora ogľaniczenia

przetvłaruania danych osobowych z zasttzeŻeniem przypadków, o których mowa w

aľt. 18 ust. 2 RoDo

- prawo do wniesienia skaľgi do Pľezesa Uľzędu ochĺony Danych osobowych, gdy

uzna PanilPan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naľusza

pľzepisy RoDo;

' nie pľzysługuje Pani/Panu:

_ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo pľawo do usunięcia danych

osobowych;

_ prawo do pľzenoszeniadanych osobowych, o którym mowa w aľt. 20 RoDo;

- na podstawie art. 2t RoDo pľawo sprzecĺwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdYż podstawą pľawną przeFłarzania Panĺ/Pana danych osobowych

jest aľt. ó ust. 1 lit. c RoDo.

Rozdział2t

Z^ŁĄCZNIKI Do sIwZ
Integľalną częścią SIWZ są załączniki:

Zał'ącznikNľ 1 - Foľmulaľz ofeľtowy

Zú.ącznikNľ 2 - 'ý,ĺzőľ oświađczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZałącznikNľ 3 - 'ýĺIzőr oświadczenia o bľaku podstaw do wykluczenia

Zú'ącznikNr 4 - \ł{zőr infoľmacji' że wykonawca nie na|eŻylna|eży do grupy kapitałowej

Projekt współfinansowany w ramach Działania4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzíctwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego Pľo8ľaml0Peľľř,'1;':s-Y*ľĺi1bää|,ľł:bŤ"'.oiego na łata2014-20Ż0.
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ZałącznikNľ 5 -'Wzőr wykazu ľobót

ZałącznikNľ 6 - Wzor wykazu osób

ZałącznikNr 7 -'Y'ĺzőr umowy

Zał'ącznikNľ 8 _ opis techniczny zptzedmiarcm

Zú'ącznik nr 9 - Pľoj ekt wykonawc zy Z w arunkami przyłączenia

Załączniknľ 10 - Wytyczne technicznych opracowane przęz dostawcę wyposażenia

technologicznego

Złączniknr l

Pieczęó Wykonawcy

OFERTA

Pľojekt współftnansowany w ramach Działania4'2 ,,Gospodarka odpadami" osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 2014-2020.
Umowa nľ RPSW'04.02.00-26-0001 / 17'00
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Składając ofeľtę w postępowaniu w spľawie udzielenia zamówienia publicznego

pľowadzonym w tľybie przetargu nieograniczonego ,,Modeľnizacja układu zasi|ania'' przez

Międzygminny Zakład Gospodaľki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50,27-552

Baćkowice oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami

zawartymi w SIWZ, na waľunkach okľeślonych w istotnych postanowieniach umowy' Za

kwotę łącznie na wszystkie zadania:

złbrutto

słownie złotych:

brutto

Cenazawięľapodatek 23yovAT,wkwocię .........zł.

oświadczam, że udzĺelamy .........miesĺęcy gwaľancji na przedmĺot

zamĺĎwienia.

Oświadczam wykonać pľzedmiot zamĺówienia do dnia do 30.05.2019 ľ.

oświadczam, żejestem/nie jestem maĘm /śľednim pľzedsiębioľcą.

Wykonawca infoľmuj e, Że (właś ciw e z alĺľe ś li ć) :

wybór ofeľty nie będzie pľowadzió do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego.

wybóľ ofeľty będzie prowadzić, do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego w ođniesieniu do następujących towaľów/ usług (w zależności od

przedmiotu zamówienia):

Waľtośó towaru/ usług (w zależności od pľzedmiotu zamówienia) powodująca

złnetto *.obowiązek podatkowy u Zamawiającego to

* doýczy Wykonawców, hórych oÍerty będq generować obowiqzek doliczania wartości

podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

. wewnqtrnłspóĺnotowego nabycia towarów,

. mechąnizmu odwróconego obciqżenia, o któľym mowa w art. ]7 ust' 1 pkt 7 ustawy o

podatku od towarów i usług,

Pľojekt współÍinansowany w ramach Działania4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kulturowe Regionalnego 

"*iíľľj]o""Jľř.lś'i,:s.YľsĽi1ääľ,ľłu|Ť''"u'ego 
na łata 2014-2020'
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importu usług lub impoľtu towarów, z którymi wiqże się obowiqzek doliczenia przez

zamawiajqcego przy poľównywaniu cen ofeľtowych podatku VAT.

1. oświadczamy, że:

l)Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do:

2) akceptujemy warunki płatności ;

3)zapozna|iśmy się z waľunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i zał'ączonej

dokumentacji i nie wnosimy do nich ŻađnychzastrzeŻen,

4)uzyskaliśmy wszelkie niezbędne inťoľmacje do pľzygotowania ofeľty i wykonania

zamówienia.

5)akceptujemy wzóľ umowy oraz termin rea|izacji pľzedmiotu zamówienia podany

przez Zamawiającego,

6)uważamy się za związanych niniejszą ofeľtą przez 30 dni od dnia upływu terminu

składania ofeľt,

7)podwykonawcom zamietzamy powieľzyó wykonanie następujących części

zamówienia:

a)

b)

c)

d)

8) Nazwy i adľesy podwykonawców.

2. oświadczam, Że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w aľt. 13 lub aľt.

14 RoDo wobec osób fizyczĺych, od któľych dane osobowe bezpośľednio lub

pośľednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w

niniejszym postępowaniu. pn. ,,Modeľnizacja układu zasilania" W przypadku

udzielenia nam zamőwienia zobowĺęląemy się do zawarcia umowy w miejscu i

teľminie wskazanym pI zez Zamawiając e go ;

3. ofeľta zostałazłoŻona na .... stľonach

4. Do ofeľty dołączono następujące dokumenty:

PĄekt współÍinansowany w ľamach Działania 4'2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kultuľowę Regiđnalnego Pľo8ľamu0Perffi,'1i':s.YľsĽixääĺľłub"ľ-'.o'ego na łata 2014-2020.
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o

o

Nazwa i adres WYKONAWCY :

NIP..........

REGON

Adľes, na który Zamawiający powinie n ptzesyłać ewentualną korespondencj ę :

osoba wyznaczona do kontaktőw zZamawiającym:

numeľ telefonu: (**)

Numeľ faksu: (**)

e-mail

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń

voli inieniu lľykonawcy ora: pieczqĺka / piec:qtki

Załączniknr 2 d'o SIWZ

Wykonawca:

Pľojekt współÍinansowany w ramach Działania4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i

kultuľowe Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 2014-2020.
Umowa nr RPSW.04.02.00-26-000 I I l7 -00
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(pełna nazwa/firma, adres, w

z al eżno ś ci od p odmiotu :

NIP/PESEL, KRS/CELDG)

r epr ezentow any pr zez'.

(imię, nazwisko,

s t anow i s ko /p o ds t aw a do

reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcv

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia29 sĘcznia2004 r.

Pľawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

ooľyczłcp spnrľIłľIł włRuľrÓw uozlłłu w ľosľnpowłľIu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Modeľnizacja układu

zasilania" prowadzon ego przez Międzygm inny ZakŁad Gospodaľki odpadami Komunalnymi

Sp. z o.o. Janczyce 50,27-552 Baćkowice oświadczam, co następuje:

INľ'ORMACJA DOTY cZĄC 
^ 

WYKONAWCY:

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu okľeślone ptzez zamawiającego

w Rozdziale 4 ust. 4'Ż.2. i 4.2.3.

Projekt współÍ'inansowany w ramach Działania 4.2 
''Gospodarka 

odpadami'' osi Pľiorytetowe1 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowę Regíonalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 20|4-Ż0Ż0'
Umowa nľ RPSW.04.02.00 -26-000 | l l7'00
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.,,.., (miejscowość), dnia

(podpis)

w zwl4z,Ku z PoLEGAt\trEM NA ZASOBACH II\NIYCH

w celu vłykazanía spełniania warunków udziału w postępowaniu,

zamavłiającego w Plozdziale 4 ust' 4.2.2. i 4'2.3. polegam na zasobach

podmiotu/ów:

INT'ORMACJA

PODMIOTI\il:

oświadczam, Żę

okľeślonych przez

następującego/ych

następującym zakresie:

(wskazać podmiot i olcľeślić odpowiedni zalłes dlawskazanego podmiotu).

(podpis)

oŚwrłocznNln DoTYczĄcE PoDAl\l"YcH INFoRMĄCJI:

oświadczam, Że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z pľawdą oraz zostały pľzedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wpľowadze nia zama'wiaj ące go w błąd przy przeđstawianiu informacj i.

(miejscowość), dnia ..... ľ.

Pľojekt współfinansowany w ramach Działania4.2 ,'Gospodaľka odpadami'' osi Pľíoľytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i

kulturowe Regionalnego Plogľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 20t'4-2020'
Umowa nr RPSW.04.02.00-26-000 1 I l'7 -00
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(podpiý

Zď.ącznik nľ 3 do SIWZ

Wykonawca:

(pełna nazwa/fiľma, adres,

zależności od podmiotu :

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

repĺezentowany przez:

(imię, nazwisko,

s t anow i s ko /p o ds t aw a do

ľeprezentacji)

Oświadczenie wykonawcv

składane na podstawĺe art. 25a ust. 1 ustawy z dnia29 sĘcznia2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)'

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Modernizacja układu

zasilania " pľo wadzon e go pr Zez M i ę dzy gm inny Zakład Go spo darki o dp ad am i Komunal nym i

Sp. z o.o. Janczyce 50,2]-552 Baókowice oświadczam, co następuje:

oŚwIADczEIvIA DoTYczĄcE wYKoNAWCY:

Pľojekt współfinansowany w ramach Działanía 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľíorytetow e1 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego Pľogľamu!peľľř,J'i':s.1;5ä31xää'1ľł:tokľzyskiego nałata2014-Ż020.

EK WYKLU POWANIA
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1. oświadczam, Że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art.24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. oświadczam, Że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art.24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp

(podpis)

oświadczam, Że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na

podstawie art. ... .. ustawy Pzp (podać majqcq zastosowanie podstawę wykĺuczenia

spośródwymienionychw art. 24 ust. ] pkt ]3-]4, 16-20lub aľt' 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jeđnocześnie oświadcz am, Że w związku Z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8

ustawy Pzp podjąłem następujące śľodki rlaprawczei

(podpis)

oŚwrłocznNln DoTYczĄcE PoDMIoTU, NA KTÓBEGo zAsoBY
PowoŁUJE sIĘ WYKONAWCA:

oświadczam, że następującyle podmiot/y, na któľego/ych zasoby powołuję się w niniejszym

postępowaniu, tj.:

Pľojekt współfinansowany w ľamach Działania 4.2 
'.Gospodaľka 

odpadami'' osi Prioľytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kultuľowe Regionalnego Progľamu0peľ?iJ,'1i':s.T*ä311|ää 

'lľł:tokľzyskiego 

na łata 2014-2020
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(podać pełnq nanłę/fiľmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,

KRS/CELDG) nie pod|ega/jąwykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

oświadczam, następujący/e podmiot/y, będącyle podwykonawc1ami:

(podać pełnq

nazwę/fiľmę, adres, a także w zależności

podlegďą wykluczeniu

o udzielenie zamówienia.

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CE|DG), nie

postępowania

(mieiscowość), dnia ...... r.

(podpis)

oświadczam, Że wszystkie infoľmacje podane w powyŻszych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawđą otaz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wpľo wadze nia zamawi aj ące go w bł ąd pt zy p r ze dstawi ani u i nformacj i.

(miejscowość), dnia ..'.... r.

(podpiý

Projekt współfinansowany w ramach Działania 4,2 ,,Gospodarka odpadami" osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kulturowe Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 20|4-2020.

Umowa nľ RPSW. 04, 02'00 -26-000 l / 17 -00

(podpis)
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Pieczęó Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

dnia .

oŚwrłocZENIE wYKoNAwCY

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn: ,,Modernizacja układu zasilania"

pľowadzonego pÍzęz Międzygmiĺny Za|<ład Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Janczyce 50,27-552 Baókowice oświadczamy, co następuje:

- oświadczamy, że nĺe należymy do grupy kapitałowej, o któľej mowa w aľt, 24 ust. 1 pkt'Ż3

Plojekt współÍinansowany w ľamach Działania4.2 ,'Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictuĺo naturalne i
kulturowe Regionalnego..*iíľJfo".Jľř,J'i,:srTľ;ä91xää|,ľł:b"ľ""uiego na łata2014-2020'

Strona 4227L



ĺ í*ĺ*'ľ:ľ'', I RzeczPosPotita 
$ľ^:ll'łľľĺľĺ; ':'ińĘ:,}ii"':,!,i I

ustawy Pľawo Zamőwien Publicznych tj, w rozumieniu ustawy zdnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z2018 r., poz' 798 zpőź.zm.)*

- oświadczamy, Że naleĘmy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w aľt'Ż4 ust' 1 pkt.23

ustawy Pľawo Zamőwíęń Publicznych, tj.w ľozumieniu ustawy zdnia 16 lutego 200'ĺ r' o ochľonie

konkuľencji i konsumentów (Dz. lJ. zŻ018 r., poz. 798 zpóź.zm.)* co podmioty wymienione poniżej

(naleĘ podaó naTwy i adresy siedzib)*:

podpis osoby upoważnionej do

ľepľezentowania wykonawcy

Zał'ącznik nľ 5 do SIWZ

Pieczęć, Wykonawcy

Wykaz robĺít

PĄekt współfinansowany w ľamach Działania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Prioľýetowej 4 Dziedzictwo naturalne i

kultuľowę Regionalnego Programu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 2014-2020.
Umowa nľ RPSW.04.02.00 -26-000 l / |7 -00

Lp. Nazwa (fiľma) Adľes siedziby

I

2

J

Lp

Opis

przedmiotu

zamówienia

Całkowitą

wartość brutto Teľmin realizacji Nazwa Odbiorcy
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(z

uwzględnieniem

wykazania

reaĺizacji

olłeślonego

zalĺľesu)

Do niniejszego wykazu należy dołączyi đokumenty potwieľdzające, Że wyŻej wymienione

ľoboty budowlanę zostały wykonane zgodnie z pľzepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone (ľeferencj e itp.)

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy oľaz pieczątka / pieczątki

ZałącznikNr 6 do SIWZ

Pieczęó Wykonawcy

WYKAZ OSOB

w PLN

Data

rozpoczęcia

Data

zakończenia

Pľojekt współÍinansowany w ramach Działania 4'2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i

kultuľowe Regionalnego Pľogramu operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata Ż0|4-2020.
Umowa nľ RPSW.04,02.00-26-000 l l 17 -00
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Ponadto oświadczam, że osoby wskazane w powyższym wykazie posiadają wymagane

uprawniania budowlane w zakresie niezbędnym do ĺea|izacji niniejszego zamówienia na

waľunkach okľeślonych w umowie oraz Specyťrkacji Istotnych Waľunków Zamőwięnia'

dnia ......... ľ.

(miejscowość) (podpis)

* niepotľzebne skľeślić

Załacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA

ZawarLaw dniu 2019 r. pomiędzy:

Międzygminnym Zakładem Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.) Janczyce 50 ,

Projekt współfinansowany w ramach Działania4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego o'o'iíľJ;o"'Jľř''1i,:s-Yľsä-''11ää|,ľłubŤ"''u'ego na łata Ż014-2020'

LP Nazwisko i imię Funkcja w

ľealizacji

zamówieni

a

Zalĺres i olłes

doświadczenia

Opis posiadanych

hłalffikacji

zawodowych/

Rodzaj uprawnień

Podstawa

dysponowania

osobami
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27-552 Baókowice, KRS 0000462775' NIP 8631698913, Regon 2606980163, zwany w tľeści

umowy odbioľcą, reprezentowanym przezi

Pľezes Zarządu Spółki - Leszek Wołowiec

Zw any da|ej,Zamawĺaj ącym''

a

repľezentowanym przezi

Zwanego dalej ooWykonawcą''

zw any ch dalej,,Stľoną'' lub,'Stľonami''

Na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieogľaniczonego' zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznía 2004r. Prawo zamőwien

publicznych (Dz. ĺJ. z 2018 ľ. poz.1986 z pożn. zm.)została za:warta umowa o następującej

tľeści:

1.

s1
PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na tzecz

Zamaw iaj ąc e go zadani a pn.', M o deľni zacj a układu zasi|ania"

Pľzedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zasi|ania mająca na celu

zapewnienie ođpowiedniego zapotrzebowania energetycznego urządzen

instalowanych w ľamach przęprowadzanej modernizacji soľtowni - częścĺ

mechanicznej instalacji mechaniczno_bĺologicznego przeťwarzania odpadów

komunalnych w Zakładzie UĘlizacji odpadĺów Komunalnych w Janczycach

W ľamach modernizacji układu zasilaĺiana\eŻy wykonać następujący zakľes pľac:

Pľojekt wsplłfinansowany w ľamach Dzíałania4.2 
',Gospodaľka 

odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kultuľowe Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 2014-2020.
[Jmowa nľ RPSW'04'02.00 -26-000 l l 17 -00

2.

-t.
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1) Dostosowanie istniejącej w ZU)K w Janczycach stacji transfoľmatorowej, układu

zasilania i układu pomiaľowego do zwiększonego poboľu mocy - zgodnie z projektem

wykonawczym i waľunkami przyłączenia zatwierdzonymi 31.08.2016 ľ pismem znak RS-

I2lP-8-I990lXv-171l2233lŻ0I6 przez PGE Dystrybucja S.A. oddziaŁ Rzeszów

zał. ĺ''ľ 1 a), b), c), d) do umowy

2) Doprowadzenie zasilaniaw miejsca wskazane w wytycznych technicznychprzez dostawcę

wyposażenia technologicznego _ zał. Nr. 2 do umowy

3) Wykonanie odpowiednich pomiarów potwieľdzających wykonania zainstalowanych mocy.

$2

oB owlĄ ZKI Z AMAWIAJĄCE G o

I. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w teľminach i na zasadach

określonych w Umowie.

2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpŁatĺie Wykonawcy dokumenty o

któľych mowa w $1 ust.3 zwane dalej Dokumentacją.

3. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji

pľojektowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

4. Wyłącznie w pľzypadku, gdy konieczność wpľowadzenia zmian w Dokumentacji jest

następstwem nienależytego wykonywania pľzedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty

mo dyfi kacj i D o kument acji, oruz zw iązany ch z ty m pr ac ob ciąŻaj ą Wyko nawcę.

5. Zamawiający jest takŻe zobowiązany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestoľskiego'

b) pľotokolarnego przekazania Wykonawcy teľenu budowy,

c) wznaczania terminów odbiorów robót nie przekľaczających 14 dni ľoboczych od

dnia powiadomienia Zamawiającego pÍzez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,

d) terminowego przystępowania do odbiorów ľobót budowlanych'

Pľojekt współÍinansowany w ľamach Działania 4.2 
',Gospodaľka 

odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kultuľowe Regionalnego Pľo8ľamu!Peľffir'1i':s.T*ľ_r'ż'jöä']ľł:tokľzyskiego nałata2014-Ż020'
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e) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykona'wcy Za wykonanie pľzedmiotu

Umowy,

Đ weryfikowania i akceptowania umów o podwykonawstwo.

6. Zamawiający jest zobowiązany w teľminach okľeŚlonych Umową do odbioru końcowego

7.Zamawiający dokona komisyjnego odbioľu końcowego robót budowlanych będących

pľzedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioľu w ciągu 14 dni

ľoboczych od dnia zgłoszeniapÍzez Wykonawcę zakoŕĺczenia ľobót.

8.Zamawiający jest zobowiązany przystępowaó do odbiorów ľobót i dokonywaó odbiorów

ľobót w teľminach wynikających z Umowy.

$3

oBowIĄZKI wYKoNAwCY

1. Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie i wynikającymi

zprzepisőw pľawa' naleŻy w szczegőlności:

1) przed dniem przekazania placu budowy opľacowanie ,,Planu bezpieczenstwa i

ochľony zdrowia";

2) zapewnienie na czas trwania ľobót niezbędnego kieľownictwa budowy i robót, w tym

zwłaszczaustanowienia kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia;

niezwłocznie po pľzekazaniu terenu budowy jego urząđzenie i organizację, w tym

umieszczenie na tęľenie budowy tablicy informacyjnej zgodnie zustawąz dnia7 lipca

1994 r. _ Pľawo Budowlane (Dz.U.2018 ľ. poz.1202);

3) wrażne oznaczenie identyfikatorem firmy Wykonawcy odzíeży osób wykonujących

roboty, w tym pľacownikőw oraz znajdującego się na terenie budowy spľzętu i

urządzeń;

PĄekt współfinansowany w ramach Działania 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 20|4-2020'
Umowa nľ RPSW.04.02.00-26-000l l |'7 -00
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przerywanie ľobót na żąđanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót

przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem;

zapewnienie warunków bezpieczenstwa pľzy wykonywaniu robőt oraz na terenie

budowy, szczegőlnie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy'

przeciwpoŻaľowym i sanitaľnym, jak również zapewnienie bezpieczeństwa osób

przebywających na teľenie budowy oraz utrzymywanie teľenu budowy oľaz ľobót w

odpowiednim poľządku, tak aby uniknąó niebezpieczeństwa dla tych osób,

zapewnienie wyposażenia teľenu budowy i obiektów znajdujących się na tym terenie

w sprzęt bezpieczenstwa i higieny pracy oraz sprzęt przeciwpoŻarowy, zgodnie w

Ízeazorymi potrzebami lub wymaganiami wynikającymi z ptzepisőw prawa,

dotyczących ochľony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pľacy;

umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom oľganów nađzoru budowlanego,

do których naleŻy wykonywanie zadan określonych ustawą Prawo Budowlane oľaz

udzielanie im informacji wymaganych tą ustaw;

7) zabezpieczenie miejsca prowadzenia ľobót, stałe utrzymywanie czystości i porządku

na budowie i miejscu pľowadzenia robót oÍaz na wjazdach na teľen budowy z drőg

publicznych;

bezzwłoczne zabezpieczęnie i oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami

teľenu ewentualnych awarii, powstałych w tľakcie realizacji ľobót,

zapewnienie wykonywania robőt przez osoby posiadające uprawnienia, kwalifikacje

i doświadczenie wymagane đo na|eŻýego wykonania przeđmiotu umowy' w tym

kwaliťrkacje lub uprawnienia wynikające z pľzepisów pľawa;

wykonania wszelkich instalacji, uľządzen i systemów tak, aby uzyskały one zakładane

w dokumentacji technicznej parametľy i ťunkcje;

wykonywanie ľobót z nowych zakupionych ptzez siebie mateľiałów dopuszczonych

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie

z wymogami wynikającymi z pľzepisów prawa' w tym zgodnie z ustawą o wyľobach

budowlanych z đnia 16.04.2004 r.(Dz. U, z 2016 Í. poz. 1570 z pőźn. zm.) oraz z art'

Pľojekt współfinansowany w ramach Działania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kulturowe Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 20|4-2020.

Umowa nr RPSW.04.02.00-26-0001 / 17 -00

6)

8)

e)

10)

11)
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10 ustawy z dnia 07 .07 .1994 r. Pľawo budowlane (Dz. U. z2018 r., poz. 1202 z pőźn.

zm.);

12) przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestoľskiego, przeđ wbudowaniem materiałőw,

odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do

stosowania, w szczególności: ceľtyÍikatów ''na znakbezpieczeństwa'', ceľtyfikatów

zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia, co nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałőw i nienależyte

wykonanie ľobót;

dokonywanie ptzez osoby uprawnione wpisów do dziennika budowy;

wykonanie wymaganej przez pľzepisy prawa w zakresie wykonanych robót

dokumentacji powykonawczej wraz Ze wszelkimi niezbędnymi pľotokołami

odbiorów, pomiaľów i spľawdzeń, potľzebnymi do odbioľu oraz stwierdzenia

prawidłowego wykonania ľobót i ptzekazanie jej Zamawiającemu pľzy odbiorze ptaci

15) wykonaniapľzeglądów gwarancyjnych.

16) wykonawca zobowiązany jest do przeđłoŻenia Zamawiającemu szczegółowego

kosztoľysu nie później niżw teľminie 2 dni po podpisaniu umowy.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązkőw nałożonych na

niego w niniejszej umowie, w pľzepisach pľawa orazv,yłącznąipeLną odpowiedzialność

za skutki ich niewykonania lub nienaleŻytego wykonania wobec Zamawiającęgo oraz

osób tľzecich'

3. od chwili pľotokolamego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy do chwili

przekazania tego terenu Zamawiającemu po wykonaniu lub rozwiązaniu umowy'

Wykonawca ponosi odpowiedzialnośó wobec osób trzecich oraz Zamawiającęgo za

wszelkie szkody powstałe na tym teľenie, poza nim i w robotach. Wykonawca

zobowíązany jest naprawió wszelkie szkody będące następstwem działania lub

zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych osób, pľzy pomocy któľych

wykonuj e niniej szą umowę.

Projekt współÍinansowany w ľamach Działania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Priorytetowe1 4 Dziedzictwo natuľalne i

kultuľowe Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego nałata2014-2020.
Umowa nr RPSW.04.02.00-26-0001 I 1'7 -00
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Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności

wobec osób trzecich, któľa może powstai wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy

i wszystkich innych osób' przy pomocy któľych wykonuje niniejszą umowę. JeŻeli

Wykonawca narazi Zamawiającego' w związku z wyrządzeniem szkody' na poniesienie

jakichkolwiek kosztów lub wydatkőw, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia

kwoty ztychtytułów z wynagrodzenia,o któľym mowa w $ 9 ust. 1 umowy.

od momentu protokolamego przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego

przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utľaty

jakichkolwiek ľobót, sprzętu, materiałów, wyposażenia, urządzeń znajdujących się na

teľenie budowy orazryzyko wszelkich innych szkód w mieniu znajdu1ącym się na teľenie

budowy, a takżę ryzyko związane z utratą zdrowia lub Życia przez osoby pľzebywaj ące na

teľenie budowy w związkuz wykonywaniem robót. Wystąpienie takich szkóđ nie zwalnia

Wykonawcy z obowiązku teľminowego inaleŻytego wykonania robót.

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego współdziałania z Zamawiającym w celu

uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie pľzedmiotu umowy.

Mateľiały i urząďzenia, o których mowa powyżej powinny posiadaó świadectwa jakości,

apľobaty techniczne, ceľtyÍikaty kraju pochodzenia orazpowinny odpowiađać:

a) Polskim Noľmom,

b) wymogom wyľobów dopuszczonych do obľotu i stosowania w budownictwie.

$4

TERMINY

l.Termin rczpoczęcia robót budowlanych nastąpi do 3 dni od daty przekazania placu

budowy.

2.Wykonawcazobowiązuje się wykonaó przedmiot zamówienia w terminie do 30.05 '20I9r.

3.Za datę wykonania Zamőwienia pľzyjmuje się datę zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu

zawiadomienia o zakonczeniu robót oraz przekazania wszelkich dokumentów okľeślonych w

$ 5.1 niniejszej umowy.

Pľojekt współfinansowany w ľamach Działania4,2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowę Regionalnego Progľamu0peľľř,'1i':s.Y*ä311ääi,ľłubŤ"''o'ego na łata 2014-2020.
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4.Wykonawca zobowiązuje się przesftzegać powyŻszych teľminów i wykonaó przedmiot

umowy w teľminie zapisanym w niniejszej umowie

ss

ODBIORY I PROCEDURA

l.Po zakończeniu ľobót i potwierdzeniu gotowości odbioľu przez inspektora nadzoľu

Wykonawc a zawiadomi Zamawiające go o gotowo ści odbioru. P rzy zawiadomieniu

Wykonawc a zał'ączy następuj ące dokumenty:

a) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi

w tľakcie budowy, potwieľdzo ny mi przez kięľownika budowy,

b) oświadczenie kieľownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy

zgodnie ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i

Polskimi Normami oraz, Że tęľen budowy został przywľócony do należytego stanu

i poľządku.

c) zestawienie powykonawcze kosztów,

Z.Zamawiający wyztaczy datę i rozpocznie czynnoŚci odbioľu robót stanowiących przedmiot

umowy w terminie do 3 dni od daty zavłiadomienia Zamawiającego i dostaľczeniu

dokumentów o któľych mowa w pkt. 1

3.Pľotokół odbioľu sporządzi Zamawiający i doľęczy Wykonawcy W dniu zakończenia

odbioru.

4.JeŻeliw toku czynności odbioru końcowego zostaną stwieľdzone wady, to Zamawiającemu

przysługuj ą następuj ące upľawnienia:

l) jeŻeli wady ĺadają się do usunięcia, może odmówió odbioľu do czasu usunięcia

wad;

Ż) jeżeti wady nie nadają się do usunięcia, może żądać, wykonania przedmiotu

odbioru po raz dľugi na koszt Wykonawcy lub obniżenia pľzysługującego

wynagľodzenia.

PĄekt współfinansowany w ramach Dzialania 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i

kultuľowe Regionalnego Programu operacyjnego Wojewódawa Swiętokrzyskiego na łata 2014-20Ż0'
Umowa nľ RPSW.04.02.00-26-000l l 17 -00
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5.Wykonawcazobowiązany jestdo zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

1.

$6

GWARANCJA I RĘKoJMIA
Wykonawca uďziela Zamawiającemu gwarancji i ľękojmi na wykonany Przedmiot

Umowy na okres . miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioľu Końcowego, z

wyłączeniem mateľiałów eksploatacyjnych i części szybko zużywających się w wyniku

noľmalnej eksploatacji. Gwaľancją i ľękojmią nie są objęte wady i ustęľki powstałe na

wskutek niewłaściwego użytkowania Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzia|ny z tytułu rękojmi i gwarancji za waďy ťlzyczne

Przedmiotu Umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioľowych oraz za

wady powstałe po odbioľze,lecz zprzyczyn tkwiących w Pľzedmiocie Umowy w chwili

odbioru.

Waľunki wykonywania uprawnień z tytułu ľękojmi i gwaľancji:

a) Zamavłiający zobowiązuje się do bezzwłocznego' najpőźniej w ciągu 14 dni od daty

ujawnienia wady lub usteľki, powiadomienia Wykonawcy o tych usterkach i wadach;

b) maksymalny okľes dla usunięcia usteľek, wad i/lub braków w okľesie gwarancji i

rękojmi zostanie kaŻdorazowo pisemnie uzgodniony mięđzy Wykonawcą, a

Zamawiającym; w przypadku braku poľozumienia termin ich usunięcia ustali

Zamawíający.-Ylryznaczony przez Zamawiającego teľmin będzie uwzględniał realne

techniczne możliwości usunięcia usteľek, wad i /lub braków;

c) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady, usterki i/lub bľaku w terminie

ustalonym zgodnie z ust. 3 pkt b), Zamawiający ponownie wzywa Wykonawcę do

jej/ich usunięcia; jeŻelí Wykonawca nie pľzystąpi do usunięcia usteľek, wad i/lub

bľaków w tak wyznaczonym terminie, Zamawíającemu pľzysługuje prawo

zastępczego usunięcia wad, usterek i/lub braków, zaś koszty zastępczego usunięcia

ponosi Wykonawca;

Pľojekt współfinansowany w ľamach Działania4.2 ',Gospodarka 
odpadami" osi Pľiorytetowe1 4 Dziedzictwo naturalne i

kultuľowę Regionalnego Progľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 2014-2020'
Umowa nľ RPSW.04.02.00-26-0001 / 17 -00
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d) dla elementów wymienionych ptzez Wykonawcę w ramach jego obowiązków

wynikających z rękojmi i gwarancji obowiązýą zasady gwaľancji i rękojmi jak dla

elementów nowych;

e) pozostałe upľawnieniaZamawiającego ztytułu ľękojmi zawady i

odpowiednie pľzepisy Kodeksu cywilnego.

5. Pľawo wyboľu dochodzenia rcszczen z ľękojmi za wady i gwaľancji

gwaľancji regulują

jakości dla każdej

wady z osobna naleŻy do Zamawiającego.

Strony umowy zgodnie ustalają, że w ostatnim miesiącu ľękojmi dokonają pľzeglądu

Przedmiotu Umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce

wykonania przeglądu, zostaną określone przez Zama'wiającego, o czym zostanie

powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym vłyprzedzeniem.

Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego

wykonania samodzielnie przez Zamawiającego' a dokonane przez niego ustalenia są

wiýące dla Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady stwieľdzonej przez Zamawiającego,

bez wzglęďu na koszty z tym związane'

$7

KARY UMOWNE T ROSZCZENIA OD SZKODOWAWCZE

Stľony postanawiaj ą, że napra'wienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego

wykonania Umowy nastąpi poprzezzapłatę kaľ umownych.

Wykonawc a zapłaci Zamawiającemu kaľy umowne :

Projekt współfinansowany w ľamach Działania4.2 ,'Gospodar'ka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kultuľowę Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 2014-2020'
Umowa nľ RPSW'04. 02.00-26-000 1 ĺ 17 -00

7.

1.

2.

Strona 5427L



ĺ íť,ĺ*''ľ'., I $3;,ę;loseorita $mľľľuĺľt ':.if#á:ľ."!',ifi E
a) za zwłokę w wykonaniu ľobót, w wysokości 0,4 oÁ wynagrodzenia o którym mowa w

$ 9 ust.l zakuŻdy tozpoczęty dzien zwłoki, liczony od terminu, o którym mowa w $ 4

ust. 2 umowy do đnia ich wykonania

b) z tytułu odstąpienia od Umowy przęz Wykonawcę albo Zamawiającego Z przyczyn

dotyczących Wykonawcy' w wysokości I0 % wynagrodzenia o którym mowa W

$ 9 ust.l .

3. Wykonawca zapłaci ponadto Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,Ż %

wynagľodzenia o którym mowa w $ 9 ust.l. z týułu:

a) bľaku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagľodzenia należnego Podwykonawcom

lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedłoŻenia đo zaakceptowania pľojektu umowy o podwykonawstwo, któľej

pľzedmiotem są ľoboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) niepľzedłoŻenia poświadczonej za zgodnośó z oryginú'em kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakľesie teľminu zapłaty, o którym

mowa w $ 14 ust. 3.

Z tyfúu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatľudnienia na

podstawie umowy o pľacę osób wykonujących wskazane w $ 13 ust. 1 czynności,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie:

dwa tysiące złotych zerc gÍoszy) zakaŻđe stwieľdzone uchybienie w tym zakľesie.

Z týlilu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych'przy odbioľze lub w okľesie ľękojmi

_ w wysokości 0,1 Yo vłynagrodzenia o któľym mowa w $ 9 ust.l za kaŻđy dzíeŕl

opóźnienia

Zamawiający zastrzega sobie możliwośó potrącenia kaľ umownych z faktuľy

wystawionej przez Wykonawcę. WykonawcaWruŻa zgodę na potľącenię kaľ umownych

z'Wynagrodzenia bez dodatkowych wezwan do zapłaty. o dokonanym potľąceniu

Zamaw iaj ący b ędzi e zaw iadamiał p i s emni e Wyko nawc ę.

Pľojekt współÍinansowany w ľamach Działania4.2 ,,Gospodarka odpadami" osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 2014-2020.
Umowa nľ RPSW.04.02.00-26-0001 l |'7 -00
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7. W przypadku, gdy kaľa umowna nie będzie ľekompensowała szkody poniesionej pÍZeZ

Zamawiającego, może on dochodzió od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na

zasadach o gó lnych, przewidzianych w Ko deksie cywi lnym.

s8

ZABF-ZPIECZENIE NALEŻYTEGo WYKoNANIA UMowY
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania

u':*:: 
'Tä,jľľ::ą 

5 % -::::.":::::,,äľľ: 
:-::: :::"'"

2. Zabezpieczenie' o którym mowa w ust. l, słuŻy pokľyciu roszczen Wykonawcy zÍytvłu

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a takŻę pokryciu roszczen

Zamawiaj ącego z tytułu ľękoj mi.

W tľakcie rea|izacji Umowy, Wykonawca możę dokonaó zmiany foľmy zabezpieczenia

należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka foľm, o któľych mowa w art. 148 ust. 1

ustawy Pľawo zamőwien publicznych za zgodą Zamawiającego, Wykonawca moŻe

dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w aľt.

148 ust. 2 P.Z.P. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem

ciągło ści zab ezpieczenia i bez zmniejszenia j ego wysoko ści.

W pľzypadku, gdy teľmin zabezpieczenia należýego wykonania Umowy będzie krótszy

niz faktyczny termin upływu roszczeń z tytułu gwaľancji i rękojmi, Wykonawca

zobowiązany będzie do pľzedłużeniaterminu ważności dotychczasowego zabezpíeczenia

na|eŻytego wykonania Umowy (wniesionego w innej foľmíe niz w ,,pieniądzu'') lub

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okľes, zzachowaniem jego ciągłości.

W pľzypadku nieprzedłuŻenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóżniej na

30 dni przed upływem teľminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego

w innej formie niŻ w ,,pieniądzu", Zamawiď;ący zmieni formę na zabezpieczenie w

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata nastąpi

nie później niŻ w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia

Projekt współÍinansowany w ramach Działania4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Pľiorytetowe1 4 Dziedzictwo natuľalne i
kulturowe Regionalnego Pľogramu operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 2014-2020.
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Zabezpieczenie naleŻytego wykonania Umowy w wysokości 70 %o zostanie zwľócone

w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu odbioľu Końcowego.

Strony umowy ustalają, że Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z týułu

rękojmi za waďy kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia, któľa zostanie

zwrőconaw terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi zawađy.

Zamawiający zwrőci zabezpieczenie na|eŻytego wykonania Umowy wniesione w

pieniądzu wraz Z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym

było ono pľzechowywane' pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji

bankowej zaprzelew pieniędzy na ľachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

se
WYNAGRODZENIE

1. Wynagľodzenie Wykonawcy za wykonanie Pľzedmiotu Umowy ma chaľakteľ

tyczałtowy i wynosi .złbrutto (słownie: .....), w tym:

a) netto: ..'. (słownię: .... ..........'.);

b) podatek VAT:

Kwota wynagľodzenia wskazana w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy ztytułu

należytego, kompleksowego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania

Przedmiotu Umowy' Wykonawca nie moŻe żądać, podwyższenia wynagľodzenia,

chociaŻby w czasie zawarcia Umowy nie można było pľzewidzieć, rozmiaru lub kosztów

Prac.

ostateczne rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktuľy

końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po odbioľze końcowym Pľzedmiotu Umowy

pt zez Zamawiające go bez zastr zęŻeń.

Projekt współÍinansowany w ramach Działania4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 2014'2020.
Umowa nľ RPSW.04.02'00-26-000l l |7 -00
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t.

ZapłataWynagľodzenianaleŻnego Wykonawcy będzie następowaŁaw teľminie 30 dni od

daty każdorazowego doręczenia faktury VAT, wystawionej zgodnie z obowiązującymi

pľzepisami prawa i postanowieniami Umowy.

Zapłata Wynagľodzenia będzie następowała pľzelewem na rachunęk bankowy

Wykonawcy nr Strony postanawiaj 4, Że zmiana

rachunku bankowego Wykonawcy nie stanowi zmiany Umowy.

Strony ustalają, iz dniem zapłaty poszczególnych należności wynikających z faktur

wystawionych przęz Wykonawcę, będzie dzien obciąŻenia ľachunku bankowego

Zamawiaj ące go po leceniem zapłaty .

s10
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają foľmy pisemnej.

Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do

tľeści ofeľty:

1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towaľów i usług; w takim

przypadku ulegnie zmianię wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z

uwzględnieniem obow lązuj ącej stawki podatku VAT ;

2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne

będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu pľawnego. Zmiaĺa wymaga

zgłoszenia w foľmie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej

podstawę do wprowadzeniazmian. Zmĺanatamoże spowodować vĺyďłuŻenie teľminu

wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatoľem tej

zmiany możebyé Zamawiający lub Wykonawcai

3. Zamawiający dopuszcza zmianę teľminu umowy z przyczyn nie wynikających ze zwłoki

Wykonawcy, w szczególności w razie zaistnienia zdarzen o charakterze dział.ania siły

wyŻszej, przez którą stľony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania

teľrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a

Pľojekt współÍinansowany w ramach Dział.ania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i
kulturowe Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Wojewódĺwa Swiętokrzyskiego na łata 2014-2020.
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także dział'ania lub zanięchania đziaŁania oľganów państwowych, samoľządowych lub

osób tľzecich uniemożliwiających terminową realizację zamőwienia, o okres nie

przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,

4.Ponadto przewiduje się możliwośó dokonania istotnych zmian postanowień umowy

w stosunku do tľeści ofeľty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a

dotyczących w szczególności zakresu tzeczo,wego robót, terminu ich wykonania, należnego

wynagľodzenia umownego' sposobu wykonywania i odbioru ľobót, gdy są one następstwęm

niemożliwej do pľzew idzenia:

1) konieczności zręalizowania ľobót przy zastosowaniu innych rozwiązan technicznych,

technologicznych lub mateľiałowych niż wynikające z dokumentacji technicznej,

w sýuacji, gdy zastosowanie przewidzianvch rozwiązań groziło niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem ľobót a|bo ze względu na zmiany przepisów prawa lub

zmiany w dokumentacji technicznej naľZucone lub wpľowadzone przez uprawnione

oľgany administľacj i publicznej,

2) konieczności wpľowadzenia zmian w dokumentacji technicznej z ptzyczyn

niezaleŻnych o d Zamavł iaj ąc e go l ub Wyko nawcy'

3) konieczności zmiany mateľiałów, utządzen, instalacji wskazanych w dokumentacji

technicznej, w sýuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaptzestaniem

produkcji lub wycofaniem ich zrynku,

4) wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeŕlstwa ľealizacji robót;

5) wystąpienia siły wyższej.

4. Zaktes zmian postanowień umowy, wywołanych przyczynami' o któľych mowa w

ust. 2 i 3, powinien byó odpowiedni do wywołującej je przyczyny, pod względem

tzeczorym, czasowym i finansowym.

$11

oDSTĄPIENIE

L Zamawiający, poza innymi przypadkami uprawniającymi do odstąpienia od niniejszej

umowy okľeślonymi w Kodeksie cywilnym (w tym w ľamach upľawnień ztýllŁu ľękojmi

Pľojekt współfinansowany w ľamach Działania4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i
kultuľowę Regionalnego Pľo8ĺamu0Peľffi,'1i':s.Tffiä311ilä,''ľł:b"oo"'.oiego na łata2014-2020.
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zawady) oraz w niniejszej umowie, moŻe odstąpió od umowy, według Swego wyboľu w

całości lub w części niewykonanej, w przypadkach gdy:

1) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z podwykonawcą zgodnie

z niniejszą umową' zavłarł umowę z podwykonawcą Z natuszeniem waľunków, o

których mowa w $ 1 umowy' powierzył wykonanie robót podwykonawcom' na

których Zamawiający nie wyraził zgođy - w terminie do 14 dni od stwięľdzenia

wystąpienia któľejkolwiek z okoliczności;

2) Wykonawca nie rozpoczý wykonywania robót zgodnie z niniejszą umową - w

terminie do 14 dni od stwieľdzenia wystąpienia tej okoliczności;

3) organ egzekucyjny dokonał zajęcia wieľzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania

niniejszej umowy - w terminie do 14 dni od stwieľdzenia tej okoliczności;

4) Wykonawca pľzerwał' rea|izację ľobót i przerwa trwała ďłuŻej niŻ 7 kolejnych dni -

w teľminie do 14 dni od stwierdzenia tej okoliczności;

5) Wykonawca dokonał cesji wieľzytelności bądź przekazu zapŁaty Wynagľodzenia

niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy- w teľminie do 14 dni od

stwieľdzenia tej okolicznoŚci;

6) nie ma ustanowionego w trakcie wykonywania niniejszej umowy Kieľownika

budowy/ľobót - w teľminie do 14 dni od stwierdzenia tej okoliczności;

7) Wykonawca pomimo ptzekroczenia umownego teľminu wykonania przedmiotu

umowy' nie przedłuŻył o czas przekroczenia, czasu obowiązywania zabezpieczenia

naleŻytego wykonania umowy' o którym mowa w $ 8 umowy - w terminie do 14 dni

od stwierdzenia tej okoliczności;

2. odstąpienie od umowy wymaga foľmy pisemnej pod rygoľem nieważności.

3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego' Wykonawca jest zobowiązany do

ptzekazania terenu budowy wÍaz Z wykonanymi robotami i dokumentami wymaganymi

umową do odbioľów przewidzianych umową' w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy.

Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzď1ącym Stľony sporządzą pľotokół,

w którym oznacząstan ľealizacji pľzedmiotu umowy i terenu budowy.

Pľojekt współťtnansowany w ľamach Działania 4'2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kulturowe Regionalnego 

"'ĺiľľ;o"'.'ľř''1;':s-Yľsľ_''11iää,',ľłubŤ"''o'ego 
na łata 2014-2020'
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4. W przypađku odstąpienia od umowy udzielone zabezpieczenie należytego wykonania

umowy obowiązuje do ľobót wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od

umowy.

5. Strony zgodnie postanawiaj ą, Że w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy:

1) Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego wstľzymania i zabezpieczenia

ľobót zgodnię ze sztuka budowlaną (koszty ztymzwiązane obciążają Wykonawcę);

2) w teľminię do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy' Wykonawca jest zobowiązany

w uzgodnieniu z Zamawiającym pÍzeprowađzić inwentaryzację ľobót wykonanych,

a następnie sporządzić, i pľzedstawić Zamawiającemu protokół z takiej inwentaľyzacji

przygotowany na dzień odstąpienia od umowy;

3) w teľminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca jest zobowiązany

dokonać wszelkich płatności należnych na rzecz wszystkich swoich podwykonawców

oraz przedłoŻyć, Zamawiającemu pisemne oświadczenia podpisane ptzez

podwykonawców,

z ktőrych będzie wynikaó, Że Wykonawca dokonał zapłaty wobec nich wszelkich

nal eżno ś c i z tytlůu rc alizacji p o wi eľzo nych ľo bót ;

4) niezwŁocznie, ale nie póŹniej niżw terminie do 21 dni od daty odstąpienia od umowy,

Wykonawca jest zobowiązany zvłrőcić, Zamavłiającemu upoľządkowany teľen

budowy, z którego usunięto wszelkie odpady, zbędne materiały, maszyny, urząďzenia

oraz wykonać wszelkie inne obowiązki określone w niniejszej umowie, niezbędne do

dokonania odbiorów ľobót i ichrozl'iczenia;

5) Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych śľodków celem

zabezpieczenia wykonanych do dnia odstąpienia ľobót na własny koszt' a jeŻeli tego

nie wykona, wőwczas Zamawiający podejmie wszelkie niezbędne śľodki celem

zabezpieczenia ich wykonanych i kosztami zabezpíeczenia obciąŻy Wykonawcę

(koszty te mogą byó potrącone zna|eŻności Wykonawcy za wykonane ľoboty do dnia

odstąpienia od umowy);

Pľojekt współfinansowany w ramach Działania4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kultuľowe Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 2014-2020.
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6) Wykonawca po odstąpieniu od umowy będzie upľawniony do Żądania zapłaty

wynagľodzenia wyłącznie za te roboty, które zostały prawidłowo wykonane,

udokumentowane i odebrane przez Zamawiającego jako wolne od wad, zgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy.

6.W razie odstąpienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy dotyczące

gwarancji jakości i ľękojmi za wady mają zastosowanie do robót któľe zostały wykonane do

dnia odstąpienia od umowy pÍZezZamawiającego i odebľane przezZamawiającego.

7.Postanowienia powyższe stosuje się także w każđym innym pľzypadku rozwiązania

niniej szej umowy albo stwieľ đzenia j ej nieważno ś ci.

s12
ZAWIADOMIENIA

l'Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oľaz dokumentacja przekazywana w związku

zniniejsząUmową między Stľonami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stľonę

zawiaďamiającą, Za'wiadomienia mogą być: pľzesyłane telefaksem, doręczane osobiście,

przesyłane kuľierem lub listem.

2 Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez Stľony. KaŻda zę

Stľon zobowiązana jest do infoľmowania dľugiej Stľony o kuŻdej zmianie miejsca

zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca

zamięszkania, siedziby lub numeľu faksu, zawiadomienia wysłano na ostatni znany adres

zamieszkania, siedziby lub numeľ faksu, Stľony uznajązadoręczone.

3. Powiadamianie kaŻdej ze Stľon Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na

piśmie. Powiadomienie będzięwaŻne tylko wtedy, kiedy zostanie doľęczone adresatowi.

s13

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

1' W celu zapewnienia właściwej współpľacy i kooľdynacji dziaŁań Stron w tľakcie

wykonywania umowy, Strony wyznaczą swoich przedstawicieli do kontaktów i wskażą

Pľojekt współÍinansowany w ľamach Dziú.ania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kulturowe Regionalnego ..*iíľJj]o".,,ľř,śi:sr}ľ;ä3xxää 

ľ,ľłtokrzyskiego 
nałata2014'2020.
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zakľes ich umocowania. Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia

drugiej Stľony.

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia w okresie wykonywania umowy nadzoru

inwestorsk ie go przy ĺ eal.izacji robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Kierownika budowylrobőt w sposób

nieprzerwany od chwili przekazania teľenu budowy przez Zamawiającego do chwili jego

zwľotnego przekazania Zamawiającemu' pÍzy vwzględnieniu obowiązuj ących pľzepisów

pľawa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kieľownik budowy/robót wykonują obowiązki

wynikające z niniejszej umowy oruzprzepisów prawa.

obowiązki kieľownika budowy/ľobót wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego

i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki Wykonawcy, któľy ponosi pełną

pľawną odpowiedzialnośó za đziałaniai zaniechania kieľownika robót orazich skutki.

Zmiana Kierownika budowy/ľobót, Inspektoľów nadzoru inwestoľskiego bąďź innych

pľzedstawicieli Stľon, nie wymaga zmiany niniejszej umowy. o zmianach tych Stľony

zawiadamiaj ą się pi semni e.

$14

PODWYKONAWCY

Wykonawca ma prawo z\ecić, Podwykonawcom wykonanie części robót budowlanych,

dostaw i usług składających się na wykonanie Pľzedmiotu Umowy' Zlecenie takie nie

zmienia zobowiązan Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie Przedmiotu

Umowy w zakĺesie objętym tym zleceniem. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec

Zamawiającego za dziú'ania, uchybienia, zaniechania i zaníędbania Podwykonawców i

ich pľacowników w takim stopniu, jakby to były działanía, uchybienia, zaniechania i

zaniedbania Wykonawcy i jego pracowników.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek pľzeđłożenia

Zamawiającemu pľojektu umowy o podwykonawstwo, któľej pľzedmiotem są ľoboty

budowlane, atakŻe pľojektu jej zmiany) oraz poświadczonej za zgođnośó z oľyginałem

Projekt współfinansowany w ramach Działania4.2 ,,Gospodaľka odpadami" osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i

kulturowe Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 2014-2020.
l.lmowa nr RPSW.04.02.00-26-000 | I l7 -00

4.

5.

6.

l.

2.

Strona 6327L



ĄJ.

ĺ í'ľ,'*',ľ'- I $6;,ęosoorira $ľĺ,',',ľľlxłĺ; '#f"já:Ji,.?f,"Ę E
kopii zawaľtej umowy o podwykonawstwo, któľej przedmiotem są ľoboty budowlane i

jej zmian. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest ponadto zobowiązany

dołączyć, zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgoďnej z

pľojektem umowy.

Teľmin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może

byó dłuŻszy niz 30 dni. W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z

Podwykonawcą, atakŻe w każdej umowie zawieranej z da|szym Podwykonawcą, muszą

zostać ponadto za:warte postanowienia, Że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie

moŻe dokonaó cesji wierzytelności, ptzekazu oraz powierzyć wykonania robót

budowlanych dalszemu Podwykonawcy' bez zgody Zamawiającego.

Zamawiający w ciągu 14 dni od otľzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której

pľzedmiotem są roboty budowlane, a takŻe projektu jej zmian1 ma prawo zgłosić

pisemne zastrzeŻenia lub spľzeciw. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeŻęn lub spľzeciwlt w

tym teľminie uwaŻa się za akceptację projektu umowy' atakże pľojektu jej zmian, pÍzez

Zamavłiającego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Pođwykonawca ptzedkłada Zamawiającemu

poświadczoną za zgodnośi z oryginał.em kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,

któľej pľzedmiotem są dostawy lub usługi, w teľminie 7 ďni od dnia jej zawaĺcia, z

vĺyłączeniem umów o Podwykonawstwo o wartości mniejszej niŻ0,5%o waľtości Umowy

w sprawie zamówienia publicznego.-Wyłączenie, o któľym mowa w zdaniu pieľwszym,

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł (słownie:

pięóđziesiąt tysięcy złotych zeto gÍoszy). JeŻeli termin zapłaty wynagľodzenia w tejże

umowie jest dłuższy niŻ 30 dni Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie

go do dopľowadzenia do zmiany tej umowy pod rygoľem wystąpienia o zapłatę kary

umownej.

Waľunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego dľugiej i następnych części

należnego wynagrodzenia jest pľzedstawienie Zamawiającemu dowodów

potwieľdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom' ktőrzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o

Pľojekt współfinansowany w ľamach Działania4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictulo naturalne i

kultuľowe Regionalnego Pľogramu operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 20|4-2020.
Umowa nr RPSW.04.02.00-Ż6-000l l 17'00
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podwykonawstwo, której przedmiotem Są ľoboty budowlane' lub ktőtzy zawarli

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem Są

dostawy lub usługi, biorącym udział w rea|izacji odebranych robót budowlanych.

Dowodem zapłatyjest oświadczenię Podwykonawcy' atakŻe dalszego Podwykonawcy'

Że otrzymali wynagrodzenie za wykonane i odebľane roboty, dostawy, usługi.

Faktuľa do któľej nie zostaną dołączone dowody zapłaty, o których mowa w ust.6, nie

stanowi podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim pľzypadku'

Zamawiający wstľzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebľane roboty w części

równej sumie kwot wynikających z niepľzedstawionych dowodów zapłaty. Termin

zapłaty faktuľy biegnie od daty jej doľęczenia Zamawiającemu wÍaz z dowodami

zapłaÍy, o których mowa w ust. 6.

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagľođzenia

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy' który zavłarł

zaakceptowaną pÍzez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, któľej pľzedmiotem

są ľoboty budowlane, lub który zawarł przedłoŻoną Zamawiającemu umowę o

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w pľzypadku uchylenia się

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego

Podwykonawcę zamőwienia na ľoboty budowlane. Wynagľodzenie to ďotyczy wyłącznie

naleŻności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o

podwykonawstwo, któľej pľzedmiotem są roboty budowlane, lub po pľzedłożeniu

Zamawiającemu poświadczonej za zgodnośó z oryginú'em kopii umowy o

podwykonawstwo, któľej przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata

obejmuje vłyŁącznienależnevlynagrodzenie,bez odsetek, ĺaleŻnychPodwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpośľedniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiający wystąpi na piśmie do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag

dotyczących zasadności bezpośľedniej zapłaty wynagľodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy. W takiej sýuacji Wykonawca ma J dni od dnia otrzymania

Pľojekt współfinansowany w ľamach Działania4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kultuľowe Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata Ż014-2020'

Umowa nľ RPSW.04.02.00 -26-000l l |7 -00
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pisma Zamawiającego na zgłoszenie uwag đotyczących zasadności bezpośľedniej zapłaty

wynagľodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Pođwykonawcy.

'W przypaďku terminowego zgłoszenia przez Wykonawcę uwag' o któľych mowa w ust.

9,Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagľodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy' j eŻeli Wykonawc a wykaŻe niezasadno śó takiej zapłaty a|b o

b) zŁoŻyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagľodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w pľzypadku istnienia zasadniczej

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości naleŻnej zapłaty lub pođmiotu, któremu

płatność się należy, albo

c) dokonaó bezpośľedniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy' jeŻe|i Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaŻe zasadność,

takiej zapłaty.

W pľzypadku dokonania bezpośľedniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy' Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia Z

wynagrodz enia na|eŻnego Wykonawcy.

Zamawiający ma pľawo odstąpienia od Umowy w pľzypadku wielokľotnego

dokonywania bezpośľedniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub

konieczności dokonania bezpośľednich zapłat na sumę większą niz 5 oń waľtości

Umowy.

W pľzypadku zawaľcia umowy przęz Wykonawcę z Podwykonawcami lub pomiędzy

P o dwyko nawc ami b ez pt ze stt ze gania pľzepi só w n i n i ej sze go p ar agr afu, Zamaw iaj ącemu

przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołów odbioľu, do czasu dostosowania

warunków tych umów do waľunków Umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji należności na rzecz

Podwykonawców oraz dokonanych na ich rzecz płatności, a takŻe przekazania kopii tej

ewidencj i na kaŻďe Żądanie Zamawiającego.

Projekt współfinansowany w ľamach Działania4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i

kulturowe Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 2014-2020.
Umowa nľ RPSW.04.02.00-Ż6-0001 l 17 -00
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t.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listy własnych pracowników i pľacowników

Podwykonawców oÍaz wskaże poddostawców upľawnionych do wstępu na Plac

Budowy. Pľacownicy i poddostawcy spoza tej listy nie będą wpuszczani na Plac

Budowy.

sls
ZATRUDNIENIE NA UMowĘ o PRACĘ

Na podstawie aľt. 29 ust.3a ustawy Prawo zamőwięnpublicznychZamavłíający wymaga

zatrudnienia na podstawie umowy o pľacę przęz Wykonawcę lub Podwykonawcę osób

wykonujących czynności związane z modernizacją układu zasilania.

w tľakcie realizacji zamówienia Zamawiający upľawniony jest do wykonywania

czynności kontľolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania ptzez Wykonawcę lub

Podwykonawcę wymogu zatľudnienia na podstawie umowy o pľacę osób wykonujących

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający upľawniony jest w szczegőlności do:

a) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakľesię potwieľdzenia spełniania wyżej

wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny;

b) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania

wy Żei wymienionych wymogów;

c) pľzeprow adzania kontľoli na miej scu wykonywania świadczenia'

3. W trakcie realizacji zamówieni a na każdę wezwanie Zamawiającego i w Wznaczonym

w tym wezwaniu teľminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej

dowody w celu potwieľdzenia spełnienia wymogu zatľudnienia na podstawie umowy o

pracę ptzez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1

czynności w tľakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na pođstawie umowy o

pľacę osób wykonujących czynności, któľych dotyczy wezwanie zarnawiającego;

oświadczenie to powinno zawieraó w szczegőlności: dokłađne określenie podmiotu

składającego oświadczenie, datę złoŻenia oświađczenia' wskazanie, Że objęte

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę

Projekt współfinansowany w ľamach Działania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzíctwo natuľalne i

kulturowę Regionalnego 
"*iíľJJ]o"'Jľř,r1i,:srYľ;Ľľňäi,ľłub"ľ""o'ego 

na łata 2014-2020'
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wraz zę wskazaniem liczby tych osób' imion i nazwisk tych osób, rođzaju umowy o

pľacę i wymiaľu etatu oraz podpis osoby upľawnionej do złoŻenia oświadczenia w

imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgođnośó z oryginałem odpowiednio pÍzez Wykonawcę lub

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pľacę (wraz z dokumentem regulującym

zakľes obowiązków, jeŻeli został' sporządzony) osób wykonujących w trakcie

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy, o

którym mowa w pkt a); kopia umowy/umów powinna zostai zanonimizowana w

sposób zapevĺniający ochľonę danych osobowych pľacowników, zgodnie zprzepisami

RozpoľządzeniaParlamentu Euľopejskiego i Rady (UE) 20l61679 z đnia27 kwietnia

2016 r. o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pľacownika nie podlega

anonimizacji; inťoľmacje takie jak: data zawarcia umowy' rodzaj umowy o pľacę i

wymiaľ etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUs, potwieľdzające opłacanie przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdľowotne z

týułu zatľudnienia na podstawie umów o pľacę za ostatni okľes rozliczenioľvY] w

pľzypadku pľacowników delegowanych zkrajőw UE, podlegających ubezpieczeniu w

innym państwie UE, stosowne zaświadczenie potwieľdzające tę okoliczność; w

przypadku pľacowników Spoza UE, inne odpowiednie zaświadczenie, o i\e z tręści

lączących Polskę umów międzynaľodowych wynika moŻliwość ubezpieczenia

takiego pľacownika w kľaju jego pochodzenia;

d) poŚwiadczortą za zgodnośó z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pľacownika przez

pracodawcę do ubezpieczen, zaĺonimizowaną w sposób zapewniający ochľonę

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z pľzepisami Rozporządzenia

Paľlamentu Euľopejskiego i Rady (UE) 20161679 z dĺia 27 kwietnia 2016 t' o

ochľonie danych osobowych; imię i nazwisko pľacownika nie podlega anonimizacji.

4. Z tytlúu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pľacę osób wykonujących wskazane w ust. l czynności,

Projekt współfinansowany w ľamach Działania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Pľiorytetowe1 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowę Regionalnego Pľogramu operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 2014'2020.
Umowa nľ RPSW.04.0Ż'00 -26-000 | l l7 -00
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Wykonawca zobowiązany będzie đo zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej na

zasadach i w wysokości okľeślonej w $ 7 ust. 4. Niezłożenie przez Wykonawcę w

l,'ryznaczonym przez Zamawiającego terminie Żądanych przez Zamawiającego dowodów

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie pruez

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pľacę

osób wykonujących wskazane w ust. l czynności' skutkując obowiązkiem zapłaty kaľy

umownej, o któľej mowa w zdaniu 1.

5. 'Ý,I przypadku uzasadnionych wątpliwości co do pĺzesttzegania pľawa pracy przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę' Zamawiający moŻe zwrőcić się o pľzepľowadzenie

kontľoli przez Państwową Inspekcję Pľacy.

$1ó

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest zobowiązany do za'warcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz

dostaľczenia Zamawiającemu nie później niŻ w dniu protokolaľnego przekazania teľenu

budowy opłaconej polisy oC w zakľesie pľowadzonej działalności, włączającej do

ochľony również:

a) odpowiedzialność kontraktowąztytlilu nie wykonania lub nienależytego wykonania

zobowiązan,

b) czyste stľaty finansowe,

a w pľzypadku bľaku polisy inny dokumęnt potwieľdzający, Że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działa|ności zvĺiązanej

z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście

tysięcy złoty ch 00/ 1 00) ;

2. Wykonawca zobowiąZany jest do kontynuowania ubezpieczen wskazanych w ust. 1 w

całym okľesie rea|ízacji umowy. JeŻe|i Wykonawca nie będzie kontynuował

ubezpieczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania niniejszego obowiązku

Pľojekt współfinansowany w ramach Dział'ania 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego ProBľamr:0Peľffir'1i,:s.Y*ä31xääľ,ľł:tokrzyskiego nałata2014-2020.
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w teľminie 7 dn| a w przypadku bezskutecznego upływu teľminu, moŻe zawrzeć

odpowiednie ubezpieczenie lub przedłuŻyć, je w imieniu i na koszt Wykonawcy albo

odstąpić od niniejszej umowy' według Swego wyboru' w całości lub w niewykonanej

części, w teľminie do 30 dni od stwierdzenia bezskutecznego upływu 7 dniowego

teľminu.

3' W pľzypadku przedłuŻenia ubezpieczenia w tľybie wskazanym w ust. 2 zd. 2

Zamawiający moŻe potrąció wydatki ztymzwiązane z Wynagľodzenia Wykonawcy.

$17

PoSTANOWIENIA DoDATKowE I KoŃCowE

l . Stľony ustalaj ą następuj ące postanowienia dodatkowe

2. Wykonavłcazatrldni podstawowy personel wymieniony w ofeľcie do wykonywania

funkcji określonych w tej ofeľcie, albo inny personel zaakceptowany przezZamawiającego.

Zamawiający zaakceptuje pľoponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy,

kiedy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie pľoponowanego peľsonelu

będą takie same' bądźlepsze niż peľsonelu wymienionego w ofercie.

3.Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu

historycznym lub innym czy teŻ o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji

Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich

odkľyciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się znimi.

4.Przy rea|izacji niniejszej Umowy majązastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy

prawa polskiego.

5.W sprawach nięuľegulowanych niniejszą umową stosuje się pĺzepisy Ustawy Pľawo

Zamőwień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oľaz Ustawy Pľawo buđowlane.

6.Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być

rozstľzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

Pľojekt współfinansowany w ľamach Dziú.ania 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 2014-2020.
Umowa nr RPSW.04.0Ż.00 -Ż6-000 l l 17 -00
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7.Na wypadek sporu między stľonami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest

zobowiązany do wyczeľpania przede wszystkim dľogi postępowania ľeklamacyjnego

polegającego na rozpatrzeniu konkľetnego roszczenia od Zamawiającego' Wykonawca ma

obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w teľminie 14 dni od daty

zgŁoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia

Zamawiającego, względnie nieudzielenia odpowieđzinarcszczenie w terminie Zamawiający

jest upľawniony do wystąpienia na drogę sądową.

S.Umowę niniejszą spotządzono w 3 jednobľzmiących egzemplarzach w języku polskim; 2

egz. d|aZamawiającego, l egz. d|a Wykonawcy.

Zał.ączniknľ 1 a b c d _ Pľojekt wykonawczy z wan)nkami przyłączenia

Załączniknľ 2 - Wytyczne technicznych opracowane pÍzez dostawcę wyposażenia

technologicznęgo

WYKONAWCA ZAMAwIAJĄCY

Pľojekt współfinansowany w ramach Działania4.2 
',Gospodaľka 

odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kulturowe Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 2014-20Ż0.

Umowa nr RPSW.04.02.00-2ó-000 l /l 7-00
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