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Niniejsze  zamówienie  jest  finansowane  w  ramach  projektu  „Ograniczenie  niskiej  emisji  poprzez  poprawę
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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Miasto Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
NIP 222-00-12-288
REGON 276255393 
adresat: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ul. Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice

Zamawiający jest płatnikiem VAT.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Upzp”, o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Upzp.
3. O      PIS P  R  Z  E      D  M  I  OT      U Z  A      M  ÓW      IE  N  IA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: 

Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych
źródeł energii w budynkach mieszkalnych – etap I – Reja 18a w Mysłowicach

3.2. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje:
3.2.1) przedmiar robót – załącznik nr 14 do SIWZ
3.2.2) dokumentacja projektowa z grudnia 2012 – załącznik nr 15 do SIWZ
3.2.3) aktualizacja audytu z 2017 roku – załącznik nr 15a do SIWZ
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej (zawierającej część
opisową i  część rysunkową) oraz w  specyfikacji technicznej  wykonania i  odbioru robót budowlanych,
zwanych dalej STWiORB (załącznik nr 13 do SIWZ). 
Zakres termomodernizacji na podstawie wytycznych obejmuje:
-  Prace  przygotowawcze  związane  wznoszeniem  rusztowań,  wykonaniem  instalacji  odgromowych
rusztowań,  zabezpieczeniami  okien i  likwidacja  elementów na elewacji  (anten,  szyldów reklamowych,
pochwytów itp.).
- Odbicie luźnych tynków oraz uzupełnienie ubytków tynku przed wykonaniem prac dociepleniowych.
- Zmycie i gruntowanie powierzchni przed wykonaniem docieplenia.
- Wykonanie wyrównania powierzchni ścian styropianem gr 2, 3 i 5 cm.
- Montaż listwy startowej.
- Montaż profili dylatacyjnych.
-  Wykonanie  docieplenia  ścian  zewnętrznych  przybudówki  styropianem  gr.  15  cm  tynk  silikonowy
SILIKON S gr 2 mm struktura baranek, w technologii BAUMIT EPS.
-  Wykonanie docieplenia spodów wysuniętej części przybudówki z zastosowaniem styropianu gr 15 cm
tynk silikonowy SILIKON S gr 2 mm struktura baranek, w technologii BAUMIT EPS.
- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm tynk silikonowy SILIKON S gr 2 mm
struktura baranek, w technologii BAUMIT EPS.
-  Wykonanie cokołu budynku z wyprawy mozaikowej na podkładzie styropian 10 cm, klej + siatka, –
BAUMIT MosaikPutz.  Cokół zostanie  wykonany z  tynku mozaikowego do głębokości  15 cm poniżej
poziomu terenu.
-  Wykonanie wzmocnienia  docieplanej  ściany w obszarze zagrożonym uderzeniami przy użyciu siatki
zbrojonej.
-  Demontaż  istniejących  okienek  piwnicznych, zamurowanie  otworów po zdemontowanych okienkach
oraz montaż wentylacji za pośrednictwem rury fi 110 dla wentylowania pomieszczeń piwnic. Od zewnątrz
zabezpieczyć kratką PCV zamocowaną w licu docieplanej ściany.
- Demontaż istniejącej fasady szklanej na klatkach schodowych – okna fix w ramach stalowych.
-  W miejsce zdemontowanej fasady zamontować nowe okna z PCV po 2 sztuki na każdej kondygnacji.
Okna uchylno-rozwieralne jednokomorowe o wymiarach 150 cm * 90 cm.
-  Częściowe  przemurowanie  otworów po  zdemontowanej  fasadzie  szklanej  z  zastosowaniem pustaka
Porotherm P+W gr 38 cm, od środka wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat III i przemalowanie
całej ściany na której znajdują się okienka w kolorystyce zbliżonej do kolorystyki istniejącej. Od zewnątrz
docieplić i wyprawić jak dla całości elewacji,
- Wymiana okien w lokalach mieszkalnych będących w złym stanie technicznym na nowe okna z PCV o
funkcji uchylno – rozwieralnej. Od zewnątrz zamontować parapet z blachy powlekanej.
-  Wymiana okien i drzwi balkonowych w na korytarzach będących w złym stanie technicznym na nowe
okna i drzwi balkonowe z PCV o funkcji uchylno – rozwieralnej. Należy oczyścić i pomalować balustrady
balkonowe.
-  Narożniki  zewnętrzne  w tym narożniki  ościeży  okien,  drzwi,  przybudówki,  gzymsu  i  naroży  ścian
zewnętrznych zabezpieczone kątownikiem ochronnym.
- Wykonanie ościeży okiennych z zastosowaniem styropianu gr. 1,5 - 3 cm – ościeża koloru białego.
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- Wymiana i montaż parapetów na nowe z blachy powlekanej.
-  Wymiana wszystkich obróbek blacharskich koniecznych do wykonania docieplenia zgodnie ze sztuką
budowlaną na nowe z blachy powlekanej.
-  Wymiana  istniejących  drzwi  zewnętrznych  do  budynku  na  nowe  drzwi  aluminiowe  posiadające
przeszklenie i wyposażone w okucia i samozamykacze oraz wkładkę termiczną.
- Wykonanie zadaszenia nad przychodnią – część lewa – z płyt OSB na konstrukcji drewnianej o kształcie
i pochyleniu oraz pokryciu jak dla całości zadaszenia.
- Wykonanie spodu zadaszenia w tynku silikonowym na podkładzie siatka + klej.
- Montaż nowych uchwytów flagowych.
- Remont schodów i podestów przed wejściami do klatek schodowych.
-  Skucie istniejącej  opaski oraz wykonanie nowej opaski ochronnej o szerokości 50 cm przy ścianach
zewnętrznych  z  kostki  betonowej  gr  6  cm  w  obramowaniu  z  krawężnika  ogrodowego  na  podsypce
cementowo – piaskowej gr 8 cm.
- Oczyszczenie i malowanie elementów metalowych elewacji w tym balustrad balkonowych.
- Montaż tablic z numerem policyjnym budynku.
- Wykonanie opraw oświetleniowych.
- Wymiana istniejących skrzynek przyłącza gazowego na nowe.
- Wykonanie instalacji odgromowej pod dociepleniem w rurkach Arota o gr ścianki 8 mm.
- Wymiana istniejących rur spustowych na nowe z blachy powlekanej. Wymiana wszystkich rynien wraz z
hakami rynnowymi na nowe rynny z blachy powlekanej. Wymiana obróbek pasów podrynnowych na nowe
z blachy powlekanej oraz obróbek ogniomurów przybudówki na nowe z blachy powlekanej.
- Montaż nasad wentylacyjnych blaszanych.
-  Rozbiórka istniejącego  pokrycia  z  papy,  przygotowanie  podłoża  poprzez  oczyszczenie  powierzchni
betonowej oraz uzupełnienie ubytków betonu, wykonanie izolacji powłokowej na zimno.
-  Wykonanie  docieplenia  stropodachu  z  użyciem  styropapy  o  współczynniku  przewodności  λ=0,036
W/mK i grubości 14 cm. Jako warstwę wierzchnią wodoszczelną zostanie zastosowana papa zgrzewalna z
asfaltu modyfikowanego SBS gr. 5,2 mm. Wymienić obróbki przy kominach wraz z
założeniem pasów dociskowych. Obróbki wykonać z wydrą z blachy ocynkowanej, zostaną wymienione
czapki  kominowe  oraz  skute  luźne  fragmenty  tynków kominów oraz  wykonane  nowe  tynki  z  tynku
mineralnego na podkładzie siatka + klej.
-  Remont tynków kominów ponad dachem. Odbicie  tynków kominów i  wykonanie nowych tynków z
tynku mineralnego na podkładzie siatka+klej.
- Wymiana czapek kominowych na nowe betonowe.
- Wykonanie obróbek przy kominach z blachy ocynkowanej oraz papy termozgrzewalnej.
- Montaż nowych włazów dachowych z poliwęglanu typu ICOPAL
3.4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwyko-
nawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego (w pkt 26 siwz)
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Sposób dokumentowania zatrud-
nienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli speł-
niania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, oraz sankcje z tytułu niespeł-
nienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wyko-
nujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określono w pkt 26 siwz oraz § 8 ust. 1 pkt 8 projektu
umowy (  Załącznik Nr 12 do SIWZ).
Powyższy  wymóg  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  nie  dotyczy czynności  wykonywanych
w trakcie realizacji zamówienia przez kierownika budowy i kierownika robót, tj. osobę/y pełniącą/e samo-
dzielną/e  funkcję/e  techniczną/e  w  budownictwie  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  7  lipca  
1994 r. Prawo budowlane.
3.5. Rozwiązania równoważne:
3.5.1)  jeżeli  w opisie  przedmiotu zamówienia  zawartym w dokumentacji  projektowej  oraz  STWiORB
wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający zgodnie z art.  29 ust.  3
uPzp, w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji projektowej oraz STWiORB parametrów, czy
danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących bezpośrednio lub pośrednio towar bądź
produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania
charakteryzujące się parametrami i właściwościami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w
dokumentacji projektowej oraz STWiORB;
3.5.2)  jeżeli  w opisie  przedmiotu zamówienia  zawartym w dokumentacji  projektowej  oraz STWiORB
odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
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referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, Zamawiający zgodnie z art. 30
ust.  4  uPzp,  dopuszcza  rozwiązania  równoważne  opisywanym  w  dokumentacji  projektowej  oraz
STWiORB;
3.5.3)  na  podstawie  art.  30  ust.  5  uPzp wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3.6. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
3.6.1) główny:
– kod CPV: 45000000-7, nazwa CPV: roboty budowlane;
3.6.2) dodatkowy(-e) kody CPV: 

– kod CPV: 45400000-1, nazwa CPV: roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

– kod CPV: 45410000-4, nazwa CPV: tynkowanie

– kod CPV: 45421130-4, nazwa CPV: instalowanie drzwi i okien

– kod CPV: 45443000-4, nazwa CPV: roboty elewacyjne

– kod CPV: 45442120-4, nazwa CPV: malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

– kod CPV: 45261000-4, nazwa CPV: wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

– kod CPV: 45262100-2, nazwa CPV: roboty przy wznoszeniu rusztowań

– kod CPV: 45312310-3, nazwa CPV: ochrona odgromowa

– kod CPV: 45312311-0, nazwa CPV: montaż instalacji piorunochronnej 
4.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: max. 15 maj 2019 r.
5.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.1) nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
5.2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 uPzp.
5.3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
5.3.1)  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika
to z odrębnych przepisów, Zamawiający  nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku;
5.3.2)  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej,  Zamawiający  wymaga,  aby  wykonawca  wykazał,
że posiada:
5.3.2.1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem  zamówienia  na  sumę  gwarancyjną  nie  mniejszą  niż  1  000  000,00 PLN  (słownie:
jeden milion złotych 00/100).
W przypadku wykazania sumy gwarancyjnej w walucie obcej, dla oceny spełniania ww. warunku udziału
w postępowaniu Zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpiecze-
nia i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania
o udzielenie niniejszego zamówienia.
W przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  Zamawiający  uzna
za spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu wykazanie, że jeden z wykonawców posiada ubezpie-
czenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem za-
mówienia na sumę gwarancyjną jw. albo że wszyscy lub niektórzy z wykonawców posiadają ubezpiecze-
nie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamó-
wienia łącznie na sumę gwarancyjną jw.;
5.3.3)  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  Zamawiający  wymaga,  aby  wykonawca  wykazał,  że:
5.3.3.1) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcze-
śniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzia -
łalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie termomodernizacji,
przy  czym  wartość  (netto)  roboty  budowlanej  o  powyższym  zakresie  musi  wynosić  nie  mniej  niż
800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).
W  przypadku  wykazania  wartości  w  walucie  obcej,  dla  oceny  spełniania  ww.  warunku  udziału
w postępowaniu Zamawiający przyjmie iloczyn wykazanej wartości i średniego kursu tej waluty, określo-
nego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna za
spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu wykazanie, że jeden z wykonawców wykonał co naj-
mniej jedną robotę budowlaną jw.;
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5.3.3.2)  skieruje  do  realizacji  zamówienia  publicznego  osobę/y,  w  szczególności  odpowiedzialną/e
za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą/e uprawnienia budowlane do kierowania robotami bu-
dowlanymi w specjalności: 
– konstrukcyjno-budowlanej (pełniącą funkcję kierownika budowy),
– instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych (pełniącą funkcję kierownika robót); lub posiada-
jącą/e odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązują-
cych przepisów, a które upoważniają do pełnienia ww. funkcji, a także będącą/e członkiem/ami właściwej
izby samorządu zawodowego, albo skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę/y, w szczególno-
ści odpowiedzialną/e za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą/e odpowiadające ww. uprawnie-
niom kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (od-
noszące się np. do prawa międzynarodowego).
W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  Zamawiający
uzna za spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu wykazanie, że jeden z wykonawców skieruje do
realizacji zamówienia publicznego osobę/y posiadającą/e uprawnienia budowlane jw.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna za
spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu wykazanie, że jeden z wykonawców posiada wymagane
uprawnienia.
5a.   PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 UPZP.
5a.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę wobec którego zaist-
nieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp – wykluczenie obligatoryjne.
5a.2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę wobec którego zaist-
nieje przesłanka do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp (tj. Zamawiający wykluczy z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwier-
dzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzy-
cieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 usta-
wy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, z późn. zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ za-
twierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli  układ nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) – wy-
kluczenie fakultatywne.
5a.3. Zgodnie z art. 24 ust. 12 uPzp, Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postę-
powania o udzielenie zamówienia.
6.    WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
6.1. Na podstawie art. 24aa uPzp (procedura odwrócona), Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w
trybie  przetargu  nieograniczonego,  najpierw dokona  oceny ofert,  a  następnie  zbada,  czy  wykonawca,
którego oferta  została  oceniona  jako najkorzystniejsza,  nie  podlega wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki
udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Zamawiający  zbada,  czy  nie  podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert.
6.2. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.2.1.  Do  oferty  wykonawca  dołącza  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  w  zakresie
wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie,
że  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  (Załącznik  Nr  2  do  SIWZ)  oraz  spełnia  warunki  udziału  w
postępowaniu (Załącznik Nr 3 do SIWZ).
6.2.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec  nich  podstaw  wykluczenia  oraz  spełniania,  w  zakresie,  w  jakim  powołuje  się  na  ich  zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym
mowa w pkt 6.2.1.
6.2.3. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom,  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  z  udziału  w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.2.1.
6.2.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz spełnia
warunki  udziału  w postępowaniu  (Załącznik  Nr  3  do  SIWZ)  składa  każdy z  wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz  brak  podstaw  wykluczenia  w  zakresie,  w  którym  każdy  z  wykonawców  wykazuje  spełnianie

5
SIWZ : „Reja 18 a”



                                                                                                                                                                                                   Nr sprawy: 1/2018

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.3.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 uPzp (brak
podstaw wykluczenia).
6.3.1. Na podstawie art. 26 ust. 2 uPzp, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 uPzp
(brak podstaw wykluczenia), tj.:
6.3.1.1)  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.  24 ust.  1 pkt 13, 14
i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3.1.2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
6.3.1.3)  oświadczenia  wykonawcy  o  braku  wydania  wobec  niego  prawomocnego  wyroku  sądu
lub  ostatecznej  decyzji  administracyjnej  o  zaleganiu  z  uiszczaniem  podatków,  opłat  lub  składek  na
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  albo  –  w  przypadku  wydania  takiego  wyroku  lub  decyzji  –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi  odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności  (Załącznik Nr 7 do
SIWZ);
6.3.1.4)  oświadczenia  wykonawcy o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem środka  zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik Nr 8 do SIWZ);
6.3.1.5) oświadczeń (Załącznik Nr 7 do SIWZ i Załącznik Nr 8 do SIWZ) i dokumentów wymienionych w
pkt 6.3.1.1-6.3.1.4 – w odniesieniu do podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuje się wykonawca (tj.
w odniesieniu do podmiotu/ów, na którego/ych zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a uPzp);
6.3.1.6) oświadczeń (Załącznik Nr 7 do SIWZ i Załącznik Nr 8 do SIWZ) i dokumentów wymienionych w
pkt 6.3.1.1-6.3.1.4 –  dotyczących podwykonawcy/ów niebędącego/ych  podmiotem/ami,  na którego/ych
zasoby powołuje się wykonawca (tj.  dotyczących podwykonawcy/ów, któremu/ym wykonawca zamierza
powierzyć  wykonanie  części  zamówienia,  a  który/zy  nie  jest/są  podmiotem/ami,  na  którego/ych
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp).
W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia
i dokumenty wymienione w pkt 6.3.1.1-6.3.1.4 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
Terminy  wykluczenia  wykonawcy/ów  w  związku  z  zaistnieniem  przesłanek  wykluczenia  określa
art. 24 ust. 7 uPzp.
Zgodnie z art. 24 ust. 8 uPzp, wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i
14 oraz 16-20 lub ust. 5 uPzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystar -
czające do wykazania  jego rzetelności,  w szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub na -
prawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla za-
pobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz
nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Na podstawie art. 24 ust. 9 uPzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględnia -
jąc wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie art. 24 ust. 8 uPzp.
Na podstawie art. 24 ust. 10 uPzp, w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 uPzp, przed
wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6.3.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w:
6.3.2.1) pkt 6.3.1.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego reje-
stru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w któ-
rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;
6.3.2.2) pkt 6.3.1.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma sie -
dzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło-
ści.  Dokumenty,  o  których  mowa w zdaniu  poprzedzającym,  powinny być  wystawione  nie  wcześniej
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niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów,  o  których  mowa  w pkt  6.3.2,  zastępuje  się  je  dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie  wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądo-
wym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o któ-
rych mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły-
wem terminu składania ofert.
W przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,  Zamawiający  może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której  dokument dotyczy,  o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
6.3.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby ma-
jącej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskaza-
ny  w  pkt  6.3.1.1,  składa  dokument,  o  którym  mowa  w  pkt  6.3.2.1,  w  zakresie  określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której doku -
ment  miał  dotyczyć,  nie  wydaje  się  takich  dokumentów,  zastępuje  się  go  dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,  Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.3.4. W przypadku wskazania przez wykonawcę:
6.3.4.1) dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.1 i pkt 6.3.2, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty;
6.3.4.2)  oświadczeń  lub  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  6.3.1  i  pkt  6.3.2,  które  znajdują  się
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych  przez
Zamawiającego  zgodnie  z  art.  97  ust.  1  uPzp,  Zamawiający  w  celu  potwierdzenia  okoliczności,
o których mowa w art.  25 ust.  1  pkt  3 uPzp, skorzysta  z  posiadanych oświadczeń lub dokumentów,
o ile są one aktualne.
6.4  .   Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  składanych  przez  wykonawcę  w  postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt
1 uPzp (  spełnianie warunków udziału w postępowaniu  ).
6.4.1. Na podstawie art. 26 ust. 2 uPzp, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym,  nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 uPzp,
(spełnienie warunków udziału w postępowaniu) tj.:
6.4.1.1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę  gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu, dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, określonego w pkt 5.3.2.1;
6.4.1.2)  wykazu  robót  budowlanych wykonanych  nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  5  lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały  wykonane  (Załącznik  Nr  9  do  SIWZ), z  załączeniem  dowodów określających  czy  te  roboty
budowlane zostały wykonane należycie,  w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie  z  przepisami  prawa budowlanego i  prawidłowo ukończone,  przy czym dowodami,  o  których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty  – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w pkt
5.3.3.1;
6.4.1.3)  wykazu  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,
w  szczególności  odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami
na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami  (Załącznik Nr 10 do SIWZ) – w zakresie niezbędnym do
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wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu,  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub
zawodowej, określonego w pkt 5.3.3.2.
Zgodnie z art. 26 ust. 2c uPzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku
udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie naj-
wyżej  oceniona  oświadczenia  lub  dokumenty,  o  których  mowa  w  pkt  6.4.1  składa  wykonawca
w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu albo składają wykonawcy
wspólnie.
6.4.2.  W  przypadku  wskazania  przez  wykonawcę  oświadczeń  lub  dokumentów,  o  których  mowa
w  pkt  6.4.1,  które  znajdują  się  w  posiadaniu  Zamawiającego,  w  szczególności  oświadczeń
lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, Zamawiający w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 uPzp, skorzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
6.5  .   Inne dokumenty nie wymienione w pkt 6.2, 6.3, 6.4.
6.5.1.  Poleganie  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych
w art. 22a uPzp.
6.5.1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosow-
nych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6.5.1.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zama-
wiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w
szczególności przedstawiając  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ).
6.5.1.3.  Zamawiający  oceni,  czy  udostępniane  wykonawcy przez  inne  podmioty  zdolności  techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podsta-
wy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 uPzp.
6.5.1.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświad-
czenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.5.1.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Za-
mawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
6.5.1.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym mowa w pkt 6.5.1.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępo-
waniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego:
6.5.1.6.1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
6.5.1.6.2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdol-
ności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuację  finansową  lub  ekonomiczną,  o  których  mowa
w pkt 6.5.1.1.
6.5.2. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 i art. 25a ust. 6
uPzp.
6.5.2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
6.5.2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członkowie/partnerzy konsor-
cjum, wspólnicy spółki cywilnej) zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą p  e  łn      o  m  o  c  n      i  c  t      w  a   (Załącznik Nr
5 do SIWZ)  , zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do  reprezentowania ich w  postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
6.5.3. Na podstawie art. 24 ust. 11 uPzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie interne-
towej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu   oświadczenie o przy-
należności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 uPzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do pisma zawierającego ww. informacje. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.5.4. Na podstawie art. 26 ust. 2f uPzp, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wy-
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konawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podsta-
wy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktual-
nych oświadczeń lub dokumentów.
6.5.5. Podwykonawstwo na zasadach określonych w art. 36a, art. 36b, art. 36ba uPzp.
6.5.5.1. Na podstawie  art. 36a ust. 1 uPzp, wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 uPzp.
6.5.5.2.  Zgodnie  z  art.  36b  ust.  1  uPz  p,  Zamawiający żąda  wskazania przez  wykonawcę  w  pkt  9
formularza  ofertowego  (Załącznik  Nr  1  do  SIWZ)  części  zamówienia,  których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Na  podstawie  art.  36b  ust.  1a  uPzp,  w  przypadku  zamówień  na  roboty  budowlane,  które  mają  być
wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający zażąda, aby
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie
roboty  budowlane.  Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  danych,  o  których
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
Zgodnie  z  art.  36b  ust.  2  uPzp,  jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,
na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu
wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wykonawca  jest  obowiązany  wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
6.5.5.3. Zgodnie z art. 36ba ust. 1 uPzp, jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia
na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp.
Zgodnie z art. 36ba ust. 2 uPzp, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z po-
wierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Zapisy, o których mowa wyżej stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
Zgodnie z art. 36ba ust. 4 uPzp, powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6.5.6. Oświadczenia i dokumenty należy złożyć w formie zgodnej z poniższymi zasadami.
6.5.6.1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
6.5.6.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 6.5.6.1, składane są w oryginale lub ko-
pii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.5.6.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówie-
nia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.5.6.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
6.5.6.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumen-
tów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.5.6.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.5.6.7. Pełnomocnictwo (Załącznik Nr 5 do SIWZ)   wykonawców wspólnie ubiegających się o udziele-
nie  zamówienia, zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariu-
sza.
6.5.6.8.  Pełnomocnictwo  (Załącznik Nr 6 do SIWZ)   dotyczące ustanowienia przez wykonawcę pełno-
mocnika składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7.    INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E UPZP, PRZEWIDUJE
INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ,  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiające-
go za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadcze-
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niu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).
7.2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informa-
cje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.3.  Powyższa  zasada  nie  dotyczy  oświadczeń  i  dokumentów  uzupełnianych  na  podstawie  art.  26
ust. 3 uPzp oraz pełnomocnictw uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3a uPzp, a także oferty, w stosun-
ku do których zastrzeżona jest forma pisemna.
7.4. Zamawiający sugeruje, aby każde pismo/faks/e-mail dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oznaczone były nazwą zadania oraz numerem sprawy.
7.5. Dane do kontaktu:
– e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl.
7.6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Andrzej Cegiełka (32/317-43-28),
Jan Bielawka (32/317-43-29), a w sprawach merytorycznych oraz w celu umówienia ewentualnej wizji na
budynku – Jan Drymel (32/222-24-97).
7.7.  Wyjaśnienia  dotyczące  siwz  udzielane  będą  z  zachowaniem  zasad  i  terminów  określonych
w art. 38 uPzp. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje i inne informacje związane z niniejszym postępowa-
niem  Zamawiający  zamieszcza  na  swojej  stronie  internetowej  (Biuletyn  Informacji  Publicznej)  –
http://www.mzgk.nowybip.pl/.
8.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości
22.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100).
8.2. Zgodnie z art. 45 ust. 6 uPzp, wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
– pieniądzu,
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
– gwarancjach bankowych,
– gwarancjach ubezpieczeniowych,
–  poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa  w  art.  6b  ust.  5  pkt  2  ustawy  z  dnia
9 listopada  2000 r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości  (t.j.:  Dz.  U.  z  2014 r.
poz. 1804, z późn. zm.).
8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Pekao
SA O/Mysłowice nr 66 1240 4315 1111 0000 5299 8043. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu
Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego. Do
oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
8.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8.5.  Oryginał wadium wniesionego w formie niepieniężnej wykonawca/y jest/są zobowiązany/i dołączyć
do oferty. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z uPzp,
w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawia-
jącego, w przypadkach określonych w uPzp oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w ni -
niejszej siwz. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.6. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(zgodnie z art. 23 ust. 1 uPzp), wadium może być wniesione przez dowolnego wykonawcę wspólnie ubie -
gającego się o udzielenie zamówienia.
8.7.  Wadium  wnoszone  w  pieniądzu  zachowuje  ważność  przez  cały  okres  jego  przechowywania  na
rachunku bankowym. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi być ważne co najmniej od dnia, w
którym przypada termin składania ofert, do dnia, w którym upływa termin związania ofertą.
8.8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia okoliczności, o których
mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp.
8.9. Zwrot, a także ponowne wniesienie wadium następuje według przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
9.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwró-
cić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
10.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
10.1.  Ofertę  należy  sporządzić  w  języku  polskim  z  zachowaniem  formy  pisemnej  (na  maszynie,
komputerze lub czytelnym pismem ręcznym). Złożenie oferty w języku obcym jest dopuszczalne wraz z
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załączonym  tłumaczeniem  na  język  polski,  poświadczonym  przez  osobę/y  uprawnioną/e  do
reprezentowania wykonawcy/ów,  zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem.
10.2. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie
przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
10.3.  Wypełniony formularz  ofertowy (Załącznik  Nr  1  do  SIWZ)  musi  być  podpisany przez  osobę/y
uprawnioną/e  do  reprezentowania  wykonawcy/ów,  zgodnie  z  odpisem  z  właściwego  rejestru  lub  z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem.
Ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podpisać w
sposób  prawnie  zobowiązujący  wszystkich  występujących,  zgodnie  z  załączonym  do  oferty
pełnomocnictwem.
10.4. W formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) należy wskazać/podać:
10.4.1) czy wykonawca:
– prowadzi/nie prowadzi działalność/ci gospodarczą/ej podlegającą/ej na podstawie odrębnych przepisów
wpisowi  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  (KRS)/Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności
Gospodarczej (CEiDG),
– jest/nie jest małym/średnim przedsiębiorcą,
–  pochodzi/nie  pochodzi z  innego  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  ze  wskazaniem skrótu
literowego nazwy państwa,
–  pochodzi/nie  pochodzi z  innego państwa nie  będącego członkiem Unii  Europejskiej  ze  wskazaniem
skrótu literowego nazwy państwa.
Definicję  małego  i  średniego  przedsiębiorcy  zawiera  art.  105  i  106 ustawy  z  dnia  2  lipca  2004  r.
o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.);
10.4.2) w pkt 1, oferowaną cenę (netto liczbą w PLN, podatek VAT w % i liczbą w PLN, brutto liczbą
i słownie w PLN).
Jeżeli wykonawca w pkt 1 formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SIWZ) nie poda ceny, Zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp, uznając że jej treść nie odpowiada treści siwz;
10.4.3) w pkt 2, skrócenie terminu wykonania zadania (podane w dniach):
– skrócenie terminu co 10 dni kalendarzowych,
– nie więcej niż o 130 dni kalendarzowych.
Jeżeli wykonawca w pkt 2 formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SiWZ):
– nie poda ilości dni skrócenia terminu wykonania zadania,
– nie poda ilości dni skrócenia terminu wykonania zadania co 10 dni (np. poda skrócenie o 15 dni, 122 dni,
itp),
– poda skrócenie terminu wykonania zadania większy niż 130 dni,
Zamawiający  odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp, uznając że jej treść nie odpowiada
treści siwz.
10.4.4) w pkt 3, oferowany okres gwarancji:
– w pełnych miesiącach,
– nie krótszy niż 36 miesięcy, nie dłuższy niż 60 miesięcy.
Jeżeli wykonawca w pkt 3 formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SiWZ):
– nie poda okresu gwarancji,
– nie poda okresu gwarancji w pełnych miesiącach (np. poda 36,5 miesiąca lub 48 miesięcy i 15 dni),
– poda okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy,
Zamawiający  odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp, uznając że jej treść nie odpowiada
treści siwz.
Jeżeli wykonawca w pkt 3 formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SiWZ) poda okres gwarancji dłuższy
niż  60 miesięcy  to  Zamawiający  do  obliczeń  w  celu  przyznania  punktacji  będzie  przyjmował  jako
maksymalny  okres  gwarancji  wynoszący  60  miesięcy,  natomiast  umowa  zostanie  zawarta  z
uwzględnieniem okresu gwarancji zadeklarowanego w złożonej ofercie;
10.4.5) w pkt 7, formę wniesienia wadium;
10.4.6) w pkt 8, czy wybór oferty nie będzie/będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do wskazanych towarów
lub usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) wraz z podaniem ich wartości (netto);
10.4.7)  w  pkt  9,  czy  wykonawca  powierzy  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcy/om
z podaniem firm/y podwykonawcy/ów;
10.4.8)  w  pkt  10,  czy  wykonawca  wykona  przedmiot  zamówienia  z  zastosowaniem  materiałów
i  urządzeń  określonych  w  siwz  albo  z  zastosowaniem  materiałów  i  urządzeń  określonych
w zestawieniu pod nazwą: Materiały i  urządzenia równoważne (stanowiącym Załącznik do formularza
ofertowego).
Jeżeli  wykonawca w pkt 10 formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SIWZ) oświadczy,  że wykona
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przedmiot zamówienia z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych    w zestawieniu pod nazwą:
Materiały i  urządzenia  równoważne  ,  jednakże nie załączy do złożonej  oferty wymaganego dokumentu
(zestawienia jw.), Zamawiający   odrzuci ofertę   na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp, uznając że jej treść
nie odpowiada treści siwz;
10.4.9) w  pkt  11,  12,  dokument/y,  o  którym/ch  mowa  w  odpowiednich  zapisach  siwz,  które  jest/są
dostępny/e w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej
bazy danych;
10.4.10)  w pkt  13,  oświadczenie/a  i  dokument/y,  o  którym/ch  mowa w odpowiednich  zapisach  siwz,
które/y znajduje/ą się w posiadaniu Zamawiającego, i jest/są aktualne/y;
10.4.11)  w  pkt  14,  czy  informacje  zawarte  w  ofercie  nie  stanowią/stanowią  tajemnicy/ę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu  przepisów ustawy z  dnia 16  kwietnia 1993 r. o  zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 419).
Na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp, wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, że
informacje,  o  których  mowa  w  zdaniu  pierwszym  nie  mogą  być  udostępniane  oraz  wykazać,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp;
10.4.12)  w  pkt  15-17  oświadczenie  o  wypełnieniu  przez  wykonawcę  obowiązku  informacyjnego
przewidzianego w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), dalej RODO.
10.4.13)  w  pkt  18,  zgodnie  z  odpisem  z  właściwego  rejestru  (KRS)  lub  z  centralnej  ewidencji
i  informacji  o  działalności  gospodarczej  (CEIDG)  albo  udzielonym  pełnomocnictwem,  osobę/y
uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy/ów w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
10.5. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę upoważnioną jak
również ponumerowane oraz połączone w sposób trwały.
10.6.  Ofertę  należy  złożyć  w nieprzejrzystej  i  zamkniętej  kopercie (opakowanie  kurierskie  nie  jest
traktowane jako koperta).  Na kopertę należy nakleić (Załącznik Nr 11 do SIWZ). Koperta zawierająca
wszystkie  dokumenty  ofertowe  musi  być  opieczętowana  pieczęcią  firmową  wykonawcy/ów.
Nieprawidłowe  opakowanie  i  oznakowanie  oferty  nie  spowoduje  jej  odrzucenia,  jednak  w  takim
przypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jej nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne
otwarcie oferty.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1.  Oferty należy  składać  w  siedzibie  Zamawiającego,  tj.  MZGK,  ul.  Partyzantów  21,  41-400
Mysłowice, pok. 15 w terminie do dnia 21.09.2018 r. do godziny 10:00.
11.2.  W przypadku  złożenia  oferty  za  pośrednictwem operatora  pocztowego  lub  posłańca  o  terminie
złożenia decyduje jej wpływ do siedziby Zamawiającego.
11.3. Na podstawie art. 84 ust. 1 uPzp, wykonawca może,  przed  upływem  terminu  do składania ofert,
zmienić lub wycofać ofertę.
11.4. Zgodnie z art.  84 ust.  2 zdanie  pierwsze uPzp, Zamawiający  niezwłocznie zwraca ofertę,  która
została złożona po terminie.
11.5. Otwarcie  ofert  nastąpi  w siedzibie  Zamawiającego,  tj.  ul.  Partyzantów 21,  41-400 Mysłowice,
pok.13 w dniu 21.09.2018 r. o godzinie 10:15.
11.6.  Zgodnie z art. 86 ust. 3 uPzp, bezpośrednio  przed otwarciem ofert Zamawiający poda  kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na podstawie art. 86 ust. 4 uPzp, podczas otwarcia
ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
11.7.  Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej
(http://www.mzgk.nowybip.pl) informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, tj. dotyczące:
11.7.1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
11.7.2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
11.7.3)  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności zawartych
w ofertach.
12.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
12.1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę (brutto) i nie może jej zmienić.
12.2.  Cena (brutto)  oferty,  o której  mowa w pkt 1 formularza ofertowego  (Załącznik Nr 1 do SIWZ)
obejmuje  wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszej
siwz  oraz  postanowień umowy, przy czym  przedmiar robót  zamieszczony w  Załączniku Nr    14    do
SIWZ stanowią podstawę do wyceny.
12.3. Zaoferowana cena (brutto) musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową (definicja
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ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).
12.4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich (netto) i (brutto) z uwzględnieniem należnego podatku
VAT.
12.5. Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
12.6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę  (brutto) ogółem określoną w pkt 1 formularza
ofertowego (Załącznik Nr 1 do SIWZ).
12.7. Wykonawca jest zobowiązany wskazać:
12.7.1) w pkt 1 formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SIWZ) – cenę (brutto) obejmującą wszystkie
elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
12.7.2) w pkt 2 formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SIWZ) – skrócenie terminu wykonania zadania
(podany w dniach) – nie więcej niż o 130 dni z zastrzeżeniem pkt 10.4.3
12.7.3) w pkt 3 formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SIWZ) – okres gwarancji w pełnych miesiącach
– nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy z zastrzeżeniem pkt 10.4.4.
13.    OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT,  A  JEŻELI  PRZYPISANIE  WAGI  NIE  JEST  MOŻLIWE  Z  OBIEKTYWNYCH
PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD
NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO
13.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:
13.1.1) cena brutto (55%);
13.1.2) skrócenie   terminu wykonania zadania /  podany w dniach  / (30%)
13.1.3) okres gwarancji (15%).
13.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyż-
szą łączną ocenę w obu kryteriach oceny.
13.3. Sposób obliczenia punktów w kryterium – cena brutto – waga 55%:

KC = (Cmin /Cbad) x 55% x 100
gdzie:
Cmin – najniższa  cena  brutto  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  spośród  złożonych  ofert
niepodlegających odrzuceniu.
Cbad – zaoferowana cena brutto oferty ocenianej.
KC – ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium cena brutto.
Maksymalną  ilość  punktów  –     55 – otrzyma  oferta  z  najniższą  oferowaną  ceną  brutto  za  wykonanie
przedmiotu  zamówienia.  Punktacja  będzie  obliczana  z  dokładnością  co  najmniej  do  dwóch  miejsc
po przecinku.
13.4. Sposób obliczenia punktów w kryterium – skrócenie terminu wykonania zadania – waga 30%.

KT = (Tbad /Tmax) x 30% x 100
gdzie:
Tbad – zaoferowany okres gwarancji oferty ocenianej.
Tmax – maksymalna  ilość  dni  skrócenia terminu  wykonania  zadania spośród  złożonych  ofert
niepodlegających odrzuceniu (z zastrzeżeniem pkt 10.4.3).
KT – ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium termin wykonania zadania.
Maksymalną ilość punktów –     30 – otrzyma oferta z maksymalną ilością podanych dni skrócenia terminu
na wykonanie  przedmiotu  zamówienia  (z  zastrzeżeniem  pppkt  10.4.3).  Punktacja  będzie  obliczana  z
dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.
13.5. Sposób obliczenia punktów w kryterium – okres gwarancji – waga 15%.

KG = (Gbad /Gmaks) x 15% x 100
gdzie:
Gbad – zaoferowany okres gwarancji oferty ocenianej.
Gmaks – maksymalny okres  gwarancji  spośród  złożonych  ofert  niepodlegających  odrzuceniu
(z zastrzeżeniem pkt 10.4.4).
KG – ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium okres gwarancji.
Maksymalną ilość punktów –     15 – otrzyma oferta z maksymalnym okresem gwarancji  na wykonanie
przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem pppkt 10.4.4). Punktacja będzie obliczana z dokładnością co
najmniej do dwóch miejsc po przecinku.
13.6. Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według wzoru:

K = KC + KT +KG

gdzie:
K – łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę,
KC – punkty uzyskane w kryterium cena brutto,
KT – punkty uzyskane w kryterium termin wykonania zadania,
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KG – punkty uzyskane w kryterium okres gwarancji.
13.7. Na  podstawie  art.  91  ust.  3a  uPzp,  jeżeli  wykonawca  złoży  ofertę,  której  wybór  prowadziłby
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towa-
rów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę
w pkt 8 formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) to-
waru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
13.8.  Na  podstawie  art.  91  ust.  4  uPzp,  jeżeli  nie  można  wybrać  najkorzystniejszej  oferty  z  uwagi
na  to,  że  dwie  lub  więcej  ofert  przedstawia  taki  sam  bilans  ceny  i  innych  kryteriów  oceny  ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiajacy wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Zgodnie z art.  91 ust.  6 uPzp, wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
13.9.  Zamawiający  zwraca  uwagę  wykonawcom,  którzy  złożą  oferty,  o  zapisach  art.  90  uPzp
(dot.  rażąco  niskiej  ceny  lub  jej  istotnych  części  składowych)  w  szczególności,  że  na  wykonawcy
spoczywa obowiązek wykazania, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, jeżeli Zamawiający zwróci się o
udzielenie wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny.
14.    INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
14.1.  Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zostanie  przekazana  wykonawcom  zgodnie
art. 92 ust. 1 uPzp.
14.2. Zamawiający wskaże wykonawcy/om, którego/ych oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ter-
min i miejsce podpisania umowy.
14.3.  Umowa  zostanie zawarta w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  z  uwzględnieniem
art. 94 ust. 1 i 2 uPzp.
14.4.  Na  podstawie  art.  23  ust.  4  uPzp,  jeżeli  oferta  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się
o udzielenie  zamówienia  publicznego zostanie  wybrana,  Zamawiający może zażądać  przed  zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
14.5. Przed podpisaniem umowy wykonawca/y zobowiązany/i jest/są przedłożyć Zamawiającemu:
14.5.1) dokument/y potwierdzający/e uprawnienia budowlane kierownika budowy i kierownika robót wraz
z aktualnym/i dokumentem/ami potwierdzającym/i nieprzerwanie przynależność do właściwej izby samo-
rządu zawodowego w okresie realizacji przedmiotu umowy albo dokument/y potwierdzający/e odpowiada-
jące ww. uprawnieniom kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepi-
sach odrębnych;
14.5.2)  dokument  potwierdzający  ubezpieczenie  wykonawcy  od  odpowiedzialności  cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, obowiązujący nieprzerwanie
w okresie realizacji przedmiotu umowy wraz z dokumentem/ami potwierdzającym/i opłacenie składki/ek
w wysokości proporcjonalnej do terminu realizacji przedmiotu umowy;
14.5.3) kosztorys szczegółowy zawierający ceny jednostkowe, sporządzony w wersji papierowej oraz elek-
tronicznej edytowalnej;
14.5.4) umowę/y z podwykonawcą/ami.
14.6.  W przypadku, gdy wykonawca/y nie przedłoży/ą  Zamawiającemu dokumentów, o których mowa
w pkt 14.4 i pkt 14.5 będzie to uznane za wystąpienie okoliczności, iż zawarcie umowy w sprawie zamó-
wienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn  leżących  po  stronie  wykonawcy/ów
i spowoduje zatrzymanie wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 3 uPzp.
14.7. Na podstawie art. 94 ust. 3 uPzp, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od za-
warcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należyte-
go wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowa-
nia, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp. Przez uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie
dwukrotne niestawienie się w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umo-
wy.
14.8. Osoby reprezentujące  wykonawcę/ów przy  podpisaniu  umowy winny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z doku-
mentów załączonych do złożonej oferty.
14.9. W sprawach  nieuregulowanych w  niniejszej siwz mają  zastosowanie  przepisy  uPzp  oraz  przepisy
Kodeksu cywilnego.
15.   WYMAGANIE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
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15.1.  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
15.2.  Wykonawcy,  o  których  mowa  w  art.  23  ust.  1  uPzp,  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 141 uPzp.
15.3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
– pieniądzu, 
–  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
– gwarancjach bankowych,
– gwarancjach ubezpieczeniowych,
–  poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa  w  art.  6b  ust.  5  pkt  2  ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  formach,  o  których  mowa  w  art.  148
ust. 2 pkt 1-3 uPzp wymagać będzie uprzedniej zgody Zamawiającego.
15.4.  Zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy składane  w formie  poręczenia/gwarancji  powinno
spełniać  następujące  wymagania:  zabezpieczenie  winno  być  bezwarunkowe,  nieodwołalne  i  płatne  na
pierwsze żądanie, musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
15.5.  W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  formie  innej
niż pieniężna – warunki poręczeń/gwarancji wymagają przed podpisaniem umowy akceptacji Zamawiają-
cego – zapisy dokumentów winny gwarantować nieodwołalne wypłacenie należności.
15.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wska-
zany przez Zamawiającego.
15.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
15.8.  Jeżeli  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wniesiono  w  pieniądzu,  Zamawiający,
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przecho-
wywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wykonawcy.
15.9.  W  trakcie  realizacji  umowy  wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy  zabezpieczenia
na zasadach określonych w art. 149 uPzp.
15.10.  Warunki wniesienia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy szczegółowo określa
projekt umowy (Załącznik Nr 12 do SIWZ).
16.    ISTOTNE  DLA STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE  DO
TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,  OGÓLNE
WARUNKI  UMOWY  ALBO  WZÓR  UMOWY,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY  WYMAGA  OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA TAKICH WARUNKACH
16.1.  Wzór umowy określający  warunki,  na  których Zamawiający  zawrze  umowę w sprawie  udzielenia
zamówienia publicznego, zawiera Załącznik Nr 12 do SIWZ.
16.2.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dokonania  istotnych  zmian  postanowień  umowy
w przypadkach określonych w § 12 projektu umowy (Załącznik Nr 12 do SIWZ).
16.3.  Zamawiający  uwzględni  dostosowanie  zapisów  zawieranej  umowy  w  zależności  od  udziału
podwykonawcy/ów bądź wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
16.4. W niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  nie  przewiduje  udzielania
zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
17.    POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
17.1.  Środki ochrony prawnej  określone  w dziale  VI  uPzp przysługują wykonawcy,  a  także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.
17.2. Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówienia  oraz  siwz  przysługują  również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
18.    OPIS  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA  SKŁADANIE
OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
19.    MAKSYMALNA LICZBA  WYKONAWCÓW,  Z  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  ZAWRZE
UMOWĘ  RAMOWĄ,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY  PRZEWIDUJE  ZAWARCIE  UMOWY
RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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20.   INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.
67 UST.  1  PKT 6  I  7  UPZP LUB ART.  134 UST.  6  PKT 3  UPZP,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający  nie  przewiduje udzielania  zamówień,  o  których mowa  w art.  67 ust.  1  pkt  6  i  7  uPzp
lub art. 134 ust. 6 pkt 3 uPzp.
21.  OPIS  SPOSOBU  PRZEDSTAWIANIA  OFERT  WARIANTOWYCH  ORAZ  MINIMALNE
WARUNKI,  JAKIM  MUSZĄ  ODPOWIADAĆ  OFERTY  WARIANTOWE  WRAZ  Z
WYBRANYMI  KRYTERIAMI  OCENY,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY  WYMAGA  LUB
DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie wymaga, ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22.    ADRES  POCZTY  ELEKTRONICZNEJ  LUB  STRONY  INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO
22.1. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: mzgk@mzgk.myslowice.pl.
22.2. Adres strony internetowej Zamawiającego – http://www.mzgk.nowybip.pl/.
23.   INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA  MIĘDZY  ZAMAWIAJĄCYM  A  WYKONAWCĄ,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH
23.1. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich
(PLN).
23.2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
24.   JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ:
A)  INFORMACJA  O  PRZEWIDYWANYM  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELETRONICZNEJ,
B) WYMAGANIA DOTYCZĄCE  REJESTRACJI  I  IDENTYFIKACJI  WYKONAWCÓW,  W TYM
WYMAGANIA TECHNICZNE URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH,
C)  INFORMACJA,  KTÓRE  SPOŚRÓD  KRYTERIÓW  OCENY OFERT  BĘDĄ  STOSOWANE  W
TOKU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
25.    WYSOKOŚĆ  ZWROTU  KOSZTÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU,  JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu.
26.  W  PRZYPADKU  GDY  ZAMAWIAJĄCY  PRZEWIDUJE  WYMAGANIA,    O  KTÓRYCH
MOWA W ART. 29 UST. 3A UPZP, OKREŚLENIE W SZCZEGÓLNOŚCI  :
A)   SPOSOBU DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W  ART.  29
UST. 3A UPZP,
B)   UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO  W  ZAKRESIE  KONTROLI  SPEŁNIANIA  PRZEZ
WYKONAWCĘ WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A UPZP, ORAZ SANKCJI Z
TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ,
C)   RODZAJU CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH DOTY-
CZĄ WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ WYKONAW-
CĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI W TRAKCIE REALIZACJI
ZAMÓWIENIA
26.1.  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
26.1.1) rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z montażem nowych;
26.1.2) wymiana drewnianej stolarki okiennej i montaż nowej PCV z robotami towarzyszącymi; 
26.1.3) wymiana podokienników okiennych;
26.1.4) wymiana stolarki drzwiowej i montaż ślusarki aluminiowej;
26.1.5) wykonanie tynków i gładzi gipsowych;
26.1.6) wykonanie tynków, ocieplenia i wyprawy elewacyjnej
26.1.7) malowanie tynków farbą emulsyjną i olejną;
Powyższy  wymóg  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  nie  dotyczy czynności  wykonywanych
w trakcie realizacji  zamówienia  przez kierownika budowy i  kierowników robót,  tj.  osobę/y pełniącą/e
samodzielną/e funkcję/e techniczną/e w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.
26.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrol-
nych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 26.1 czynności. Zamawiający upraw-
niony jest w szczególności do:
26.2.1)  żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.  wymogów
i dokonywania ich oceny;
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26.2.2)  żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania
ww. wymogów;
26.2.3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
26.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwa-
niu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia speł-
nienia  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 26.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
26.3.1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
26.3.2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków,
jeżeli  został  sporządzony).  Kopia  umowy/umów  powinna  zostać  zanonimizowana
w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pra-
cowników. Imię i  nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  Informacje takie  jak: data  zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
26.3.3)  zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS, potwierdzające  opłacenie  przez  wykonawcę
lub  podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne  z  tytułu  zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
26.3.4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
26.4.  Z  tytułu  niespełnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 26.1 czynności Zamawiający przewi-
duje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w
istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. w § 8 ust. 1 pkt 8 projektu umo-
wy (Załącznik Nr 12 do SIWZ). Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego ter-
minie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonują-
cych wskazane w pkt 26.1 czynności.
26.5.  W przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspek-
cję Pracy.
27.  W  PRZYPADKU  GDY  ZAMAWIAJĄCY  PRZEWIDUJE    WYMAGANIA,  O  KTÓRYCH
MOWA W ART. 29 UST. 4 UPZP, OKREŚLENIE W SZCZEGÓLNOŚCI  :
A)   LICZBY  I  OKRESU  WYMAGANEGO  ZATRUDNIENIA OSÓB,  KTÓRYCH  DOTYCZĄ  TE
WYMAGANIA,
B)   UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO  W  ZAKRESIE  KONTROLI  SPEŁNIANIA  PRZEZ
WYKONAWCĘ WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 UPZP, ORAZ SANKCJI Z
TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 uPzp.
28.  INFORMACJA O  OBOWIĄZKU  OSOBISTEGO  WYKONANIA PRZEZ  WYKONAWCĘ
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,  JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO
ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36A UST. 2 UPZP
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 uPzp.
29. W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE:
A) WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ
ROBOTY  BUDOWLANE,  KTÓRYCH  NIESPEŁNIENIE  SPOWODUJE  ZGŁOSZENIE  PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
OKREŚLA TAKIE WYMAGANIA,
B) INFORMACJE  O  UMOWACH  O  PODWYKONAWSTWO,  KTÓRYCH  PRZEDMIOTEM  SĄ
DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW
LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE INFORMACJE
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Wymagania oraz informacje,  o których mowa wyżej określa  § 11 projektu umowy  (Załącznik Nr 12    
do SIWZ)  .

30.    PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
OKREŚLA TAKĄ WARTOŚĆ, ZGODNIE Z ART. 143A UST. 3 UPZP
Zamawiający nie określa wartości zgodnie z art. 143a ust. 3 uPzp.
31.   STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A UPZP
Nie dotyczy.
32.  WYMÓG  LUB  MOŻLIWOŚĆ  ZŁOŻENIA  OFERT  W  POSTACI  KATALOGÓW
ELEKTRONICZNYCH  LUB  DOŁĄCZENIA  KATALOGÓW  ELEKTRONICZNYCH  DO
OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 10A UST. 2 UPZP
Nie dotyczy.
33. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ
LUB  MAKSYMALNA  LICZBA  CZĘŚCI,  NA  KTÓRE  ZAMÓWIENIE  MOŻE  ZOSTAĆ
UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY,  KTÓRE
BĘDĄ  MIAŁY  ZASTOSOWANIE  DO  USTALENIA,  KTÓRE  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA
ZOSTANĄ  UDZIELONE  JEDNEMU  WYKONAWCY,  W  PRZYPADKU  WYBORU  JEGO
OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI
Nie dotyczy.
34. INFORMACJA O FINANSOWANIU ZAMÓWIENIA ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Niniejsze zamówienie jest  finansowane w ramach projektów  „Ograniczenie  niskiej  emisji  poprzez poprawę
efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych – etap I ”
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) – Zintegrowanych In -
westycji Terytorialnych (ZIT)
35. POZOSTAŁE INFORMACJE.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej siwz mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).
36. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO
Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. str. 1), dalej RODO, Zamawiający
informuje, że:
36.1)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Dyrektor  MZGK;  może  Pani/Pan  uzyskać
informację  o  przetwarzaniu  Pani/Pana  danych  osobowych  w  siedzibie  MZGK  ul.  Partyzantów  21
Mysłowice
36.2) inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Dyrektora MZGK jest Marta Wencek
e-mail:  iod@mzgk.myslowice.pl 
36.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą Ograniczenie niskiej emisji
poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach
mieszkalnych – etap I – Reja 18a w Mysłowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
36.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz 1579, z późn. zm.), dale uPzp
36.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 uPzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres  przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  zgodnie z  rozporządzeniem Prezesa  Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Z 2011 r. nr
14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w
przypadku dokumentacji  zamówień publicznych oraz 10 lat  w przypadku umów zawartych w wyniku
postępowania w trybie zamówień publicznych.
36.6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  uPzp,  związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp
36.7)  w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO
36.8) posiada Pani/Pan:
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– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z

prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)

– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.  18 ust.  2 RODO (prawo do
ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do  przechowywania,  w  celu
zapewnienia  korzystania  ze  środków ochrony  prawnej  lub  w  celu  ochrony  praw  innej  osoby
fizycznej  lub  z  uwagi  na  ważne  względy  interesu  publicznego  Unii  Europejskiej  lub  państwa
członkowskiego)

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

36.9) nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. B,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż pod-
stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust.1 lit. C RODO
37. INFORMACJE DODATKOWE
37.1. Wymie  n      ione   p  o  n      i  ż      ej   z      ał  ą  c  zn      i  k  i s  t      a  n      o  w  ią i  n  t      egra  l  n  ą   c  z      ęść siwz:
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy wraz z załącznikiem (pod nazwą: Materiały i urządzenia równoważne).
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia.
Załącznik Nr 5 – Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Załącznik Nr 6 – Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik.
Załącznik Nr 7 – Oświadczenie wykonawcy/podmiotu, na którego zasoby powołuje się 
wykonawca/podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca o braku
wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (…).
Załącznik Nr 8 – Oświadczenie wykonawcy/podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca / 
podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca o braku orzeczenia 
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Załącznik Nr 9 – Wykaz robót budowlanych.
Załącznik Nr 10 – Wykaz osób.
Załącznik Nr 11 – Naklejka na kopertę. 
Załącznik Nr 12 – Projekt umowy.
Załącznik Nr 13 – STWiORB 
Załącznik Nr 14 – Przedmiar
Załącznik Nr 15 – Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 15a – Aktualizacja audytu 
37.2. Wykonawca/y jest/są zobowiązany/i złożyć w ofercie następujące oświadczenia i dokumenty:

• Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ).
• Załącznik do Formularza ofertowego (pod nazwą: Materiały i urządzenia równoważne) – jeżeli dotyczy.
• Oświadczenie  wykonawcy  dotyczące  przesłanek  wykluczenia  z  postępowania  (Załącznik  Nr  2

do SIWZ).
• Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3 do

SIWZ).
• Zobowiązanie  podmiotu  do oddania  do  dyspozycji  wykonawcy niezbędnych zasobów na  potrzeby

realizacji zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ) – jeżeli dotyczy.
• Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 5 do

SIWZ) – jeżeli dotyczy.
• Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik (Załącznik Nr 6 do SIWZ) –

jeżeli dotyczy.
• Oryginał wadium wniesionego w formie niepieniężnej – jeżeli dotyczy.
• Polecenie przelewu kwoty wadium w pieniądzu – jeżeli dotyczy. 

37.3. Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6 ppkt 6.3, 6.4 po uprzednim wezwaniu, o którym mowa
w art. 26 ust. 2 uPzp – składa/ją wykonawca/y  , którego/ych oferta została najwyżej oceniona.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
......................................................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy
– w przypadku wykonawców występujących wspólnie
pieczęć firmowa każdego z nich)

..........................., dnia ……………2018 r.
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY
WYKONAWCA/Y:1

Nazwa/y (firma/y) albo imię/imiona i nazwisko/a: ..................................................................................
Siedziba/y albo miejsce/a zamieszkania i adres/y: ..................................................................................
województwo: .................................................. powiat: .........................................................................
Prowadzi  działalność  gospodarczą podlegającą  na  podstawie  odrębnych  przepisów  wpisowi
do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  nr  …………………………………..*  lub  Centralnej  Ewidencji  i
Informacji o Działalności Gospodarczej.* 
Nie prowadzi działalności gospodarczej.*
Jest*/Nie jest* małym*/średnim* przedsiębiorcą.2

Pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: tak*/nie.*3

Skrót literowy nazwy państwa: ……………*
Pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: tak*/nie.*4

Skrót literowy nazwy państwa: ……………*
NIP: ..........................................................................................................................................................
REGON: ....................................................................................................................................................
PESEL:…………………………………………….……………………………….*
Bank: ...................................................., nr rachunku bankowego: ..........................................................
Tel.: .............................................................., faks: ..................................................................................
e-mail:......................…......@.................…................., internet: ..............................................................
* skreślić, jeżeli nie dotyczy.

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zadanie
pod nazwą:

Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych
źródeł energii w budynkach mieszkalnych – etap I – Reja 18a w Mysłowicach

nr sprawy: 1/2018
prowadzonym przez Gminę Miasto Mysłowice – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej,

1.  Oferuję/emy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  siwz
oraz projekcie umowy za całkowitą cenę:
– netto: ……………………………………………… PLN,
– podatek VAT 8% - …..........................PLN,
– brutto: ……………… PLN (słownie złotych: …………………..……….…………….…….).

2. Skrócenie terminu wykonania zamówienia o: …………… dni.*5

3. Oferowany okres gwarancji wynosi: …………… miesięcy  *  /miesiące.*6

* skreślić, jeżeli nie dotyczy.
4. Warunki płatności: według projektu umowy.
5. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/liśmy się ze siwz wraz z jej załącznikami (w tym z projektem  umowy) i
uznaję/emy się za związanego/ą/ych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
6.  Oświadczam/y,  że projekt  umowy  (Załącznik  Nr  12  do  SIWZ) został  zaakceptowany
i zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w
terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

1 W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  należy  wymienić  wszystkich  wykonawców
ze wskazaniem, np. lider/członek/partner/pełnomocnik konsorcjum, wspólnik/pełnomocnik spółki cywilnej.
2 W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  należy  podać  informacje  z  osobna
dla każdego z wykonawców.
3 Jw.
4 Jw.
5 Wykonawca jest zobowiązany podać termin wykonania zadania:
– skrócenie terminu co 10 dni,
– nie więcej niż 130 dni z zastrzeżeniem pppkt 10.4.3 siwz.
6 Wykonawca jest zobowiązany podać okres gwarancji:
– w pełnych miesiącach,
– nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy z zastrzeżeniem pppkt 10.4.4 siwz.
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7.  Oświadczam/y,  że jestem/śmy  związany/a/i  ofertą  przez  okres  wskazany  w  siwz  (zgodnie  z  ppkt  9.1
wynoszący 30 dni). Na potwierdzenie powyższego wniosłem/am/wnieśliśmy wadium w wysokości 22.000,00
PLN w formie: …………………………………………………
Wadium należy zwrócić przelewem na konto Wykonawcy numer: …....…………………*(w przypadku wniesienia w
pieniądzu)*
* skreślić, jeżeli nie dotyczy.

8. Informuję/emy, że:
–  wybór  oferty  nie  będzie prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku podatkowego  zgodnie  z
przepisami o podatku od towarów i usług,*
–  wybór  oferty  będzie prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego
zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług,  w  odniesieniu  do  następujących  towarów
lub usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
…………………………………………………………………………………………………………*

(wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania)
Wartość  towaru  lub  usługi  (w  zależności  od  przedmiotu  zamówienia) powodująca  obowiązek  podatkowy  u
Zamawiającego to ……………………………. PLN (netto).* 
* skreślić, jeżeli nie dotyczy.
9. Oświadczam/y, że powierzę/ymy wykonanie:*
– części zamówienia: …………………..…. – podwykonawcy: ……………….……………..……*
                                                                                                                             (firma)
– części zamówienia: …………….…….…. – podwykonawcy: …………….…………………..……*
                                                                                                                             (firma)
* skreślić, jeżeli nie dotyczy.

10. Oświadczam/y, że:
–  przedmiot  zamówienia  wykonam/y  z  zastosowaniem  materiałów  i  urządzeń  określonych  w  siwz,*
–  przedmiot  zamówienia  wykonam/y  z  zastosowaniem  materiałów  i  urządzeń  określonych
w zestawieniu pod nazwą: Materiały i urządzenia równoważne (Załącznik do formularza ofertowego).*
* skreślić, jeżeli nie dotyczy.

11. Wskazuję/emy, że dokument:*
– o którym mowa w ppppkt 6.3.1.2 siwz, tj. odpis z właściwego rejestru (KRS nr …………………)* lub z
centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności  gospodarczej  (CeiDG),*  dot.  wykonawcy* /  podmiotu,  na
którego zasoby powołuje się wykonawca*/  podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby
powołuje  się  wykonawca*  (mającego  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  na  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej)  jest  dostępny  w  formie  elektronicznej pod  określonym  adresem  internetowym  ogólnodostępnej  i
bezpłatnej bazy danych – http://.......................................................*
* skreślić, jeżeli nie dotyczy.
12. Wskazuję/emy, że dokument:*
–  o  którym  mowa  w  ppppkt  ……………  siwz,  tj.  ……………………………………….................,*  dot.
wykonawcy*/podmiotu,  na  którego  zasoby  powołuje  się  wykonawca*/podwykonawcy  niebędącego
podmiotem,  na  którego  zasoby  powołuje  się  wykonawca*  (mającego  siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) jest dostępny w formie elektronicznej pod
określonym  adresem  internetowym  ogólnodostępnej  i  bezpłatnej  bazy  danych  –
http://.........................................................................*
* skreślić, jeżeli nie dotyczy.

13. Wskazuję/emy, że oświadczenie*/dokument:*
–  o  którym  mowa  w  ppppkt  ……..…………  siwz,  tj.  ………………………………………….........,*  dot.
wykonawcy*/podmiotu,  na  którego  zasoby  powołuje  się  wykonawca*/podwykonawcy  niebędącego
podmiotem,  na  którego  zasoby powołuje  się  wykonawca*  znajduje  się  w posiadaniu  Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „…………………………………” –
numer referencyjny: ………………….,i jest aktualne/y,*
–  o  którym  mowa  w  ppppkt  ……..…………  siwz,  tj.  …………………………………………..........,*  dot.
wykonawcy*/podmiotu,  na  którego  zasoby  powołuje  się  wykonawca*/podwykonawcy  niebędącego
podmiotem,  na  którego  zasoby powołuje  się  wykonawca*  znajduje  się  w posiadaniu  Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „……………………….………..” –
numer referencyjny: ……………….……, i jest aktualne/y,*
–  o  którym  mowa  w  ppppkt  ……..…………  siwz,  tj.  ………………………………………………..,*  dot.
wykonawcy*/podmiotu,  na  którego  zasoby  powołuje  się  wykonawca*/podwykonawcy  niebędącego
podmiotem,  na  którego  zasoby powołuje  się  wykonawca*  znajduje  się  w posiadaniu  Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „…………........................………..”
– numer referencyjny: ……………….…………………….,i jest aktualne/y.*
* skreślić, jeżeli nie dotyczy.

14. Oświadczam/y, że:
– niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,*
– informacje zawarte w ofercie na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegam/y, że nie mogą być 
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one udostępniane.*
Powyższe  informacje  zostały  zastrzeżone,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  z  uwagi  na
…………………………………………………………………………………………………………*

(wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)
* skreślić, jeżeli nie dotyczy.
15. Wykonawca oświadcza, że:
a) przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty,
zgodnie z art. 6 i art. 9 RODO
b) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.  13 lub art.  14 RODO wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu;
c) poinformowano osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, o celu przekazania
oraz innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z art. 14 RODO,
d) poinformowano wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną poinformowane wszystkie
osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty zgodnie z art. 96 ust.3 uPzp.
16. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania określone w art. 28,29,30,32,33 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, w szczególności:
a)  zapewnienia,  że  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające  bezpieczeństwo  przekazanych
danych osobowych,
b)  zapewnia,  że  dostęp  do  powierzonych  danych  osobowych  maja  jedynie  osoby  upoważnione,  którym
wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych,
c) zapewnia, że dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie osoby do
tego upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany,
d) zapewnia,  że systemy,  aplikacje i  sprzęt  informatyczny wykorzystywany do przetwarzania powierzonych
danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą powierzonych danych,
e) zapewnia,  że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest szyfrowanym
kanałem,
f)  zapewnia,  że  będzie  współpracować  z  administratorem  w  celu  realizacji  praw  osób,  których  dotyczą
powierzone dane osobowe, wskazanych w rozdziale  III przytoczonego Rozporządzenia,
g) zapewnia, że będzie niezwłocznie informować administratora o naruszenia ochrony danych osobowych, a
także współpracować z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z
naruszeniem  ochrony  danych  osobowych  ciążących  na  administratorze  na  podstawie  przytoczonego
Rozporządzenia.
17. Wykonawca oświadcza, że prowadzi dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych czynności
oraz, że na żądanie administratora udostępni wskazaną dokumentację.
18.  Informuję/emy,  że zgodnie z  odpisem z właściwego rejestru (KRS nr ………………………….)* lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEiDG)* albo udzielonym pełnomocnictwem,*
osobą/ami  uprawnioną/ymi  do  reprezentowania  wykonawcy/ów  w  niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia publicznego jest/są:
…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię/imiona i nazwisko/a – stanowisko/funkcja/podstawa do reprezentacji)
* skreślić, jeżeli nie dotyczy.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) .............................................................................................................................................................;
2) .............................................................................................................................................................;
3) .............................................................................................................................................................;
itd.
Oferta zawiera: ........ ponumerowanych stron.

…………………………………………………
(pieczątka, podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy/ów)
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Załącznik do formularza ofertowego

......................................................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy
– w przypadku wykonawców występujących wspólnie
pieczęć firmowa każdego z nich)

..........................., dnia ……………2018 r.
(miejscowość, data)

MATERIAŁY I URZĄDZENIA RÓWNOWAŻNE7

Lp.

Materiały  i  urządzenia  wraz  z  parametrami
technicznymi  i  technologicznymi  –  opisane  
w  dokumentacji  projektowej,  opisie  zamówienia
oraz STWiORB Zamawiającego.

Materiały  i  urządzenia  wraz  z  parametrami
technicznymi  i  technologicznymi  –  opisane
przez wykonawcę.

…………………………………………………..
(pieczątka, podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy/ów)

7 Zestawienie materiałów i urządzeń równoważnych wypełnić tylko w przypadku oferowania materiałów i urządzeń innych
niż opisane w dokumentacji projektowej oraz STWiORB Zamawiającego.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY8

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych

źródeł energii w budynkach mieszkalnych – etap I – Reja 18a w Mysłowicach
nr sprawy: 1/2018

prowadzonym przez Gminę Miasto Mysłowice – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej,

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp.

…………………….……., dnia …………2018 r.
(miejscowość)

…………………………………………….
  (pieczątka, podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy)

Oświadczam,  że  zachodzą  w  stosunku  do  mnie  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  na  podstawie
art. ………. ust. ………. pkt ………. uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wy-
mienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp).  Jednocześnie oświadczam, że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………*

…………………….…….……., dnia …………………2018 r.*
(miejscowość)

…………………………………………………
(pieczątka, podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy)*
* skreślić, jeżeli nie dotyczy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA:*
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniej-
szym postępowaniu, tj.: ………………………………...........................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt
1 uPzp.*

…………………….…….……., dnia …………………2018 r.*
(miejscowość)

…………………………………………
(pieczątka, podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy)*

8 W przypadku wspólnego ubiegania się  o  zamówienie  przez  wykonawców,  oświadczenie  składa każdy z  wykonawców
wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Dokument  ten  potwierdza  brak  podstaw  wykluczenia  w  zakresie,  w  którym
każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
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* skreślić, jeżeli nie dotyczy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓRE-
GO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:*

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/ów,  będącego/ych  podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……………….........................
 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą
podstawy  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  art.  24  ust.  1
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 uPzp.*

…………………….…….……., dnia …………………2018 r.*
(miejscowość)

……………………………………………
(pieczątka, podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy)*
* skreślić, jeżeli nie dotyczy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne na dzień składania
ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zama-
wiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………….…….……., dnia …………………2018 r.
(miejscowość)

………………………………………………..
(pieczątka, podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY9

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych

źródeł energii w budynkach mieszkalnych – etap I – Reja 18a w Mysłowicach
nr sprawy: 1/2018

prowadzonym przez Gminę Miasto Mysłowice – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej,

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  Zamawiającego
w sekcji III ppkt III.1.2, ppkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu oraz w pkt 5.3.2, pkt 5.3.3 siwz.

…………………….…….……., dnia …………………2018 r.
(miejscowość)

…………………………………………………….
(pieczątka, podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:*

Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  określonych
przez Zamawiającego w sekcji III ppkt III.1.2,* ppkt III.1.3* ogłoszenia o zamówieniu oraz w pkt 5 pppkt
5.3.2,*  pppkt  5.3.3*  siwz,  polegam  na  zasobach  następującego/ych  podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………..........................................,
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………............... 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

…………………….…….……., dnia …………………2018 r.*
(miejscowość)

………………………………………………………
(pieczątka, podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy)*
* skreślić, jeżeli nie dotyczy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI  :
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne na dzień składa-
nia ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………….…….……., dnia …………………2018 r.
(miejscowość)

…………………………………………………….
(pieczątka, podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy)

9 W przypadku wspólnego ubiegania się  o  zamówienie  przez  wykonawców,  oświadczenie  składa każdy z  wykonawców
wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Dokument  ten  potwierdza  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

.............................................
(pieczęć firmowa podmiotu)

................................, dnia ……………….2018 r.
(miejscowość, data)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W imieniu   podmiotu:

……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) albo imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

na  podstawie  art.  22a  uPzp,  zobowiązuję/emy  się,  że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego na  zadanie pod nazwą:

Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych
źródeł energii w budynkach mieszkalnych – etap I – Reja 18a w Mysłowicach

nr sprawy: 1/2018
prowadzonym przez Gminę Miasto Mysłowice – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej,

–   oddam/y do dyspozycji   wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) albo imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

niezbędne  zasoby  na  potrzeby  realizacji  zamówienia,  tj.  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  *
lub sytuację finansową lub ekonomiczną  *   określając:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu: 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………..…….;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego:
………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:……………….
…..
….......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................;
4)10 czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  wykonawca  polega  w  odniesieniu  do  warunków  udziału
w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,* kwalifikacji  zawodowych* lub  doświadczenia,*
zrealizuje  (jako  podwykonawca)  roboty  budowlane,  których  wskazane  zdolności  dotyczą:
……………………………………….…..
……...........................................................................................................................................................*
skreślić, jeżeli nie dotyczy.

……………………………………………………
(pieczątka, podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania podmiotu)

10 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  (jako  podwykonawcy)  zrealizują  roboty  budowlane
do realizacji których te zdolności są wymagane.
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

....................................................................................
(w przypadku wykonawców występujących wspólnie
pieczęć firmowa każdego z nich)

................................, dnia ……………….2018 r.
(miejscowość, data)

PEŁNOMOCNICTWO11

1. W imieniu   wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) albo imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

2. W imieniu   wykonawcy:*

…………………………………………………………………………………………………………*
(nazwa (firma) albo imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………….……………………*
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

udzielam/y pełnomocnictwa   –     pełnomocnikowi:

……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) albo imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:

Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych
źródeł energii w budynkach mieszkalnych – etap I – Reja 18a w Mysłowicach

nr sprawy: 1/2018
prowadzonym przez Gminę Miasto Mysłowice – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej,

w zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………........……………………………………………………….…………….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

(wskazać zakres pełnomocnictwa)

     1. .….………………………………………………………………..………………………………………………………
(pieczątka, podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy)

2. .….………………………………………………………………..………………………………………………………
(pieczątka, podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy)*

* skreślić, jeżeli nie dotyczy.

11 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
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Załącznik Nr 6 do SIWZ

...............................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

................................, dnia ……………….2018 r.
(miejscowość, data)

PEŁNOMOCNICTWO12

W imieniu   wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) albo imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………
 (siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

udzielam/y pełnomocnictwa   –     pełnomocnikowi:

……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) albo imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………
 (siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:

Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych
źródeł energii w budynkach mieszkalnych – etap I – Reja 18a w Mysłowicach

nr sprawy: 1/2018
prowadzonym przez Gminę Miasto Mysłowice – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej,

w zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………........……………………………………………………….…………….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

(wskazać zakres pełnomocnictwa)

.………………………………………………………
(pieczątka, podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy)

12 Wykonawca  może  ustanowić  pełnomocnika do  reprezentowania  go  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego.
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Załącznik Nr 7 do SIWZ

..................................................................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy*/podmiotu*/podwykonawcy*)

................................, dnia ……………….2018 r.
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*13

OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*14

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM  ,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*15

złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:

Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych
źródeł energii w budynkach mieszkalnych – etap I – Reja 18a w Mysłowicach

nr sprawy: 1/2018
prowadzonym przez Gminę Miasto Mysłowice – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej,

W imieniu    wykonawcy  *  /podmiotu,  na  którego  zasoby  powołuje  się  wykonawca  *  /podwykonawcy
niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca:*

……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) albo imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

oświadczam/y,  że  nie  wydano  wobec  wykonawcy*/podmiotu,  na  którego  zasoby  powołuje  się
wykonawca*/podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca*
prawomocnego  wyroku  sądu  lub  ostatecznej  decyzji  administracyjnej  o  zaleganiu
z  uiszczaniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne*
albo  –  w  przypadku  wydania  wobec  wykonawcy*/podmiotu,  na  którego  zasoby  powołuje  się
wykonawca*/podwykonawcy  niebędącego  podmiotem,  na  którego  zasoby  powołuje  się  wykonawca*
prawomocnego  wyroku  sądu  lub  ostatecznej  decyzji  administracyjnej  o  zaleganiu
z  uiszczaniem podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  przedkładam/y
(w  załączeniu  do  niniejszego  oświadczenia)  dokumenty  potwierdzające  dokonanie  płatności
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności.*

* skreślić, jeżeli nie dotyczy.

………………………………………..
(pieczątka, podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania
wykonawcy*/podmiotu*/powykonawcy*)

13 Oświadczenie  dot.  wykonawcy po  uprzednim  wezwaniu,  o  którym  mowa  w  art.  26  ust.  2  uPzp  –  składa/ją
wykonawca/y, którego/ych oferta została najwyżej oceniona.
14 Oświadczenie dot. podmiotu po uprzednim wezwaniu, o którym mowa w art. 26 ust. 2 uPzp – składa/ją wykonawca/y,
którego/ych oferta została najwyżej oceniona.
15 Oświadczenie  dot.  podwykonawcy po  uprzednim  wezwaniu,  o  którym  mowa  w  art.  26  ust.  2  uPzp  –  składa/ją
wykonawca/y, którego/ych oferta została najwyżej oceniona.
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Załącznik Nr 8 do SIWZ

............................................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy*/podmiotu*/podwykonawcy*)

................................, dnia ……………….2018 r.
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*16

OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*17

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM  ,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*18

złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:

Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych
źródeł energii w budynkach mieszkalnych – etap I – Reja 18a w Mysłowicach

nr sprawy: 1/2018
prowadzonym przez Gminę Miasto Mysłowice – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej,

W imieniu    wykonawcy  *  /podmiotu,  na  którego  zasoby  powołuje  się  wykonawca  *  /podwykonawcy
niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca:*

……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) albo imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

oświadczam/y,  że  nie  orzeczono  wobec  wykonawcy*/podmiotu,  na  którego  zasoby  powołuje  się
wykonawca*/podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca*
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

* skreślić, jeżeli nie dotyczy.

…………………………………………………..
(pieczątka, podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania
wykonawcy*/podmiotu*/powykonawcy*)

16 Oświadczenie dot. wykonawcy po uprzednim wezwaniu, o którym mowa w art. 26 ust. 2 uPzp – składa/ją wykonawca/y,
którego/ych oferta została najwyżej oceniona.
17 Oświadczenie dot. podmiotu po uprzednim wezwaniu, o którym mowa w art. 26 ust. 2 uPzp – składa/ją wykonawca/y,
którego/ych oferta została najwyżej oceniona.
18 Oświadczenie  dot.  podwykonawcy po  uprzednim  wezwaniu,  o  którym  mowa  w  art.  26  ust.  2  uPzp  –  składa/ją
wykonawca/y, którego/ych oferta została najwyżej oceniona.
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Załącznik Nr 9 do SIWZ

......................................................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy
– w przypadku wykonawców występujących wspólnie
pieczęć firmowa każdego z nich)

..........................., dnia ……………2018 r.
(miejscowość, data)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W OKRESIE
OSTATNICH 5 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE, WRAZ Z PODANIEM
ICH RODZAJU, WARTOŚCI, DATY, MIEJSCA WYKONANIA I PODMIOTÓW NA RZECZ

KTÓRYCH ROBOTY TE ZOSTAŁY WYKONANE19

Rodzaj zrealizowanego zamówienia: …………………………………………………………

Wartość zamówienia (brutto)………………………………………………………………….

Data wykonania zamówienia od-do: …………………………………………………………

(podać miesiąc i rok)

Adres miejsca wykonania zamówienia: ……………………………………………………...

Do wykazu robót  budowlanych należy załączyć dowody określające czy roboty  budowlane zostały  wykonane należycie,
w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wyko-
nawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

……………………………………………………….
(pieczątka, podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy/ów)

19 Wykaz robót budowlanych wraz z dowodami po uprzednim wezwaniu, o którym mowa w art. 26 ust. 2 uPzp – składa/ją
wykonawca/y, którego/ych oferta została najwyżej oceniona.
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Załącznik Nr 10 do SIWZ

......................................................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy
– w przypadku wykonawców występujących wspólnie
pieczęć firmowa każdego z nich)

..........................., dnia ……………2018 r.
(miejscowość, data)

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE

ROBOTAMI BUDOWLANYMI, WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH, UPRAWNIEŃ, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO

WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI ORAZ INFORMACJĄ O

PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI20

Lp.
Osoba
(imię

i nazwisko)

Kwalifikacje
zawodowe

Uprawnienia Doświadczenie Wykształcenie
Zakres wykonywanych

czynności

Informacja
o podstawie

do dysponowania*

Uprawnienia
budowlane 

do kierowania
robotami

budowlanymi 
w specjalności 

……………………
…

……………………
….

nr …………….  
z dnia ……………
r., przynależność 
do ……………..

…….
(wskazać właściwą

izbę)
zaświadczenie 

nr  ………………. 
z dnia ……………

r.

Kierownik ………………. Dysponowanie bezpośrednie 
– 
umowa ……………..…*

Dysponowanie 
pośrednie na podstawie 
art. 22a uPzp 
– zobowiązanie 
innego podmiotu 
(Załącznik Nr 4 do SIWZ)*

* Należy wskazać podstawę dysponowania:
–  bezpośredniego  ,  tj.  więzi  prawnej  istniejącej  bezpośrednio  pomiędzy  wykonawcą  a  osobą  posiadającą  wymagane
uprawnienia, na dysponowanie której wykonawca się powołuje,  np.  umowa o pracę, umowa o dzieło,  umowa zlecenie,
umowa o świadczenie usług, umowa przedwstępna, samozatrudnienie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
(np.: dysponowanie bezpośrednie: umowa o pracę)
albo 
–  pośredniego  ,  tj.  więzi  prawnej  istniejącej  pomiędzy  wykonawcą  a  innym  podmiotem,  który  dysponuje  osobą
posiadającą  wymagane  uprawnienia, np.  zobowiązanie  innego  podmiotu  do  udostępnienia  osoby  ze  wskazaniem,
czy podmiot ten zrealizuje roboty budowlane (np. dysponowanie pośrednie: zobowiązanie innego podmiotu).

……………………………………………………….
(pieczątka, podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy/ów)

20 Wykaz osób po uprzednim wezwaniu, o którym mowa w art. 26 ust. 2 uPzp – składa/ją wykonawca/y, którego/ych oferta
została najwyżej oceniona.
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Załącznik Nr 11 do SIWZ

Wykonawca: Zamawiający: Miasto Mysłowice

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej

ul. Partyzantów 21

41-400Mysłowice
OFERTA NA:

Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie
odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych – etap I – Reja 18a w Mysłowicach

Nie otwierać przed  21.09.2018r., godz. 10:15
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Załącznik Nr 12 do SIWZ
(projekt umowy)

UMOWA Nr …... /2018

zawarta w dniu …..................2018 r. pomiędzy 
Gminą Miasto Mysłowice ul. Powstańców 1; 41 – 400 Mysłowice NIP 222-00-12-288
adresat: Miejski  Zarząd Gospodarki  Komunalnej  ul.  Partyzantów 21- w imieniu którego działa  na
podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr 96/17przez Prezydenta Miasta Mysłowice  z dn.06.03.2017 r.: 
Janusz Wszołek - Dyrektor 
zwanym dalej „Zamawiającym”
a ………………………………………
zwanym/ą/i dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:
– ………………………………………
– posiadającym/ą/i:
NIP:…………………………………
REGON: ……………………………
PESEL: ..…………………….……...
wpis do ………………………………
o następującej treści:

§ 1.
„Przedmiot umowy”

 1. W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: Ograniczenie niskiej
emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii
w budynkach mieszkalnych – etap I – Reja 18a w Mysłowicach
Niniejsze  zamówienie  jest  finansowane  w  ramach  projektu  „Ograniczenie  niskiej  emisji  poprzez
poprawę  efektywności  energetycznej  i  zastosowanie  odnawialnych  źródeł  energii  w  budynkach
mieszkalnych  –  etap  I”  współfinansowanych  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (RPO WSL 2014-2020) – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w oparciu o:
 2.1. siwz wraz z załącznikami  (dokumentację projektową, przedmiar robót, a także specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych);
 2.2. ofertę Wykonawcy;
 2.3. zalecenia przedstawiciela Zamawiającego na piśmie lub w dzienniku budowy.

 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym obiektu,  z zakresem robót oraz z
dokumentacją techniczną niezbędną do wykonania zadania i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

 4. Wykonawca sporządzi przed rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekaże w jednym egz. Zamawiającemu.

 5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  postępowania  z  odpadami  zgodnie  z  obowiązującymi
w  tym  zakresie  przepisami  prawa.  Wykonawca  jest  zobowiązany  wywieźć  i  zutylizować  odpady
z modernizacji budynku zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2018 r.
poz.  21)  oraz  ustawą  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska
(t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799) oraz zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach do Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mysłowice oraz PIP dostarczając kopie informacji inspektorowi
nadzoru. W cenie ryczałtowej Wykonawca uwzględnił koszt wywozu, składowania i utylizacji odpa-
dów.

 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wszystkich robót związanych z realizacją zadania
w  sposób  bezpieczny  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.
w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

 7. Wykonawca zobowiązany jest do urządzenia, utrzymania i rozbiórki zaplecza budowy, pokrycia
wszelkich kosztów z tym związanych, w tym zużycia wody i energii.

 8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego
przejęcie obowiązku kierowania budową, zgłaszania pisemnego lub telefonicznego terminu zakończe-
nia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających.

 9. Wykonawca wnosi, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w formie ................................................................................ na kwotę ............................. PLN,
która stanowi 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
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 10. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone albo zwolnione do
30 dni kalendarzowych od dnia przekazania całości robót przez Wykonawcę i przyjęcia ich przez Za-
mawiającego w formie protokołu odbioru końcowego, jako należycie wykonanych, pozostała część za-
bezpieczenia zostanie zwrócona albo zwolniona do 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi ,
tj. …............

 11. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawcy/ów / z udziałem podwyko-
nawcy/ów w następującej części: ….......…………..…………………...........................……*

 12. Do Wykonawcy, który realizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawcy/ów stosuje się za-
pisy § 11.*

§ 2. 
„Terminy”

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2. Zakończenie  robót,  przez  które  należy  rozumieć  protokolarne,  bezusterkowe  przekazanie

Zamawiającemu  zakresu  robót  łącznie  z  dokumentami  będącymi  podstawą  odbioru  –  nastąpi
do dnia …......................... r.

3. Zamawiający jest uprawniony do przedłużenia terminu wykonania robót w przypadkach przewi-
dzianych w § 12 ust. 1 i 3.

4. Wykonawca powinien złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek z uzasadnieniem o przedłużenie
terminu  wykonania  robót  w  terminie  3  dni  kalendarzowych  od  dnia  zaistnienia  okoliczności,
o których mowa w ust. poprzedzającym, pod rygorem odmowy przedłużenia ww. terminu.

§ 3.
„Nadzór”

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru nad realizowanymi robotami.
2. Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru:………………….………….
3. Pełniący nadzór jest uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy związanych z jakością i ilo-

ścią robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Kierownikiem budowy będzie: …………………………………….. wpisany/a na listę członków

właściwej izby samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem przynależności do tej izby – posiadają-
cy/a uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr …………..…… albo odpo-
wiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach od-
rębnych** –   telefon komórkowy …………….……– obowiązuje ważność nadanych uprawnień bu-
dowlanych wynikająca z art. 104 ustawy Prawo budowlane.

5. Kierownikiem  robót  będzie:  ……………………………………..  wpisany/a  na  listę  członków
właściwej izby samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem przynależności do tej izby – posiadają-
cy/a uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr
…………..…… albo  odpowiadające  im  kwalifikacje  zawodowe,  które  zostały uznane  na zasadach
określonych w przepisach odrębnych** – telefon komórkowy………….........,  – obowiązuje ważność
nadanych uprawnień budowlanych wynikająca z art. 104 ustawy Prawo budowlane.

6. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania prawidłowości wykonywania robót przez Wyko-
nawcę,  zarówno  w  trakcie  trwania  prac,  jak  przed  ich  rozpoczęciem  oraz  po  ich  zakończeniu,
a  także  w  czasie  dostawy  jakiegokolwiek  sprzętu,  narzędzi  lub  materiałów.  Kontrola  obejmuje
w szczególności, jakość robót, ich terminowość, zastosowanie właściwych materiałów oraz przestrze-
ganie warunków umownych. Jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne może przy wykonywaniu kon-
troli posłużyć się osobami trzecimi. Czynności kontrolne nie mogą jednak utrudniać czy uniemożliwiać
realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Nie zwalnia to Wykonawcy w żaden sposób z jakich-
kolwiek obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Zamawiający uprawniony jest utrwalać wyniki
przedmiotowych kontroli w protokołach sporządzanych z udziałem Wykonawcy. Odmowa podpisania
protokołu przez Wykonawcę nie ujmuje ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z
okoliczności będących przedmiotem ustaleń poczynionych w ramach kontroli.

§ 4.
„Wynagrodzenie”

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości –
netto: ……………………….. PLN + podatek VAT 8% tj. brutto: ………….......…… PLN (słow-
nie:………………………….…………………….).

2. Wykonawca w celu ustalenia wynagrodzenia uwzględnił w wycenie wszystkie koszty niezbędne
do wykonania zadania, w tym m.in. ewentualny koszt nadzoru projektanta przez cały okres budowy,
ewentualne koszty zajęcia pasa chodnika.

3. Wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  niezmienne  przez  cały  czas  realizacji  przedmiotu  umowy
i  Wykonawca nie  może  żądać  podwyższenia  wynagrodzenia,  chociażby w czasie  zawarcia  umowy
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
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4. W  przypadku  pominięcia  przez  Wykonawcę  przy  wycenie  jakiejkolwiek  części  zamówienia
i nieujęcia jej w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego
żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

5. Ewentualne roboty zamienne, zlecone w ramach zakresu przedmiotowego niniejszej umowy zo-
staną rozliczone zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem różnicowym, przy czym zmiana
umowy w tym zakresie nie może spowodować przekroczenia wysokości wynagrodzenia określonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 5.
„Odbiory”

 1. Ustala się przeprowadzanie następujących rodzajów odbiorów w zakresie robót budowlanych: od-
biór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiory częściowe oraz odbiór końcowy, który nastą-
pi po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

 2. Roboty  zanikające  lub  ulegające  zakryciu  podlegają  odbiorom  przez  inspektora  nadzoru
w  dzienniku  budowy  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  przez  kierownika  budowy  gotowości
do ich odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania inspektora nadzoru i zakryje
roboty ulegające zakryciu lub zanikające, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory nie-
zbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.

 3. Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu gotowość  do  odbioru  końcowego  pisemnie.  Zamawiający
niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia jest zobowiązany
do zwołania komisji,z udziałem inspektora nadzoru, kierownika budowy.

 4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wszystkie
dokumenty odbiorowe, w tym:
 4.1. świadectwa jakości, certyfikaty, atesty;
 4.2. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumen-

tacją projektową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, oświadczenie o doprowadze-
niu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiednich nieruchomości.

 5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający wyznacza
odpowiedni termin ich usunięcia, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

 6. Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 6.1. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i  uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przed-
miotu odbioru po raz drugi lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy przez
osobę trzecią na co Wykonawca wyraża zgodę;

 6.2. w razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze
wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający
może:

 a) żądać usunięcia wad w odpowiednim terminie z zastrzeżeniem, iż po jego bezskutecznym
upływie usunięcie wad zostanie zlecone innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeń-
stwo Wykonawcy,

 b) żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartości użytkowej z powodu wad.

 7. Odbiór końcowy dokonany zostanie przez komisję działającą zgodnie z przepisami Prawa budow-
lanego.

 8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany komisyjny protokół za-
wierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczące istniejących wad, jak też
terminy na usunięcie stwierdzonych wad przy odbiorze.

 9. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  o  usunięciu  wad  oraz
do zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad, zgodnie z zasadami określo-
nymi w niniejszym paragrafie.

§ 6.
„Warunki płatności”

1. Finansowanie przez Zamawiającego inwestycji realizowane będzie w roku 2019 r.
2. Zamawiający  wyraża  zgodę  na  fakturowanie  częściowe  przedmiotu  zamówienia,  przy  czym

pierwsza faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 2 stycznia 2019 r.
3. Ostatnia faktura będzie wystawiona nie później niż do dnia końcowego odbioru robót.
4. Zapłata faktur nastąpi w terminie do 30 dni od ich doręczenia Zamawiającemu wraz z protokołem

wykonania elementów robót podpisanym bez zastrzeżeń przez inspektora nadzoru i kierownika budo-
wy, przy czym za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. W przy-
padku złożenia faktury bez protokołu wykonania elementów robót, termin zapłaty biegnie od daty uzu-
pełnienia brakujących elementów.
Faktury należy wystawiać na dane:
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nabywca: Miasto Mysłowice ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice 
NIP222-00-12-288  REGON 276255393 
odbiorca: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej; ul. Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice.
W  przypadku  wykonywania  robót  z  udziałem  podwykonawcy/ów  zapłata  faktury  nastąpi
na warunkach określonych w § 11 umowy.*

5.  W przypadku posiadania zadłużenia wymagalnego w stosunku do Gminy Mysłowice, Wykonaw-
ca wyraża zgodę i wnosi o potrącenie kwoty zadłużenia z należności za przedmiotowe zamówienie. Ni-
niejsze oświadczenie należy traktować, jako wniosek w sprawie dokonania potrącenia w myśl art. 64
ustawy – ordynacja podatkowa. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z umowy nie mogą być przed-
miotem przeniesienia na rzecz osób  trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego

§ 7.
„Gwarancja”

1. Wykonawca gwarantuje  wykonanie przedmiotu  umowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami
prawa, normami technicznymi, bez wad pomniejszających wartość lub uniemożliwiających użytkowa-
nie zgodnie z przeznaczeniem, z obowiązkiem naprawy wad i usterek, za które ponosi odpowiedzial -
ność Wykonawca.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu  ………. miesięcy gwarancji na wykonany zakres robót,
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót stwierdzającego wykonanie przedmiotu
umowy bez wad.

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia bez dodatkowego wynagrodze-
nia wad i usterek stwierdzonych po dokonaniu odbioru końcowego robót w odpowiednim terminie
wskazanym przez Zamawiającego. Bezskuteczne wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad i usterek,o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym uprawnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia osobie
trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

4. W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres gwa-
rancji w odniesieniu do danego elementu przedmiotu umowy ulega wydłużeniu lub rozpoczyna bieg na
nowo zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad na każde wezwa-
nie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż  7 dni  od momentu doręczenia takiego wezwania.
Szczegółowy sposób i termin usunięcia wad uzgadniają obie strony, uwzględniając potrzeby i oczeki-
wania Zamawiającego oraz możliwości Wykonawcy (termin odpowiedni), przed przystąpieniem do na-
prawy gwarancyjnej.

6. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed jego
upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.

7. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń dostarczonych przez
Wykonawcę przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowią-
zuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Jeżeli warunki gwarancji
udzielonej przez producenta ww. materiałów i urządzeń przewidują krótszy okres gwarancji niż gwa-
rancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę.

8. Wykonawca oświadcza, że okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy jest równy okresowi
gwarancji, o jakim mowa w ust. 2, udzielonej na wykonany zakres robót.

§ 8.
„Kary umowne”

 1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
 1.1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, w wysokości

0,3% wynagrodzenia (netto), o którym mowa w § 4 ust. 1, licząc za każdy dzień opóźnienia;
 1.2. za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru lub za opóźnienie w

wykonaniu napraw gwarancyjnych, w wysokości 0,3% wynagrodzenia (netto), o którym mowa w
§ 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usu-
nięcie wad i usterek;

 1.3. za wcześniejsze rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy bądź jej części z przyczyn, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia (netto), o którym
mowa w § 4 ust. 1;

 1.4. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwyko-
nawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 100,00 PLN, licząc za każdy dzień opóźnie-
nia,*

 1.5. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 PLN za każdy
taki przypadek;*

 1.6. w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w wysokości 500,00 PLN za każdy taki przypadek;*
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 1.7. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wyso-
kości 500,00 PLN, za każdy taki przypadek;*

 1.8. z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę* wymogu zatrudnienia na pod-
stawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w odpowiednich zapisach siwz, w
wysokości równej kwocie minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego naruszenia, za każdy taki przypadek.

 2. W przypadku,  gdy wysokość  poniesionej  szkody jest  wyższa  aniżeli  wysokość  zastrzeżonych
kar  umownych,  Zamawiający  ma  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego na  zasadach
ogólnych.

 3. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy,
ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.

 4. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych, o których
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z przysługującego mu wynagrodzenia.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych prac budowlanych zgodnie z zasa-
dami BHP oraz nałożenia kar za ich nie przestrzeganie w wysokości 100,00 zł za każde przewinienie,
za każdy dzień. Powyższe winno być udokumentowane sporządzoną notatką służbową z podpisami
przedstawicieli stron.

§ 9.
„Rozwiązanie/Odstąpienie od umowy”

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstą-
pienia w każdym czasie od umowy, w całości lub części (według swego uznania), jeżeli:
 1.1. zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Wy-
konawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

 1.2. majątek Wykonawcy został zajęty w drodze postępowania egzekucyjnego lub Wykonawca
zrzekł się majątku na rzecz wierzycieli;

 1.3. otwarto likwidację Wykonawcy, albo istnieje zagrożenie niewypłacalnością Wykonawcy;
 1.4. Wykonawca zaniecha  realizacji  umowy,  tj.  w sposób nieprzerwany nie  realizuje  jej  przez

okres 7 dni kalendarzowych i nie przystąpi do jej realizacji pomimo pisemnego wezwania Zama-
wiającego;

 1.5. Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy lub niezgodny z zasadami sztuki budowla-
nej lub Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub zaniedbu-
je zobowiązania umowne;

 1.6. Wykonawca podzleca całość lub jakąkolwiek cześć robót lub dokonuje cesji umowy lub prze-
lewu wierzytelności, bez wymaganego uzgodnienia;

 1.7. Wykonawca nie usuwa w zakreślonym przez Zamawiającego terminie wady w wykonaniu
przedmiotu umowy;

 1.8. Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, ubezpieczenia, lub zdolności kredytowej/linii kredytowej;

 1.9. Wykonawca  lub  podwykonawca*  nie  spełnia  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w odpowiednich zapisach siwz;

 1.10. nastąpiły inne przesłanki odstąpienia od umowy wynikające odpowiednio z postanowień do-
kumentów umownych lub przepisów ogólnych.

 2. Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygo-
rem nieważności. Oświadczenie o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od umo-
wy –  w sytuacji, o jakiej mowa w ust. 1 pkt 1, powinno zostać złożone Wykonawcy w terminie 30 dni
kalendarzowych od zajścia okoliczności uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od umowy, a
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-10 nie później niż do dnia ……………………r. (zapis
zależny od daty zawarcia umowy ustalony poprzez zsumowanie terminu określonego w § 2 ust. 2 i licz-
by miesięcy wskazanej w § 7 ust. 2) co nie narusza uprawnień Zamawiającego dotyczących odstąpienia
od umowy, wynikających z przepisów ogólnych.

 3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania za szkody, które nastą-
piły  w  wyniku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  wskutek  opóźnienia  Wykonawcy
z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby Wykonawca ukończył
prace w umówionym terminie lub wskutek wady przedmiotu umowy uniemożliwiającej realizację na
jego podstawie celu, któremu ma służyć.

 4. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają, w szczegól-
ności następujące obowiązki:
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 4.1. w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według
stanu na dzień odstąpienia;

 4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie  obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy;

 4.3. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych, usunie z placu budo-
wy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, niestanowiące własności
Zamawiającego.

 5. Rozwiązanie  umowy lub  odstąpienie  od  umowy nie  zwalnia  Wykonawcy z  jego  zobowiązań
z  tytułu  gwarancji  wad wykonawczych części  przedmiotu  umowy wykonanej  do dnia  rozwiązania
lub odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanych robót oraz zobowiązań z tytułu
kar umownych.

§ 10.
„Odpowiedzialność”

1. Wykonawca  odpowiada  za  szkody  w  robotach,  materiałach  i  sprzęcie,  powstałe  w  związku
z  wykonywaniem  przedmiotu  umowy  w  toku  realizacji  robót  oraz  w  przypadku  usuwania  wad
i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.

2. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prawidłowego  zabezpieczenia  terenu  prowadzonych  robót
i ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody powstałe w związku ze swymi działaniami
lub zaniechaniami oraz działaniami lub zaniechaniami osób mu podlegających.

3. Wykonawca  odpowiada  za  prawidłową  organizację  i  zabezpieczenie  terenu  budowy w czasie
trwania robót.

4. W dniu zawarcia umowy Wykonawca pozostaje objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cy-
wilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wysokości sumy
ubezpieczenia  nie  mniejszej  niż  1.000.000,00  PLN  (słownie:  jeden  milion  złotych  00/100)
i zobowiązuje się kontynuować je nie krócej niż do dnia zakończenia robót budowlanych będących
przedmiotem umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, aby osoby wykonujące przedmiot umowy w okresie
jego realizacji podlegały obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które
mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych
w czasie realizacji robót objętych umową.

7. Zakres ubezpieczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie musi obejmować szkody wyrządzo-
ne przez podwykonawcę/ów.*

§ 11.*
„Podwykonawstwo”

 1. Wykonawca zobowiązany jest  do przedkładania  Zamawiającemu projektu umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian.

 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu
umowy, w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo. Termin zapłaty wyna-
grodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

 3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

 4. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  zgłoszenia  w  formie  pisemnej  sprzeciwu  do  umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu.

 5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z orygina-
łem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 PLN.

 6. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za-
mówienia od obowiązku zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagro-
dzenia  przysługującego podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy,  który zawarł  zaakceptowaną
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi.
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 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakcep-
towaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

 8. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy.

 9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w for-
mie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

 10. Zapłata  przez  Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawcy  dokonana  będzie  w  terminie  30  dni
od dnia zgłoszenia roszczenia.

 11. Wynagrodzenie Wykonawcy:
 11.1. Zamawiający  dokona  zapłaty  należnego  wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane

po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonaw-
com i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych;

 11.2. w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których
mowa w pkt poprzedzającym, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wyna-
grodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie przed-
stawionych dowodów zapłaty.

 12. Sprawy dotyczące podwykonawstwa regulują art. 143a-143d ustawy Prawo zamówień publicz-
nych.

§ 12.
„Zmiany do umowy”

 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania  istotnych zmian postanowień  zawartej  umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
 1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku:

 a)  wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, ze-
wnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć
nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wyko-
nanie jego zobowiązania w całości lub części; w razie wystąpienia siły wyższej strony
umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóź-
nienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania
siły wyższej; termin realizacji umowy może zostać przedłużony o okres przestoju spowo-
dowanego wystąpieniem siły wyższej,

 b) wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożli-
wiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykona-
nia;  warunek  zostanie  spełniony w przypadku  wystąpienia  ciągłych  opadów deszczu,
śniegu lub upałów uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 7
dni.  Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest  do przedłożenia  zaświadczenia
wydanego przez IMGW o faktycznie zaistniałych warunkach pogodowych uniemożliwia-
jących wykonanie tych prac - wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji
zadania o czas trwania przeszkody.

 c) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicz-
nych (kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betono-
wych itp.) skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczaso-
wych założeniach technologicznych; w przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od
założonych termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas, w jakim zostały zak-
tualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań,

 d) zaistnienia  odmiennych od przyjętych  w dokumentacji  projektowej  warunków tereno-
wych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń pod-
ziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowa-
dzenia robót; w przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin reali-
zacji umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojek-
towania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbro-
jenia,

 e) protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych; w tym przypadku termin
realizacji zadania może zostać wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej  decyzji roz-
strzygającej protest,

 f) konieczności wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwot-
nie przewidzianych do wykonania; termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na
wykonanie tych robót,
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 g) pojawienia się na terenie budowy zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty budow-
lane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych ob-
jętych zawartą umową; termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na dokonanie
uzgodnień i podpisanie porozumień umożliwiających realizację umowy,

 h) opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z
przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; termin może zostać wydłużony o czas nie-
zbędny na wykonanie przyłączy,

 i) opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykona-
nia przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; ter-
min może zostać wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania ww. do-
kumentów,

 j) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 uPzp;
 1.2. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

 a) w razie zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, o ile doj-
dzie do nich w okresie obowiązywania umowy na następujących zasadach:
• w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT – wartość wynagrodzenia brutto nie

ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy,
• w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT – wartość wynagrodzenia netto nie

może być wyższa niż zadeklarowana w ofercie; wartość wynagrodzenia brutto zosta-
nie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT,

 b) jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w
budżecie Miasta Mysłowice albo wieloletniej prognozie finansowej stosowny aneks może
zostać zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ;

 1.3. innych zmian do umowy skutkujących zmianą wynagrodzenia i/lub terminu, w przypadkach:
 a) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność do-

stosowania dokumentacji,
 b) zmiany kierownika budowy/robót Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadro-

wo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem rów-
noważności uprawnień oraz wykazanego w ofercie doświadczenia zawodowego,

 c) zmiany podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby powoływał się Wykonawca wykazu-
jąc spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem wykazania przez Wy-
konawcę, że  proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia,*

 d) zmiany podwykonawcy/ów niebędącego/ych podmiotem/ami, na którego/ych zasoby po-
woływał się Wykonawca, w związku z koniecznością zlecenia w trakcie realizacji umowy
wykonania części zamówienia innemu/ym podwykonawcy/om aniżeli podany/i w złożo-
nej ofercie,*

 e) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,
 f) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót

budowlanych, dostaw lub zmiany technologii,
 g) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obo-

wiązujących przepisów lub konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych.
 2. W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 144 ust. 1 pkt 2-6, ust. 1a-1e oraz ust. 2

i ust. 3 uPzp.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn,

o  których  mowa  w  ust.  1,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  poinformowania
o tym fakcie Zamawiającego, wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany wraz z przed-
stawieniem dowodów stwierdzających zaistnienie okoliczności, z zastrz. § 2 ust. 4.

 4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strony sporządzą protokół konieczności
oraz aneks do umowy, w trybie art. 144 uPzp.

 5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony,
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie.

 6. Zmiana  do  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  bez  zachowania  formy  pisemnej
jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

§ 13.
„Postanowienia końcowe”

 1. Integralnymi elementami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
 1.1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami;
 1.2. oferta Wykonawcy;
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 1.3. dokument/y  potwierdzający/e  uprawnienia  budowlane  kierownika  budowy  i  kierowników
robót wraz z aktualnym/i  dokumentem/ami potwierdzającym/i  nieprzerwanie przynależność do
właściwej izby samorządu zawodowego w okresie realizacji przedmiotu umowy albo dokument/y
potwierdzający/e odpowiadające ww. uprawnieniom kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane
na zasadach określonych w przepisach odrębnych;**

 1.4. dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w za-
kresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, obowiązujący nieprzerwa-
nie w okresie realizacji przedmiotu umowy wraz z dokumentem/ami potwierdzającym/i opłacenie
składki/ek w wysokości proporcjonalnej do terminu realizacji przedmiotu umowy;

 1.5. kosztorys szczegółowy Wykonawcy zawierający ceny jednostkowe, sporządzony w wersji pa-
pierowej oraz elektronicznej edytowalnej;

 1.6. umowa/y z podwykonawcą/ami.*
 2. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd po-

wszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych oraz Kodeksu cywilnego.
 4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej

ze stron.

                    Zamawiający:                                                                   Wykonawca:

* zapis ma zastosowanie w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawcy/ów,
** skreślić w zakresie, którego zapis nie dotyczy.
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