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Radomsko, dnia 22.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
kwoty 30 000 euro na:

„ Komponent OZE – dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w os.
Wymysłówek ”, dotyczący realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
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OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie zadania pn.:
„ Komponent OZE – dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w os.
Wymysłówek ”, dotyczący realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Niniejsze postępowanie stanowi rozeznanie rynku jakie Zamawiający zobowiązany jest
przeprowadzić na podstawie Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3
„ Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ” i zawierania umów przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko ul. Stara Droga 85.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część I:
- budowę latarni oświetleniowej solarnej hybrydowej dla realizacji zadania pn.: „ Komponent OZE –
dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w oś. Wymysłówek w Radomsku ”,
ul. Kombatancka dz. Nr 257/3 obr. 0042, wg dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót wraz z podłączeniem i uruchomieniem – 1 kpl.
Część II:
- budowę latarni oświetleniowej solarnej hybrydowej dla realizacji zadania pn.: „ Komponent OZE –
dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w oś. Wymysłówek w Radomsku”,
ul. Wypoczynkowa dz. Nr 263/6 obr. 0043, wg dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót wraz z podłączeniem i uruchomieniem – 1 kpl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w zapytaniu ofertowym
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny kod CPV: 31527210-1 – Latarnie
Dodatkowe kody CPV:
31520000-7 – Lampy i oprawy oświetleniowe
09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne
31121340-5 – Elektrownie wiatrowe
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Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2019 r. o godz. 1100.
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w
Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2019 r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego,
97-500 Radomsko ul. Stara Droga 85, pokój nr 101.
Termin realizacji zamówienia:
Część I:
- rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy,
- zakończenie - do dnia 30.09.2020 r.
Część II:
- rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy,
- zakończenie - do dnia 30.10.2019 r.
UWAGA!
Dokładną datę montażu lamp na budowie, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą kanalizacji
sanitarnej w oś. Wymysłówek z uwagi na potrzebę wcześniejszego posadowienia komory tłoczni
będącej w bliskim sąsiedztwie budowanych lamp oświetleniowych.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia jest cena - 100%.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych - rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej ( PLN ).
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
Wszelkich informacji o zamówieniu udziela Pan Adam Wierzycki – Główny Specjalista ds.
Technicznych tel. 44/ 682-47-37, tel. kom. 508 959 417, od poniedziałku do piątku
w godz. 7ºº - 15ºº, e-mail: pois2@pgk-radomsko.pl
Radomsko 22.07.2019 r.
Prezes
Zarządu Spółki
Inż. Marek Glądalski
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Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: pois2@pgk-radomsko.pl

Radomsko 22.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
kwoty 30 000 euro na wykonanie zadania pn.:
„ Komponent OZE – dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w os.
Wymysłówek ”, dotyczący realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w Radomsku ”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020.
Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku jakie Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić na
podstawie Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3 „ Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach ” i zawierania umów przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o., 97-500 Radomsko ul. Stara Droga 85.
Udzielający zamówienia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stara Droga 85,
97-500 Radomsko.
Rozdział I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część I:
- budowę latarni oświetleniowej solarnej hybrydowej dla realizacji zadania pn.: „ Komponent OZE –
dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w oś. Wymysłówek w Radomsku ”,
ul. Kombatancka dz. Nr 257/3 obr. 0042, wg dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót wraz z podłączeniem i uruchomieniem – 1 kpl.
Część II:
- budowę latarni oświetleniowej solarnej hybrydowej dla realizacji zadania pn.: „ Komponent OZE –
dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w oś. Wymysłówek w Radomsku”,
ul. Wypoczynkowa dz. Nr 263/6 obr. 0043, wg dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót wraz z podłączeniem i uruchomieniem – 1 kpl.
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2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zakup, dostawę, budowę, podłączenie i uruchomienie 2 latarni oświetleniowych solarnych
hybrydowych na działkach nr 263/6 obr. 0043 przy ul. Wypoczynkowej i 257/3 obr. 0042 przy ul.
Kombatanckiej w Radomsku.
Zaprojektowano 2 latarnie solarne hybrydowe i każdą z nich wyposażono: w turbinę wiatrową o
mocy min. 600 W, dwa ogniwa – panele fotowoltaiczne każde z nich o mocy min. 120 W. Słup
oświetleniowy stalowy okrągły wykonać z blachy stalowej o grubości 4 mm ocynkowanej ogniowo o
wysokości 8 m, zabezpieczony przed korozją na wysokości do 40 cm od ziemi. Wewnątrz konstrukcji
słupa zainstalować układ sterujący z panelem elektrycznym, sterownikiem słonecznym,
sterownikiem wiatrowym oraz bezobsługowymi akumulatorami (2 szt.) o pojemności min. 120 Ah
przy czym akumulator ma zapewnić lampie autonomię - nie mniejszą niż 4 dni przy założeniu, że
czas świecenia lampy wynosi od 8 do 16 godz./dobę. Na szczycie słupa zainstalować należy turbinę
wiatrową, poniżej panele solarne fotowoltaiczne i lampę LED o mocy min 40 W przy strumieniu
świetlnym nie mniejszym niż 100 lm/W i żywotności nie mniejszej jak 40 000 godzin.
Słup winien posiadać komorę sterowniczą do montażu inteligentnego układu sterowania i
akumulatorów. Latarnie posadowić na prefabrykowanych fundamentach o wymiarach min.
1600 x 1500 mm. Słupy wraz z konstrukcją pod panele słoneczne i wysięgnikiem dla turbiny
przystosowane dla I strefy wiatrowej. Wymaga się, aby do budowy systemu hybrydowego
zastosować kompletne rozwiązanie producenta.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- projekt budowlano-wykonawczy,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót.
Rozdział II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
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3) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:
- jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń ( w rozumieniu art. 12 pkt 1 ppkt 2
ustawy Prawo budowlane ), posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe ( licząc
od daty uzyskania uprawnień budowlanych ) w powyższej specjalności w pracy na stanowisku
Kierownika budowy/robót.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie Kierownika budowy/robót na wzorze
stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
UWAGA!
Kierownik budowy będzie jednocześnie pełnił funkcję Kierownika robót w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń.
Rozdział III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej.
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania o cenę.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z postępowaniem oraz złożeniem oferty.
Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym dołączonym do zapytania ofertowego
( załącznik nr 1 ).
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej i podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy.
Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być
podpisana przez oferenta.
Ofertę należy przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o. ul. Stara Droga 85, 97- 500 Radomsko lub złożyć osobiście w siedzibie
Zamawiającego ( sekretariat ) od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500. nie później niż do dnia
31.07.2019 r. do godz. 1100.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie lub opakowaniu z dopiskiem o
następującej treści:
„ Komponent OZE – dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w os.
Wymysłówek ”,
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

10. Oferty, które zostaną dostarczone w stanie uszkodzonym lub po terminie składania nie
będą dopuszczone do postępowania i zostaną zwrócone Wykonawcom.
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11. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 31.07.2019 r. o godz. 1130 w siedzibie
Zamawiającego, pokój nr 101.
12. Wykonawca akceptuje treść projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,
stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, oświadczeniem zawartym w treści
formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają zmianie przez
Wykonawcę.
Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień projektu umowy stanowi jeden z warunków ważności
oferty.
Rozdział IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
Rozdział V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego, faksem pod numerem: 44/ 683 43 77,
lub drogą elektroniczną ( poczta elektroniczna ) na adres: e-mail: pois2@pgk-radomsko.pl
z zastrzeżeniem formy oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami Zapytania
Ofertowego.
2) W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia lub informacje za pośrednictwem faksu lub e-mailem, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się,
że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany, podany przez Wykonawcę, adres
e-mailowy lub numer faksu zostało doręczone w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z tym
pismem.
4) Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia:
stanowisko:
imię i nazwisko:
tel:
fax:
uwagi:

Główny Specjalista ds. Technicznych
Adam Wierzycki
44/ 682 47 37, tel. kom. 508 959 417
44/ 683-43-77
od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº - 15ºº
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- w zakresie związanym z procedurą przetargową:
stanowisko:
imię i nazwisko:
tel.:
fax:
uwagi:

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków
mgr Tomasz Bąk
44/ 683-06-30 wew. 45, tel. kom. 501 144 147
44/ 683-43-77
od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº - 15ºº

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do
składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Zmiana treści zapytania ofertowego może
wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
3) W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego Zamawiający prosi, aby Wykonawcy przesyłali również treść pytań w wersji
elektronicznej edytowalnej na adres poczty elektronicznej pois2@pgk-radomsko.pl.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej
www.bip.pgk-radomsko.pl ( na której zostało zamieszczone zapytanie ofertowe ) bez ujawniania
źródła zapytania.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
Rozdział VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty stanowi: cena – 100 %.
2. Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę brutto za wykonanie całego
przedmiotu zamówienia.

3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów 100. Pozostałe oferty zostaną
przeliczone wg wzoru podanego poniżej.
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Cn
Pc = ----- x 100 x waga kryterium 100%
Cb
gdzie:
Pc - liczba punktów oferty badanej w kryterium „ cena ”.
Cn - cena najniższa spośród wszystkich ważnych ofert
Cb - cena oferty badanej
100 - wskaźnik stały
100% - procentowe znaczenie kryterium „ ceny ”
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryterium wyboru.
5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę
przyznanych punktów na podstawie ustalonego kryterium.
6. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń. Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze
najkorzystniejszej oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty Zamawiający poda nazwę
( firmę ) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, punktację przyznaną oferentom w
kryterium oceny ofert oraz jej cenę. Powyższe informacje Zamawiający udostępni na
stronie internetowej Zamawiającego.
Rozdział VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Część I:
- rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy,
- zakończenie - do dnia 30.09.2020 r.
Część II:
- rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy,
- zakończenie - do dnia 30.10.2019 r.
UWAGA!
Dokładną datę montażu lamp na budowie, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą kanalizacji
sanitarnej w oś. Wymysłówek z uwagi na potrzebę wcześniejszego posadowienia komory tłoczni
będącej w bliskim sąsiedztwie budowanych lamp oświetleniowych.
Rozdział VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową.
2. Cena oferty musi zostać wyliczona przez Wykonawcę na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz
Projekcie budowlano-wykonawczym.
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4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny
być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną
ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu
jej określenia.
5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto podaną w formularzu ofertowym.
6. Cena ofertowa określona przez Wykonawcę nie ulega zmianie przez okres ważności umowy i
pozostaje niezmienna do zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Cenę należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi w dniu złożenia oferty przepisami prawa
( ustawa o podatku od towarów i usług ).
8. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.
9. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług ( Dz. U. z 2017 poz. 1830 ) oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o denominacji złotego ( Dz. U. Nr 84, poz. 386 ze zm. ).
10. 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 dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W przypadku gdy wybór złożonej przez Wykonawcę oferty spowoduje powstanie u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w treści formularza ofertowego:
- Oświadczenie, że wybór złożonej przez Wykonawcę oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług zawierające wskazanie nazwy ( rodzaju ) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie
Zamawiającego oraz ich wartości bez kwoty podatku.
W przypadku, gdy wybór złożonej przez Wykonawcę oferty nie spowoduje powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Wykonawca zobowiązany jest pozostawić w formularzu ofertowym oświadczenie o treści:
„ Wybór złożonej przeze mnie oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług ”, a pozostałe
informacje przekreślić.
Rozdział IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np. konsorcjum, spółka
cywilna ), pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
a) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty
należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
b) Pełnomocnictwo powinno:
- jednoznacznie określać do jakiego postępowania ma zastosowanie,
- wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
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- zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
c) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej.
2) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
3) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencję itp.
4) Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający
ofertę wspólną.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie z osobna. W odniesieniu do pozostałych dokumentów
określonych w Rozdziale X wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców
składających ofertę wspólną ( nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną osobno ).
6) Przed podpisaniem umowy ( w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej )
Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowne
porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:
a) sposób ich współdziałania,
b) zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
c) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
d) wymaga się, aby porozumienie zawierało wskazanie, że jeden z Wykonawców jest
upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz wszystkich
wykonawców razem i każdego z osobna oraz przyjmowania płatności od Zamawiającego.
7) Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „ za zgodność z
oryginałem ” i podpisane przez Pełnomocnika.
Rozdział X. DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA WINIEN ZAWRZEĆ W OFERCIE.

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Odpis z właściwego rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej.
4. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
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doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Wykaz należy przygotować stosownie do treści postanowień Rozdziału II ust. 3) zapytania
ofertowego. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Kompletną specyfikację techniczną zaproponowanej do montażu lampy hybrydowej wraz z
poszczególnymi podzespołami.
6. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań
( jeśli dotyczy ).
Rozdział XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w
ofercie.
2) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryterium przyjętego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3) Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
4) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
5) Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Rozdział XII. ZMIANY UMOWY.

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku gdy
konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą
powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku
VAT ).
W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku
zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy jedynie w
przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
- zmiany warunków finansowania przedmiotu umowy w ramach dofinansowania Projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności pn.: „ Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020.
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
- w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub innych
nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
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technicznymi określonymi w SIWZ oraz STWiORB,
- klęskę żywiołową,
- siłę wyższą.
3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
Rozdział XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA UWZGLĘDNIAJĄCA REGULACJE ZAWARTE W
ART. 13 ROZPORZĄDZENIA RODO 1).

1. 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 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:


▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: pois2@pgk-radomsko.pl
inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 jest Pan Piotr Kurzacz tel. 044/ 683 06 30 wew. 57,
e-mail: iod@pgk-radomsko.pl.;

▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:
„ Komponent OZE – dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w os.
Wymysłówek ”, dotyczący realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, prowadzonym w trybie
rozeznania rynku jakie Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić na podstawie Regulaminu
udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3 „ Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ”
i zawierania umów przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.,
97-500 Radomsko ul. Stara Droga 85.
 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa
Pzp ”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
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zamówień publicznych, rozporządzenia 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, w tym przez okres niezbędny do
dochodzenia roszczeń;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− 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 **;
− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 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 którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Zamawiający informuje, że stosuje przepisy RODO do przetwarzania wszystkich danych
osobowych, które pozyskał w ramach prowadzonego w/w postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym danych osobowych uzyskanych od Wykonawcy dot. innych osób
np. osób, których dane służą do wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą wskazanych np. jako Podwykonawca.
3. Zamawiający informuje, że obowiązek stosowania przepisów RODO spoczywa także na
Wykonawcy, a w tym obowiązek informacyjny w stosunku do osób trzecich, których dane
osobowe Wykonawca pozyskuje w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach lub innych
dokumentach w postępowaniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest wypełniać obowiązki informacyjne wynikające z art. 13
lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym
postępowaniu, na potwierdzenie czego składa w pkt 3 stosowne oświadczenie zawarte w treści
Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
____________
1) rozporządzenie

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, str. 1 ).
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
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Rozdział XIV. INFORMACJE DODATKOWE.

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
7) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych - rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej ( PLN ).
8) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
Rozdział XV. UWAGI KOŃCOWE.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany terminu składania ofert;
b) wyjaśnienia treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne
lub budzą wątpliwości;
c) uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
d) poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
e) odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
f) odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
g) odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki VAT;
h) wykluczenia z postepowania Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy;
i) wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w
przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.
2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
Rozdział XVI. Załączniki:

1. Formularz Ofertowy – załącznik nr 1,
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,
3. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 3,
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4. Projekt umowy – załącznik nr 4,
5. Projekt budowlano-wykonawczy dla ul. Kombatanckiej i ul. Wypoczynkowej,
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla ul. Kombatanckiej i ul. Wypoczynkowej,
7. Przedmiar robót dla ul. Kombatanckiej i ul. Wypoczynkowej.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy: Zapytania Ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
równowartości 30 000 euro na wykonanie zadania pn.:
„ Komponent OZE – dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w os. Wymysłówek ”,
dotyczący realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
www.pgk-radomsko.pl, e-mail: pois2@pgk-radomsko.pl
WYKONAWCA:
Ofertę przetargową składa:
Nazwa Wykonawcy:...................................................................................................................
Adres:…………..........................................................................................................................
Województwo:................................................. Powiat:..............................................................
Tel./Fax. .....................................................................................................................................
REGON: ..................................................... NIP:.......................................................................
ADRES e-mail............................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktów: ...........................................................................................
Wszelką korespondencję należy kierować na adres:
Nazwa Wykonawcy:...................................................................................................................
Adres:…………..........................................................................................................................
Województwo:........................................................ Powiat:.......................................................
e-mail: ..................................................... faks: ….....................................................................
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1. Spełniając warunki określone w zapytaniu ofertowym, składamy ofertę wykonania przedmiotu
zamówienia na:
„ Komponent OZE – dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w os.
Wymyslówek ”, dotyczący realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, za wynagrodzeniem
ryczałtowym w wysokości:
A. Część I:
- budowa latarni oświetleniowej solarnej hybrydowej dla realizacji zadania pn.: „ Komponent OZE –
dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w oś. Wymysłówek w Radomsku ”,
ul. Kombatancka dz. Nr 257/3 obr. 0042, wg dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót wraz z podłączeniem i uruchomieniem – 1 kpl.
Cena netto ( bez VAT ): ………………………... zł
Stawka podatku VAT: …………%
Cena brutto ( z VAT ): …………………………. zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………….
B. Część II:
- budowa latarni oświetleniowej solarnej hybrydowej dla realizacji zadania pn.: „ Komponent OZE –
dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w oś. Wymysłówek w Radomsku”,
ul. Wypoczynkowa dz. Nr 263/6 obr. 0043, wg dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót wraz z podłączeniem i uruchomieniem – 1 kpl.
Cena netto ( bez VAT ): ………………………... zł
Stawka podatku VAT: …………%
Cena brutto ( z VAT ): …………………………. zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………….
Łączna wartość całego zamówienia wynikająca z pkt A i B wynosi:
Cena netto ( bez VAT ): ………………………... zł
Stawka podatku VAT: …………%
Cena brutto ( z VAT ): ……………………….. zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………….
2. Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu
zamówienia.
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu 2).
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4. Zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale poniższych podwykonawców* w następującym
zakresie ( należy podać części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie
podwykonawcy i nazwę podwykonawcy ) – jeśli dotyczy:
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Termin realizacji zamówienia:
Część I:
- rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy,
- zakończenie - do dnia 30.09.2020 r.
Część II:
- rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy,
- zakończenie - do dnia 30.10.2019 r.
6. Informuję, że:
- wybór złożonej przeze mnie/nas oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług *,
- wybór złożonej przeze mnie/nas oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług w odniesieniu do
następujących towarów lub usług *:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( nazwa/rodzaj towaru lub usługi )
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość w/w towarów
lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to:
…………………………………………………………………………………………………………………………………… zł netto.
7. Ponadto oświadczamy, że:
● Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami szczegółowymi wraz z załączonymi do niej
dokumentami określonymi w zapytaniu, uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne
do przygotowania oferty i przyjmujemy je do stosowania bez zastrzeżeń.
● Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania
ofert.
● Załączony do oferty projekt umowy ( załącznik nr 4 ) został przez nas zaakceptowany bez
zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do
wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.
9. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej ( jeżeli dotyczy ):
Nazwisko, imię ................................................................................................................................
Stanowisko ......................................................................................................................................
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Telefon: ...................................................... faks: .......................... e-mail: .....................................
10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) .................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................
4) .................................................................................................................................
5) .................................................................................................................................
6) .................................................................................................................................
7) .................................................................................................................................
8) .................................................................................................................................
9) .................................................................................................................................
rozporządzenie 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, str. 1 ).
2)
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa ( usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie ).
1)

* - niepotrzebne skreślić

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

….............................................
( podpis )
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Załącznik nr 2

Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: pois2@pgk-radomsko.pl

Wykonawca:
………………………………………….
………………………………………….
…………..................................
( pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP,
KRS/CEiDG )
reprezentowany przez:
………………………………………..
………………………………………..
( imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:
„ Komponent OZE – dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w os. Wymysłówek ”,
dotyczący realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, co następuje:
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INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym.

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

….............................................
( podpis )

OŚWIACZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

….............................................
( podpis )
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Załącznik nr 3
Lp.

Nazwisko i imię

Zakres wykonywanych
czynności w trakcie
realizacji zamówienia funkcja

Wykształcenie

Posiadane
Doświadczenie zawodowe
kwalifikacje (rodzaj i
numer uprawnień ) 1 rozpoczęcie/ Nazwa inwestycji
zakończenie
i podmiot na rzecz
( dd-mm-rr )
którego roboty
zostały wykonane
Pełniona funkcja
Kierownika
budowy/robót*

Kierownik
budowy/robót

1.

Dysponowanie osobą
własne2

udostępnione3

Posiada uprawnienia
budowlane do:
…………………….
w specjalności:
…………………….
w zakresie:
…………………….
Nr uprawnień:
…………………….

1 Wykonawca

podając informacje na temat posiadanych kwalifikacji może np. przepisać treść posiadanych uprawnień lub załączyć do oferty kserokopię tych uprawnień.
własne ( bezpośrednie ) wypełnia Wykonawca, który związany jest z osobą zdolną do wykonania zamówienia np. umową o pracę, umową zlecenia, umową o dzieło.
3 Rubrykę udostępnione ( pośrednie ) wypełnia Wykonawca, który będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
2 Rubrykę

*- niepotrzebne skreślić

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

….............................................
( podpis )
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Załącznik nr 4
UMOWA Nr SZ……./2019 ( PROJEKT )

zawarta w dniu ……………….. r. w Radomsku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Stara Droga 85, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000045812, Regon 590585041, NIP 772-010-01-76 z
kapitałem zakładowym w wysokości 59.794.500,00 PLN zwanym dalej " Zamawiającym ",
reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego występuje:
1. Prezes Zarządu Spółki - inż. Marek Glądalski
a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
wpisaną do ……………………………………………….. pod numerem………………… zwaną w dalszej części
umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego występuje:
1. ………………………………
NIP: …………………………

REGON: …………………………

została zawarta umowa następującej treści:
§1
I. W ramach niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji
zadania pn.:
„ Komponent OZE – dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w os.
Wymysłówek ”, dotyczący realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
II. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część I:
- budowę latarni oświetleniowej solarnej hybrydowej dla realizacji zadania pn.: „ Komponent OZE –
dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w oś. Wymysłówek w Radomsku ”,
ul. Kombatancka dz. Nr 257/3 obr. 0042, wg dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót wraz z podłączeniem i uruchomieniem – 1 kpl.
Część II:
- budowę latarni oświetleniowej solarnej hybrydowej dla realizacji zadania pn.: „ Komponent OZE –
dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w oś. Wymysłówek w Radomsku”,
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ul. Wypoczynkowa dz. Nr 263/6 obr. 0043, wg dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót wraz z podłączeniem i uruchomieniem – 1 kpl.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zakup, dostawę, budowę, podłączenie i uruchomienie 2 latarni oświetleniowych solarnych
hybrydowych na działkach nr 263/6 obr. 0043 przy ul. Wypoczynkowej i 257/3 obr. 0042 przy ul.
Kombatanckiej w Radomsku.
Zaprojektowano 2 latarnie solarne hybrydowe i każdą z nich wyposażono: w turbinę wiatrową o
mocy min. 600 W, dwa ogniwa – panele fotowoltaiczne każde z nich o mocy min. 120 W. Słup
oświetleniowy stalowy okrągły wykonać z blachy stalowej o grubości 4 mm ocynkowanej ogniowo o
wysokości 8 m, zabezpieczony przed korozją na wysokości do 40 cm od ziemi. Wewnątrz konstrukcji
słupa zainstalować układ sterujący z panelem elektrycznym, sterownikiem słonecznym,
sterownikiem wiatrowym oraz bezobsługowymi akumulatorami (2 szt.) o pojemności min. 120 Ah
przy czym akumulator ma zapewnić lampie autonomię - nie mniejszą niż 4 dni przy założeniu, że
czas świecenia lampy wynosi od 8 do 16 godz./dobę. Na szczycie słupa zainstalować należy turbinę
wiatrową, poniżej panele solarne fotowoltaiczne i lampę LED o mocy min 40 W przy strumieniu
świetlnym nie mniejszym niż 100 lm/W i żywotności nie mniejszej jak 40 000 godzin.
Słup winien posiadać komorę sterowniczą do montażu inteligentnego układu sterowania i
akumulatorów. Latarnie posadowić na prefabrykowanych fundamentach o wymiarach min.
1600 x 1500 mm. Słupy wraz z konstrukcją pod panele słoneczne i wysięgnikiem dla turbiny
przystosowane dla I strefy wiatrowej. Wymaga się, aby do budowy systemu hybrydowego
zastosować kompletne rozwiązanie producenta.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- projekt budowlano-wykonawczy,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót.
III. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanowykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
§2
Termin realizacji zamówienia:
Część I:
- rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy,
- zakończenie - do dnia 30.09.2020 r.
Część II:
- rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy,
- zakończenie - do dnia 30.10.2019 r.
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UWAGA!
Dokładną datę montażu lamp na budowie, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą kanalizacji
sanitarnej w oś. Wymysłówek z uwagi na potrzebę wcześniejszego posadowienia komory tłoczni
będącej w bliskim sąsiedztwie budowanych lamp oświetleniowych.
§3
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, które zgodnie z przyjętą ofertą, wynosi:
A. Budowa latarni oświetleniowej solarnej hybrydowej dla realizacji zadania pn.: „Komponent OZEdostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w oś. Wymysłówek w Radomsku ”,
ul. Kombatancka dz. Nr 257/3 obr. 0042.
Cena netto ( bez VAT ): ………………………... zł
Stawka podatku VAT: …………%
Cena brutto ( z VAT ): ……………………….. …zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………….
B. Budowa latarni oświetleniowej solarnej hybrydowej dla realizacji zadania pn.: „ Komponent OZE –
dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w oś. Wymysłówek w Radomsku”,
ul. Wypoczynkowa dz. Nr 263/6 obr. 0043.
Cena netto ( bez VAT ): ………………………... zł
Stawka podatku VAT: …………%
Cena brutto ( z VAT ): ……………………….. zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………….
Łączna wartość całego zamówienia określona w pkt A i B wynosi:
Cena netto ( bez VAT ): ………………………... zł
Stawka podatku VAT: …………%
Cena brutto ( z VAT ): ……………………….. zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………….
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, zgodnie z definicją ceny ryczałtowej w tym ryzyko Wykonawcy
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wynikające wprost z przedmiarów robót,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych a
także następujące koszty: koszt wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych,
porządkowych, zagospodarowania placu budowy, pełnej obsługi geodezyjnej ( tyczenie i
inwentaryzacja ), opłat za media w procesie realizacji przedmiotu zamówienia ( woda, energia
elektryczna itp. ) oraz inne koszty wynikające z potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.
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4. Zapłata wynagrodzenia oddzielnie dla części I i części II nastąpi w całości po wykonaniu pełnego
zakresu prac objętych zamówieniem w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury do siedziby
Zamawiającego po uprzednim pozytywnym ( bez uwag ) odbiorze przedmiotu zamówienia
Potwierdzonym protokołem odbioru robót.
5. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą
wynagrodzenia lub jego częścią.
6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
§4
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) przekazania Wykonawcy po podpisaniu umowy dokumentacji projektowej, STWiOR,
dziennika budowy, pozwolenia na budowę,
2) przekazania terenu budowy w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy,
3) finansowania przedmiotu umowy,
4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
5) dokonania odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
2) stawienia się w siedzibie Zamawiającego i protokolarnego przejęcia terenu budowy,
oraz dostarczenie Zamawiającemu przed terminem rozpoczęcia prac wniosku
materiałowego zawierającego zestawienie materiałów przewidzianych do wbudowania,
3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,
4) zorganizowania, a następnie zlikwidowania zaplecza budowy,
5) opracowania i zatwierdzenia tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
inwestycji przed przystąpieniem do realizacji robót,
6) zapewnienia i pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej ( tyczenie i inwentaryzacja w 2 egz. w
formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej ).
7) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub
zagrożeniach na budowie,
8) usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia
kosztów z tym związanych,
9) przekazania w języku polskim niezbędnych dokumentów do dostarczonych urządzeń,
zespołów, między innymi: Atesty, DTR, certyfikaty i karty katalogowe, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodności, kartę gwarancyjną urządzeń, protokoły z pomiarów rezystancji
uziemienia lamp, schematy elektryczne, instrukcję obsługi sterownika lampy i jego
zaprogramowane nastawy, geodezyjną dokumentację powykonawczą inne zgodne ze
specyfiką zamawianych urządzeń,
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10) przekazania po wykonaniu prac kpl. dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia
zakończenia prac do Starostwa Powiatowego w Radomsku,
11) przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji zamontowanych
lamp dla pracowników wytypowanych przez Zamawiającego,
Szkolenie rozpocznie się najpóźniej w terminie do jednego tygodnia od daty wykonania
pełnego zakresu prac objętych zamówieniem,
12) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia,
13) ponoszenia odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne,
14) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz do odbioru wszelkich robót
zanikających ulegających zakryciu, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia
usunięcia stwierdzonych wad i usterek,
15) dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy,
prowadzenia robót i dowozu materiałów na plac budowy, w sposób niepowodujący
zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych,
16) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy oraz terenu przyległego i
doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpóźniej do dnia odbioru
końcowego,
§5
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w
formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej podanych wypadkach i
wysokościach:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego 20% wartości przedmiotu umowy.
b) 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia wykonania przedmiotu
umowy.
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w niżej podanych przypadkach i
wysokościach:
- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy
20% wartości przedmiotu umowy.
4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkod y, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
§6
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji na wykonany przedmiot
umowy.
2. Okres gwarancji i rękojmi ustala się na okres 60 miesięcy, liczony od dnia podpisania ( bez
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uwag ) protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek
w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, licząc od daty otrzymania
pisemnego zgłoszenia. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
4. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w ustalonym terminie,
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. W takim wypadku
Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z zaistnieniem wady oraz wszelkie koszty względem
osób trzecich wynikłe z nie usunięcia wad w terminie.
5. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. Za dzień usunięcia wad uznaje się dzień
podpisania przez Strony protokołu usunięcia wad.
6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu
rękojmi.
7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi
za wady.
§7
1.
2.

Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy będzie:
- Inspektor nadzoru inwestorskiego: ………………………………………………………………………………………. .
Wykonawca ustanawia Pana/Panią …………………………………….. jako Kierownika budowy/robót w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych - nr uprawnień ………………………………………. z dnia ………………………………… .
§8

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia pisemnym
zawiadomieniem oraz zawiadamia inspektora nadzoru. W przypadku braku sprzeciwu inspektora
nadzoru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o gotowości odbioru Zamawiający zobowiązany
jest do wyznaczenia w terminie 14 dni daty odbioru.
2. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) dokumentację projektową powykonawczą,
2) inwentaryzację geodezyjną,
3) dziennik budowy,
4) niezbędne świadectwa kontroli jakości: Atesty, DTR, certyfikaty i karty katalogowe, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodności, kartę gwarancyjną urządzeń, protokoły z pomiarów
rezystancji uziemienia lamp, schematy elektryczne, instrukcję obsługi sterownika lampy i
jego zaprogramowane nastawy,
5) protokoły badań i sprawdzeń,
6) oświadczenia Kierownika Budowy o których mowa w art. 57 ust 1 pkt. 2 lit. „a”, lit. „b” ustawy
Prawo budowlane,
3. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu
umowy w całości oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 2.
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4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia wad.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek.
6. Zamawiający wyznacza pogwarancyjny przegląd robót przed upływem terminu rękojmi i
gwarancji ustalonego w umowie.
§9
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez zachowania okresu
wypowiedzenia jeżeli:
a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
b) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy
zawieraniu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub ograniczyć zakres rzeczowy,
c) w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym
normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych . W takich
przypadkach rozwiązanie umowy następuje w trybie natychmiastowym,
d) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystąpienia do czynności związanych
z odbiorem robót,
b) Zamawiający nie przestrzega warunków płatności określonych w § 3 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadkach określonych w ust. 1, 2 i 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane i
odebrane części umowy do dnia, w którym powziął wiadomość o odstąpieniu od umowy.
Wykonawca nie będzie zgłaszać roszczeń z tytułu niewykonanej części umowy, oraz nie będzie
zgłaszał roszczeń z tytułu utraconego ewentualnego zysku.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w
terminie 30 dni usunie z terenu budowy zaplecze budowy, na koszt strony, która spowodowała
odstąpienie od umowy,
3) w przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia
robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do
wiadomości Wykonawcy robót.
§ 10
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku gdy
konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą
powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku
VAT ).
W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku
zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy jedynie w
przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
- zmiany warunków finansowania przedmiotu umowy w ramach dofinansowania Projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności pn.: „ Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020.
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
- w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub innych
nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
technicznymi określonymi w SIWZ oraz STWiORB,
- klęskę żywiołową,
- siłę wyższą.
3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
§ 11
Postanowienia dotyczące RODO:
1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że zgodnie z przepisami 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 (zwanego dalej "Rozporządzeniem" lub „RODO"), powierzają
sobie nawzajem dane osobowe osób je reprezentujących (np. imię, nazwisko, numer telefonu,
adres, e-mail), oraz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia lub odpowiedzialnych za
realizację niniejszej umowy po każdej ze stron (np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu,
adres, adres, e-mail, uprawnienia budowlane).
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2. Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie
będą przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem ust. 6
niniejszego paragrafu.
3. Strony oświadczają, że stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia,
adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32
Rozporządzenia.
4. Strony zobowiązują się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłosić je drugiej stronie, jak również mają prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych
osobowych przez drugą stronę.
5. Strony mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, jak też do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na
zasadach określonych przepisami prawa.
6. Odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub dokumentacja z realizacji
zadania, w oparciu o obowiązujące przepisy.
7. Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający
z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, rozporządzenia 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 oraz postanowień umowy o dofinansowanie:
nr POIS.02.03.00-00-0304/17-00 zawartej w dniu 15 marca 2018 r., dotyczącej realizacji Projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności pn.: „ Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
§ 12
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności pn.: „ Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020.
Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Oś priorytetowa: II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
Działanie: 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Numer umowy: POIS.02.03.00-00-0304/17-00 zawarta w dniu 15.03.2018 r.
§ 13
Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania przedmiotu
zamówienia.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§ 16
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Zapytanie ofertowe.
3. Projekt budowlano-wykonawczy dla ul. Kombatanckiej i ul. Wypoczynkowej.
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla ul. Kombatanckiej i ul. Wypoczynkowej.
5. Przedmiar robót dla ul. Kombatanckiej i ul. Wypoczynkowej.

Zamawiający:

Wykonawca:
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