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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
zwana dalej (SIWZ)

na wvkonanie. dostawe Imontaitablicinformacvinvch

w trybie
przetargu nieograniczonego

o wartosci szacunkowej ponizej 30 000 euro

tryb zgodny z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych zwan^ dalej
,,ustawa PZP"

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

/podpis ki

Numer sprawy: ZP.271.13.2018,

ZATWIERDZAM

Cedry wielkie, 2018.06.05

Zamawiaiacv:
Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wojta Gminy Cedry Wielkie

Adres siedziby organow Zamawiajqcego:

Urz^d Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Piazyriskiego 16
83-020 Cedry Wielkie
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I.Nazwa oraz adres Zamawiajqcego.
Gmina Cedry Wielkie
ul. M. Piazyhskiego 16, 83-020 Cedty Wielkie
NIP 593-19-10-037,
Adres strony internetowej: www.cedry-wielkie.pl

II.Tryb udzielenia zamowienia publicznego.
1.Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy PZP.
2.Wartosc szacunkowa zamowienia jest mniejsza niz 30 000 euro.

III.Opis przedmiotu zamdwienia.

1.Przedmiotem zamowienia w niniejszym postqpowaniu jest wykonanie, dostawa i
montaz tablic informacyjnych dla Zamawiajqcego.

2.Przedmiot zamowienia sktada siq z 3 zadan:
Zadanie Nr 1 - Wykonanie 3 tablic informacyjnych dla projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Giemlice, Diugie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie":
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie, dostawa i montaz 3 sztuk jednostronnych tablic
informacyjnych posadowionych w gruncie o tresci zgodnej z Wytycznymi w zakresie informacji i
promocji projektow dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiqcy Zatqcznik nr 11 dp Zasad wdrazania
RPO WP 2014-2020, ktore stanowiq zalqanik 9 do niniejszego SIWZ.

Tablica musi zawierac:
1.Nazwq beneficjenta: Gmina Cedry Wielkie
2.Tytut projektu:  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Giemlice, Dtugie
Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie
3.Cel projektu:  Uporzqdkowanie gospodarki sciekowej na terenie aglomeracji Cedry
Wielki i skanalizowanie jej w 99,56% (poziom zbierania) poprzez budowq kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Giemlice, Diugie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie.
4.Zestaw logo - znaki FE i UE oraz znak Urzqdu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego
5.Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl

Przedmiot zamowienia winien zosta^ wvkonany zaodnie z nastepui^cvmi wvtycznvmi:
1)tablice metalowe o wymiarach minimalnych co najmniej 80 cm x 120 cm o grubosci co najmniej

0,5 cm montowana na dwoch stupkach mocujqcych przeznaczonych do umieszczenia w gruncie,
- wedlug standardow obowiqzujqcych dla znakow drogowych pionowych,

2)nogi z rur stalowych o sr. co najmniej 50 mm,
3)wydruk petnokolorowy CMYK na trwatym materiale - np.: blacha ocynkowana, lub inny

zapewniajqcy trwatosc przez co najmniej 5 lat,  druk odporny na warunki atmosferyczne, -
wydruk zabezpieczony laminatem ochronnym UV,

4)przy realizaqi zamowienia uwzgl^dnione muszq zostac wytyczne dla beneficjentow RPO WP w
zakresie wypetniania  obowiqzkow informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic
informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostqpnych na stronie internetowej
RPO WP pod adresem www.rpo.pomorskie.pl,

5)zachowanie prawidiowych proporqi logotypow,
6)wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po fomnalnej akceptacji przez Zamawiajqcego

projektu dopracowanego przez wykonawc^,
7)tablica powinna bye wykonana na folii matowej,
8)zamowienie obejmuje wykonanie i dostaw^ tablic, siupkow oraz urzqdzeh mocujqeych.
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Lokalizacia:
Tablice informacyjne nalezy zamontowac na terenie Gminy Cedry Wielkie w nastgpujqcych

lokalizaqach:
1.Szkota Podstawowa w Giemlicach, Giemlice 1, 83-020 Giemlice, dziatka nr 10
2.Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Dtugim Polu, Dtugie Pole 49, dziatka nr 248/5,
3.Urzgd Gminy w Cedrach Wielkich, ul. Ptazyhskiego 16,83-020 Cedry Wielkie dziatka nr 495/1

Konkretne miejsoe montazu tablicy zostanie kazdorazowo wskazane przez wyznaaonego

pracownika Zamawiaj^cego.

Przedmiotowe zamowienie jest wspolfinansowane ze srodkow unijnych z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Dziatanie 11.3 Gospodarka

wodno - sciekowa.

Zadanie Nr 2 - Wykonanie 5 tablic informacyjnych dla projektu ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach uzytecznosci publicznej w Gmmie Cedry

Wielkie",

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie, dostawa i montaz 5 sztuk jednostronnych tablic
informacyjnych posadowionych w gruncie o tresci zgodnej z Wytycznymi w zakresie informaqi i
promoqi projektow dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowigcy Zatgcznik nr 11 do Zasad wdrazania
RPO WP 2014-2020, ktdre stanowkj zatgcznik 9 do niniejszej SIWZ.

Tablica musi zawiera^r
1.Nazwg benefiqenta: Gmina Cedry Wielkie
2.Tytut projektu: Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkaniowych i

budynkach uzytecznosci publicznej w Gminie Cedry Wielkie
3.Cel projektu: Poprawa efektywnosci energetycznej systemow budynkow uzytecznosci

publicznej na terenie Gminy Cedry Wielkie.
4.Zestaw logo - znaki FE i UE oraz znak Urz^du Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego
5.Adres portalu www.mapadotaqi.gov.pl

Przedmiot zamowienia winien zostac wvkonany zoodnie z nasteouiacvmi wvtycznymi:
1)tablice metalowe o wymiarach minimalnych co najmniej 80 cm x 120 cm o grubosci co najmniej

0,5 cm montowana na dwoch stupkach mocujgcych przeznaczonych do umieszczenia w gruncie,
- wedtug standardow obowi^zujgcych dla znakow drogowych pionowych,

2)nogi z rur stalowych o sr. co najmniej 50 mm,
3)wydruk petnokolorowy CMYK na bwatym materiale - np.: blacha ocynkowana, lub inny

zapewniajgcy trwatosc przez co najmniej 5 lat,  druk odporny na warunki atmosferyane, -
wydruk zabezpieczony laminatem ochronnym UV,

4)przy realizaqi zamowienia uwzgl^dnione musz^ zostac wytyczne dla benefiqentow RPO WP w
zakresie wypetniania  obowigzkow informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic
informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dost^pnych na stronie internetowej
RPO WP pod adresem www.rpo.pomorskie.pl,

5)zachowanie prawidtowych proporqi logotypow,
6)wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej akceptacji przez Zamawiajgcego

projektu dopracowanego przez wykonawc^,

7)tablica powinna bye wykonana na folii matowej,
8)zamowienie obejmuje wykonanie i dostawg tablic, stupkow oraz urzgdzeii mocujgeych.



Lokalizaria:
Tablice informacyjne nalezy zamontowac na terenie Gminy Cedry Wielkie:
1.Urzad Gminy w Cedrach Wielkicb, ul. Ptazyriskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie dzialka nr 49S/1
2.Szkota Podstawowa w Glemlicach, Giemlice 1, 83-020 Giemllce, dzialka nr 10
3.Przedszkole w Trutnowach, ul. Sw. Piotra I Pawta 3, 83-020 Trutnowy, dziatka nr 137
4.Komunalny budynek mieszkalny w Cedrach Wlelkich, ul. Ptazynskiego 18,83-020 Cedry Wielkie, dziatka nr 325/2
5.Komunalny budynek mieszkalny w Giemllcach, Giemlice 14, 83-020 Giemlice, dzialka nr 100

Konkretne miejsce montazu tabllcy zostanie kazdorazowo wskazane przez wyznaaonego
pracownika Zamawiajaoego.

Przedmiotowe zamowienie jest wspdlfinansowane ze srodkow unijnych z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Dzialanie 10.1. Efektywnosc
energetyczna - Mechanizm ZTT.

Zadanie Nr 3 - Wykonanie 17 tablic informacyjnych dla projektu ,,Zachowanie
wielokulturowego dziedzlctwa Zutaw poprzez wykonanie robot budowlanych, remontowych i
konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach polozonych na terenach objetych ochrona
konserwatorska w gminach zutawskich oraz stworzenie spojnej oferty turystyanej promujacej
tozsamosc Zutaw"

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie, dostawa i montaz 17 sztuk jednostronnych tablic
informacyjnych posadowionych w gruncle o tre&d zgodnej z zaprojektowanym ws^^pnie
zaiacznikiem nr 8 do SIWZ oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie informaqi i promoqi projektdw
dohnansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na
lata 2014-2020, stanowiacymi Zalaanik nr 11 do Zasad wdrazania RPO WP 2014-2020, ktore
stanowia zalacznik 9 do niniejszej SIWZ.

Tablica musi zawierac:
1.nazwa beneflcjenta
2.tytul projektu
3.eel projektu
4.zestaw logo - znaki FE i UE oraz znak Urzadu Marszalkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego
4. adres portalu www.mapadotaqi.gov.pl

Wzor tablic, ktore nalezy wykorzystac przy wypefnianiu obowiazkow informacyjnych stanowi
zatacznik nr 8 do SIWZ.

Przedmiot zamowienia winien zostac wvkonanv zqodnie z nastepuiaevmi wvtvcznvmi:
1)tablice metalowe o wymiarach minimalnych co najmniej 80 cm x 120 cm o grubosci co najmniej

0,5 cm montowana na dwdch slupkach mocujacych przeznaczonych do umieszczenia w gruncie,
- wedtug standardow obowiazujacych dla znakdw drogowych pionowych,

2)nogi z rur stalowych o sr. co najmniej 50 mm,
3)wydruk petnokolorowy CMYK na trwalym materiale - np.: blacha ocynkowana, lub inny

zapewniajacy trwalosc przez co najmniej 5 lat,  druk odpomy na warunki atmosferyczne, -
wydruk zabezpieczony laminatem ochronnym UV,

4)przy reallzaqi zamowienia uwzgladnione musza zostac wytyczne dla beneflqentow RPO WP w
zakresie wypetniania obowiazkow informacyjno-promocyjnych  w odniesieniu do tablic
informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostapnych na stronie intemetowej
RPO WP pod adresem www.rpo.pomorskie.pl,

5)zachowanie prawidlowych proporqi logotypow,
6)wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej akceptaqi przez Zamawiajacego

projektu dopracowanego przez wykonawca,
7)tablica powinna bye wykonana na folii matowej,
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8) zamowienie obejmuje wykonanie i dostaw^ tablic, stupkow oraz urz^dzeii mocuj^cych.

Lokalizacia:
Tablice informacyjne nalezy zamontowac na terenie trzech powiatow: nowodworskim, gdaiiskim i

malborskim.
1.Gmina Cedry Wielkie - dom podcieniowy w Mitocinie, dziatka nr 150/3 (1 tablica)
2.Gmina Nowy Staw - do uzgodnienia z przedstawicielem Gminy Nowy Staw (2 tablice)

3.Gmina Nowy Dwor Gdaiiski (6 tablic)
a.most zwodzony na rzece Tuga zlokalizowany na ulicy Sikorskiego dziatka nr 390/2
b.sluza w Marz^cinie, dziatka nr 406
c.cmentarz mennonicki w Ortowie, dziatka nr 95,
d.cmentarz mennonicki w Zelichowie, dziatka nr 115/2,
e.cmentarz mennonicki w Rozewie, dziatka nr 113
f.cmentarz mennonicki w Marynowach, dziatka nr 338
4.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw. Aniotow Strozow w Cedrach Wielkich, dziatka nr 88 (1 tablica)
5.Parafia Rzymskokatolickq p.w. Sw. Jana Chrzciciela w Giemlicach, dziatka nr 99 (1 tablica)
6.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskie) Cz^stochowskiej w Kiezmarku, Dziatka nr 152, (1 tablica)
7.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw. Ap. Piotra i Pawta w Trutnowach, dziatka nr 134, (1 tablica)
8.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw. Elzbiety W^gierskiej w Lubieszewie, dziatka nr 209, (1 tablica)
9.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw. Barttomieja Apostota w Swierkach,
filia kosciota pw. Podwyzszenia Krzyza Swi^tego w Myszewie (2 tablice)
a.kosciot w Myszewie, dziatka nr 105
b.kosciot w Swierkach, dziatka nr 13
10. Przedsi^biorstwo Handlowo - Ustugowe ,,OPITZ" Beata Opitz (1 tablica), dom podcieniowy w
Zelichowie, dziatka n r 38/2

Lokalizacie montazu tablic nalezv ustalic w zaleznosci od mieisca lokalizacii tablicy:
1. Gmina Cedry Wielkie z siedzib^ w Cedrach Wielkich, ul. M. Ptazynskiego 16, 83-020 Cedry
Wielkie, osoba do kontaktu: Iwona Wojtasik tel. 58 692 20 38.
2.Gmina Nowy Staw z siedzib^ w Nowym Stawie, ul. Gen. Jozefa Bema 1, 82-300 Nowy Staw,
osoba do kontaktu: Anna Uzdowska tel. 55 271 51 00 wew. 31
3. Gmina Nowy Dwor Gdaiiski z siedzib^ w Nowym Dworze Gdanskim, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy
Dwor Gdaiiski, osoba do kontaktu: Beata Rembowska tel. 55 247 24 01

Przedmiotowe zamowienie jest wspotfinansowane ze srodkow unijnych z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Dziatanie 8.3 Materialne
i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe.

Pozostale informacje (Dotyczy wszystkich cz^ci):

3.Napisy, znaki i logotypy umieszczone na tablicy powinny bye wykonane w sposob trwaty i
czytelny. Tablica powinna bye odporna na warunki atmosferyczne. Wykonawca zobowi^zany
jest do dokonywania korekt w tresci umieszaonej na tablicy na prosb^ Zamawiaj^cego.

4.Przed wykonaniem tablicy i konstrukeji wsporaej Wykonawca przesle drog^ elektroniczn^
projekt do akceptacji przez Zamawiaj^cego.

5.Po akceptacji projektu w miejscu wskazanym przez przedstawicieli Zamawiaj^cego Wykonawca
dokona montazu Tablicy informacyjnej wraz z stupkami

6.Zamawiaj^cy dopuszcza ztozenie oferty rownowaznej. Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia
wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - nalezy przyj^c, ze wskazane
patenty,  znaki towarowe, pochodzenie okreslajq  parametry techniczne, eksploatacyjne,
uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiaj^cy dopuszcza ztozenie oferty w tej cz^sci przedmiotu
zamowienia o rownowaznych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych.



IV.Termin wykonania zamowienia.

Zamawiaj^cy  ustala  nast^puj^cy termin wykonania zamowienia (Dotyczy wszystkich zadah):
3 miesi^ce od daty podpisania umowy.

V.Warunki udzialu w postepowaniu.
O udzielenie zamowienia mog^ ubiegac sig Wykonawcy, ktorzy:

1)Nie podlegaj^ wykluczeniu;
Brak podstaw do wykluaenia zostanie wstgpnie zweryfikowany na podstawie przedtozonego
wraz z ofertg oswiadczenia- wg wzoru na zai^czniku nr 2 do SIWZ.

2)Spefniaj^ warunki udziaiu w postgpowaniu dotycz^ce:

a)Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziaialnosci zawodowej, o
ile wynika to z odrgbnych przepisow;
Zamawiaj^cy nie wyznaaa szczegotowego warunku w tym zakresie.

b)Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.

c)Zdolnosci technicznej i zawodowej
Warunek ten zostanie speiniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed
upiywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest krotszy to w tym
okresie, wykonai co najmniej dwie dostawy tablic informacyjnych, kazda z dostaw o warto^i
minimalnej: Zadanie 1: 2000,00 zl brutto, Zadanie 2: 2500,00 zi brutto, Zadanie 3: 17 000,00
zl brutto.

W przypadku ztozenia ofert na kilka cz^sci, wartosc dostaw stanowi sump dostaw brutto
ustalonych dla poszczegolnych czpsci.

VI.Fakultatywne podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
PZP.
1. Zamawiajqcy wykluczy z przedmiotowego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego wykonawcg:

a) w stosunku, do ktorego otwarto likwidacjg, w zatwierdzonym przez sgd uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidaqg
jego maj^tku lub s^d zarz^dzii likwidaqg jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z pozn. zm.) lub ktorego upadtosc

31523200-0

Kod CPV
Trwate znaki informacyjne

Nazwa

7.Zamawiajgcy  informuje, iz  w przedmiotowym postgpowaniu o  udzielenie zamowienia
publicznego zastosowana zostanie tzw. ,,procedura odwrocona", o ktorej mowa w art. 24aa
ustawy PZP. Zamawiajgcy stosujgc powyzszq procedur^, w pierwszej kolejnosci dokona
wstgpnego badania i oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostata
oceniona jako najkorzystniejsza,  nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziaiu w
postgpowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu.

8.Przedmiotowe zamowienie wspotfinansowane jest przez Unig Europejskg z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

9.Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc uniewaznienia przedmiotowego postgpowania, jezeli srodki
pochodzqce z  budzetu  Unii Europejskiej,   ktore zamawiajqcy zamierzat  przeznaczyc na
sfinansowanie catosci lub czgsci zamowienia, nie zostaly mu przyznane.

10.Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
11.Kod Wspdlneqo Stownika Zamowien (CPV):
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2.W celu wst^pnego wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, wraz z
ofertq nalezy ztozyc:
Wypetnione oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w post^powaniu - wg wzoru na
zat^czniku nr 3 do SIWZ.

3.Wykonawca,  ktdrego oferta  zostata  najwyzej   oceniona w przedmiotowym
postgpowaniu, celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia ztozy, na pisemne
wezwanie Zamawiaiaceao. nastgpuj^ce dokumenty:
Odpis z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.

4.Wykonawca,  ktorego  oferta  zostata  najwyzej   oceniona  w przedmiotowym
post^powaniu, w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w post^powaniu,
na pisemne wezwanie Zamawiaiaceoo. ztozy nastgpujgce dokumenty:

Wykaz dostaw - wedtug wzoru zalqcznika nr 5 do SIWZ - wykonanych lub wykonywanych w
okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaty wykonane, oraz zat^czeniem dowodow
okreslaj^cych czy te dostawy zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa,
s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty.

5.Dowodami o ktorych mowa w ust VII pkt. 4 s^:
1) Referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byty

wykonywane a w przypadku swiadczen okresowych lub ciggtych sg wykonywane;

W przypadku ^wiadczeft okresowych lub ciqgfych nadal wykonywanych referencje 6gdz inne dokumenty
potwierdzaj^ce ich naleiyte wykonanie powinny byd wydane nie wcze&niej niz 3 m/es/gce przed
upfywem terminu skiadania ofert

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiajgcemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic
dowody, ze powi^zania z innym wykonawc^ nie prowadzg do zaWdcenia konkurencji w
post^powaniu o udzielenie zamowienia. Wzor oswiadczenia zostanie udost^pniony wraz z
informacjq z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiajqcego.

ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart ukiad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacjg majgtku upadtego, chyba ze sgd zarzgdzit likwidacjg jego majgtku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z pozn.

zm.);

VII. Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie majg dostarczyc Wykonawcy w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spelniania warunkow udziaiu
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

1. W celu wstgpnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w art.
24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, wraz z oferta nalezy ztozyc:
Wypetnione oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru na zatgczniku nr 2 do

SIWZ.
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2) w przypadku zamowien na dostawy - oswiadczenie Wykonawcy - jezeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac poswiadczenia
o ktorym mowa w ust 1.

6.Wykonawca  moze w celu potwierdzenla spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czgsd,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezaleznie od
charakteru prawnego J^cz^cych go z nim stosunkow prawnych.

7.Wykonawca w przedmiotowym postgpowaniu musi udowodnic zamawiajgcemu, ze realizujgc
zamowienie, bgdzie dysponowat niezbgdnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci
przedstawiajgc zobowi^zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow
na potrzeby realizaqi zamowienia - wg wzoru na zatgczniku nr 5 do SIWZ.

8.Zamawiajgcy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe pozwalaja na wykazanie przez wykonawca spetniania warunkow udziatu w
postapowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1.

9.Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, o ktorych mowa w pkt. 7, nie potwierdzaja
spetnienia przez wykonawca warunkow udzialu w postapowaniu lub zachodza wobec tych
podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiajacy zgda, aby wykonawca w terminie okreslonym
przez zamawlajacego:
1)zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2)zobowiazat sia do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktorych mowa w pkt. 7

10.Wykonawca, ktory powotuje sia na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sia na ich zasoby,
warunkow udziatu w postapowaniu sktada takze oswiadczenie wg wzoru na zatqczniku nr 2 i nr 3
do SIWZ dotyczgce tych podmiotow.

11.Wykonawca, ktory zamierza powierzyc wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postapowaniu sktada
takze oswiadczenie wg wzoru na zat^czniku nr 2 do SIWZ - dotycz^ce podwykonawcow.

12.W przypadku wspdlnego ubiegania sia o zamowienie przez wykonawcow, oswiadczenie wg wzoru
na zat^czniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sia o
zamowienie. Dokumenty te potwierdzaja spetnianie warunkow udziatu w oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu
w postapowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

13.Dokumenty sporzadzone w jazyku obcym bada sktadane wraz z ttumaczeniem na jazyk polski,
poswiadczonym przez wykonawca.

14.Dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkow udziatu w postapowaniu bada sktadane
w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez wykonawca.
Zamawiajacy  moze zadac  przedstawienia  oryginatu  lub notarialnie poswiadczonej   kopii
dokumentu wytacznie wtedy, gdy ztozona przez wykonawca kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

15.W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sia  udzielenie zamowienia oraz w przypadku
innych podmiotow, na zasobach ktorych Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy PZP, kopie dokumentow dotyaacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotow musza
bye poswiadczone za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawca lub te podmioty.

16.Jezeli wykonawca ma siedziba lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 3:
1) sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedziba lub miejsce

zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadtosci.

17.Jezeli w kraju w ktorym wykonawca ma siedziba lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sia dokumentow, o ktorych mowa
w pkt 16 ppkt 1), zastapuje sia je dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentaqi, lub
oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyc, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego



wtasciwym ze wzglgdu na siedzibg lub tniejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby.
18.W przypadku wgtpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawcg majgcego siedzibg

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa moze
zwrocic sig do wtasciwych organow odpowiednio kraju w ktorym wykonawca ma siedzibg kub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbgdnych informacji
dotyczgcych tego dokumentu.

19.Jezeli jest to niezbgdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania o udzielenie
zamowienia, zamawiajgcy moze na kazdym etapie postgpowania wezwac wykonawcow do
ztozenia wszystkich lub niektorych oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych, ze nie
podlegajg wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w postgpowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione
podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do
ztozenia aktualnych oswiadczen lub dokumentow.

20.Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych brak
podstaw do wykluczenia oraz spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu, jezeli zamawiajgcy
posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub moze je uzyskac za pomocg
bezptatnych i ogolnodostgpnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji zaleca sig,
aby Wykonawca wskazat Zamawiajgcemu sygnaturg postgpowania, w ktorym
wymagane dokumenty, oswiadczenia sig znajdujg.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania sig Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych
do porozumiewania sig z Wykonawcami.

1.Do kontaktowania sig z wykonawcami upowazniony jest:
w sprawach formalno-prawnych:
Pawet  Faczyhski,  w dniach  od  pn.  do  pt.   w godzinach  8:00  -  14:00,  e-mail:
pawel.faczynski^cedrv-wielkie.pl, fax: 58 683-61-66

w sprawach merytorycznych:

Iwona Wojtasik, w dniach od pn. do pt. w godz. 8:00 - 14: 00, e-mail: iwona.wojtasik@cedry-
wielkie.pl

2.W niniejszym postgpowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje
Wykonawcy przekazujg za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (w formie pliku pdf
oraz  doc.t  na adres  e-mail: pawel.faczynski@cedrv-wielkie.pl. Zamawiajgcy  przekazuje

informacje za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej z zastrzezeniem pkt. 3. Zawsze
dopuszczalna jest forma pisemna.

3.Forma pisemna zastrzezona jest dla sktadania oferty wraz z zatgcznikami, w tym oswiadczen
i  dokumentow  potwierdzajgcych  spetnianie warunkow udziatu  w postgpowaniu  oraz
petnomocnictw.

4.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawcg, Zamawiajgcy
domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajgcego na numer faksu lub na pocztg elektroniczng
zostato mu dorgczone w sposob, ktory umozliwit Wykonawcy zapoznanie sig z trescig pisma.

IX.Wymagania dotyczgce wadium.

W przedmiotowym postgpowaniu nie wymaga sig wptaty wadium

X.Termin zwigzania ofertg.
1.Termin zwigzania ofertg w niniejszym postgpowaniu wynosi 30 dni.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyc termin zwigzania

ofertg, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwrocic sig do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
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3.  Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sig wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

XI.Opis sposobu przygotowania oferty.
1.Oferta  powinna zostac sporzgdzona wedtug wzoru formularza ofertowego, stanowigcego

zatgcznik nr 1 do SIWZ.
2.Do oferty nalezy dotgczyc nastgpujgce dokumenty: wypetnione wstgpne oswiadczenie o braku

podstaw do wykluczenia - wg wzoru na zatgczniku nr 2 do SIWZ, wypetnione wstgpne
oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu - wg wzoru na zatgczniku nr 3 do
SIWZ, ewentualne petnomocnictwa, zobowigzanie wg wzoru na zatgczniku nr 5 - w przypadku
powoiywania sig na zasoby podmiotu trzeciego.

3.Zaleca sig, aby oferta wraz ze wszystkimi zalgcznikami byta spigta w sposob uniemozliwiajgcy jej
zdekompletowanie.

4.Wykonawca moze ztozyc tylko jedng ofertg.
5.Ofertg sporzgdza sig w jgzyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6.Zaleca sig, aby kazda ze stron oferty byta ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcg lub

osobg/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.
7.Oferta wraz ze wszystkimi zatgcznikami musi bye podpisana przez Wykonawcg lub osobg/osoby

upowaznione do reprezentowania Wykonawcy. Petnomocnictwo powinno bye dotgezone do oferty
o ile nie wynika z innych zatgezonych dokumentdw. Petnomocnictwo powinno bye ztozone w
oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

8.Zaleca sig zatgezenie przez osoby fizyczne sktadajgee ofertg, dokumentow, z ktorych bgdzie
wynikato upowaznienie do podpisania oferty.

9.Poprawki powinny bye naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osob
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy.

10.Wykonawca wskaze w ofercie, ktore z czgsci zamowienia zamierza powierzyc do wykonania
podwykonawcom (ze wskazaniem nazw podwykonawcow).

11.Wykonawca winien umiescic ofertg wraz z zatgcznikami w zamknigtej kopercie
zaadresowanej na adres:

Urzgd Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Ptazyriskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Na kopercie naielv umie^cic:
1)nazwg i adres wykonawcy,
2)napis: ,,Postgpowanie nr ZP.271.13.2018. Oferta na wykonanie, dostawg i montaz

tablic informacyjnych. Nie otwierac przed dniem 15.06.2018 r. godz. 11:30".
12.Wykonawca przed uplywem terminu sktadania ofert, moze wprowadzic zmiany do ztozone]

oferty. Wprowadzenie zmian do ztozonych ofert nalezy dokonac w formie okreslonej w pkt. 11,
z dopiskiem ,,Zmiana oferty".

13.Wykonawca przed uptywem terminu sktadania ofert moze wycofac swojg ofertg poprzez wystanie
informaqi do Zamawiajgcego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iz infbrmaqa ta dotrze
do Zamawiajgcego przed uptywem terminu sktadania ofert.

14.Informaqe zawarte w ofercie, ktore stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwe] konkurenqi (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.
1503 z pozn. zm.), co do ktorych Wykonawca zastrzegt - nie pozniej niz w terminie sktadania
ofert  -  ze  nie mogg  bye  udostgpnione,  muszg  bye  oznaczone klauzulg ,,Ta]emnica
przedsigbiorstwa". Zaleca sig, aby dokumenty te byty spigte w sposob pozwalajgcy na ich
oddzielenie od reszty oferty.

15.Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

XII.Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
1.Oferty nalezy sktadac w sktadac w siedzibie Urzgdu Gminy Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich

ul. M. Ptazyiiskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok. Nr 17 (sekretariat).
2.Termin sktadania ofert uptywa dnia 15.06.2018 r. o oodz. 11:00

FunduszeKM urzad makzaikowskiUnia Europejska
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Wykonawca otrzyma nast^pujaca liczba punktow za
zaoferowanie nastapujacych terminow gwarancji na
dostawy
objate przedmiotem niniejszego zamowienia:
24 miesi^ee - 0 pkt
26 miesiacy - 1 pkt
28 miesiacy - 2 pkt
30 miesiacy - 3 pkt
32 miesi^ee - 4 pkt
34 miesicjce - 6 pkt
36 miesiacy - 8 pkt
38 miesiacy - 10 pkt
40 miesiacy - 12 pkt
42 miesi^ce - 14 pkt
44 miesiace - 16 pkt
46 miesiacy - 18 pkt
48miesiacy - 20 pkt
49miesiacy - 22 pkt
50miesiacy - 24 pkt
51miesiacy - 26 pkt
52miesiace - 28 pkt
53miesiace - 30 pkt
54miesiacy - 32 pkt
55miesiacy - 34 pkt
56miesiacy - 36 pkt
57miesiecy - 37 pkt

Liczba punktow jaka mozna uzyskac w kryterium
cena, obliczona zostanie na podstawie
nastapujacego wzoru:

Cmm
X= -^— x60

gdzie:
X - wartosc punktowa ocenianego kryterium
C min - najnizsza cena ze ztozonych ofert
Co - cena ocenianej oferty

Wykonawca moze uzyskac maksymalnie
60 pkt.

3.Ofetty otrzymane po tym terminie Komisja przetargowa zwroci bez ich otwierania, po uptywie
terminu na wniesienie odwotania.

4.Oferty zostan^ otwarte w dniu 15.06.2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzadu Gminy Cedry
Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Ptezyhskiego 16, pok. nr 2.

5.Wykonawcy moga bye obecni przy otwieraniu ofert.
6.Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poinformuje Wykonawcow, jaka kwota

Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia.
7.Zamawiajacy poda Wykonawcom do wiadomosci:

a.nazwa i adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana,
b.cena oferty.

c.Termin realizacji zamowienia
8.Zamawiajacy umozliwia zapoznanie sie z trescia zto^onych ofert po wczesniejszym ztozeniu

wniosku o wglad w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.

XIII.Opis sposobu obliczenia ceny.
1.Wykonawca uwzgledniajac wszystkie wymogi zawarte w niniejszym SIWZ, powinien w cenie

brutto uwzglgdnic ewentualne oferowane upusty, koszty ubezpieczenia, podatku VAT, koszty
zwrotu i utylizacji odpadow opakowaniowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 13 czerwea 2013
roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z
pozn. zm.) oraz wszystkie inne nie wymienione, niezbadne do realizacji przedmiotu zamowienia.

2.Cena musi bye podana w ztotych polskich z doktadnosci do dwoch miejsc po przecinku.
3.Wykonawca zobowiazany jest poinformowac Zamawiajacego czy wybor oferty b^dzie

prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac
nazwg (rodzaj) towaru lub usiugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bgdzie prowadzic
do jego powstania, oraz wskazujac ich wartosc bez kwoty podatku.

XIV.Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bgdzie si^ kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposob oceny oferty.
Wszystkjejrferty niepodtegajace odrzuceniu oceniane b^da na podstawie nast^puj^eych kryteriow
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Ocena kohcowa oferty:
Jest to suma punktow uzyskanych za kryterium ,,cena" oraz kryterium ,,gwarancja"

Wykonawca moze uzyskac maksymalnie 100 pkt.

XV.Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostac dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zobowipzany jest w przypadku
wyboru oferty Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sip o udzielenie zamowienia - przedtozyc
Zamawiajgcemu umowp regulujgcp wspotpracp tych podmiotow (w formie oryginatu lub kserokopii
potwierdzonej za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawcp).

XVI.Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W niniejszym postppowaniu Zamawiaj^cy nie z^da wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

XVII.Istotne dla stron postanowienia, More zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy, wzor umowy.
Zamawiaj^cy wymaga aby Wykonawca zawart z nim umowp o zamdwienie publiczne na warunkach
okreslonych w projekcie umowy, stanowi^cym zat^cznik nr 4 do SIWZ.

XVIII.Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystuguj^cych Wykonawcy w toku
postppowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Zasady wnoszenia srodkow ochrony prawnej w niniejszym postppowaniu reguluj^ przepisy Dziatu VI
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowieii Publianych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.)

CZ^SC SZCZEGOLNA
XIX.Zasady zwracania sip Wykonawcow o udzielenie wyjasnieii do tresci SIWZ
i udzielania przez Zamawiajpcego tych wyjasnieh.
1.Kazdy uczestnik postppowania ma prawo zwrocic sip do Komisji przetargowej o wyjasnienie tresci

niniejszej SIWZ. Komisja przetargowa udzieli wyjasnieii niezwtocznie, jednak nie pozniej niz 2 dni
przed uptywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWIZ
wpiynpt nie pozniej niz do kohca dnia, w ktorym upiywa poiowa wyznaczonego terminu do
skladania ofert.

2.Tresc zapytah wraz z wyja^nieniami Zamawiajgcy przekaze Wykonawcom, bez ujawniania
zrodta zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej: ,v ,..;,:> .^j^ i.;jj  oraz w Biuletynie

Informaqi Publicznej Gminy Cedry Wielkie.

58 miesipcy - 38 pkt
59 miesipcy - 39 pkt
60 miesipcy - 40 pkt
W przypadku nie uzupetnienia w druku oferty pola
,,gwarancja" Zamawiajgcy  uzna, iz Wykonawca
zaoferowaf 24 miesipczny okres gwaranqi i tym
samym  przyzna  Wykonawcy  0  punktow.  W
przypadku   wpisania   mniejszej    wartosci   niz
wskazane powyzej Zamawiajpcy odrzuci ofertp jako
niezgodnq z wymaganiami okreslonymi w SIWZ. W
przypadku wpisania wipkszej wartosci niz wskazana
powyzej   Zamawiajgcy  uzna,  iz   Wykonawca
zaoferowat  maksymalny, 60 miesipczny termin
gwaranqi.

Wykonawca mole uzyskac maksymalnie 40
pkt.

URZA0 marszaikowskiUnia Europejska
wOltWODZIWAPOMOKSKIECO



13

3. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptyngj do Zamawiajgcego po uplywie terminu
sktadania wniosku, o ktorym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnieh, Zamawiajgcy
moze udzielic wyjasnieii albo pozostawic wniosek bez rozpoznania.

XX.Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej.
1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu

i ocenie ofert na podstawie kryteriow oceny okreslonych w pkt XIV niniejszej SIWZ.
2.Komisja przetargowa poprawi w ofertach omyfki o ktorych mowa w art. 87 ust 2 ustawy PZP

niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawcg, ktorego oferta zostate poprawiona.
3.Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z przesfanek

okreslonych w art. 89 ust 1 ustawy PZP.
4.Zamawiajgcy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego w przypadku

wystgpienia ktorejkolwiek z przeslanek okreslonych w art. 93 ustawy PZP.

XXI.Termin zawarcia umowy.
1.Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany bgdzie

do zawarcia umowy w terminie okreslonym przez zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni od dnia
przesfania  zawiadomienia o wyborze oferty  najkorzystniejszej  za  posrednictwem faksu,
z zastrzezeniem sytuacji okreslonej w art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a ustawy PZP.

2.Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza bgdzie uchylat sig
od zawarcia umowy, zamawiajgcy moze wybrac oferta najkorzystniejsza sposrod pozostalych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza przestanki uniewaznienia
postapowania.

XXII.Klauzura informacyjna dotyczgca Rozporzadzenia o Ochronie Danych Osobowych

(RODO)
Realizujac obowigzek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie
informujemy, iz:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuja,

ze:
administratorem  Pani/Pana   danych   osobowych   jest     Gmina   Cedry    Wielkie,

ul. M. Pfazyiiskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie;
•inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Cedry Wielkie jest Pani Mafgorzata Sapalska,
kontakt: email: malqorzat3.sapalskaiaicbi25.pl, nr telefonu: 515 600 156;
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z post^powaniem o udzielenie zamowienia publicznego ZP.271.18.2018 prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego;
•odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b^dg osoby lub podmioty, ktorym udost^pniona
zostanie dokumentacja post^powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
•Pani/Pana dane osobowe b^dg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakohczenia post^powania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
•obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikajg z ustawy Pzp;
•w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
•posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

Funduszera urmd marszaikowskiUnia Europejska
l̂S^L^^ W0IEWODZ.WAPOMORSK.ECO^^^^
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-na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzpdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przeplsy RODO;

• nie przystuguje Pani/Panu:
-w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d tub e RODO prawo do usunipcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art.  21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjasnienle: skorzystanle z prawa do sprostowanla nie moze skutkowac zmian^ wyniku
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego an/ zmian^ postanowieh umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosd protokotu orazjego zal^cznikow.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej tub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzglgdy interest/ publicznego Unii
Europejskiej lub pahstwa czionkowskiego.

XXIII. Pozostate informacje.
1.Zamawiajqcy dopuszcza zmianp umowy zgodnle z zatqcznikiem 4 do SIWZ.
2.W przypadku gdy wartosci podane przez Wykonawcow na oswiadczeniach i dokumentach,

0ktorych mowa w pkt VII SIWZ, podane b^d^ w walucie innej niz PLN, Zamawiajgcy przeliczy te
wartosci na PLN przyjmuj^c sredni kurs NBP danej waluty na dzieh wszcz^cia post^powania.

3.Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynnosci, uprawnienia, obowi^zki Wykonawcow
1Zamawiaj^cego, ktorych ustawa nie nakazata zawierac Zamawiaj^cemu w SIWZ, a ktore mog^
przyczynic sip do wtasciwego przebiegu postppowania, reguluje ustawa PZP.

4.Podwykonawcy:
1)Wykonawca moze powierzy^ wykonanie czpsci zamowienia podwykonawcy. Zamawiajqcy nie

zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcp kluczowych czpsci zamowienia.
Zamawiaj^cy z^da wskazania przez Wykonawcp w druku oferty czpsci zamowienia, ktorych
wykonanie  zamierza  powierzyc  podwykonawcom i podania  przez  Wykonawcp  firm
podwykonawcow.

2)Powierzenie czpsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie zamowienia.

5.Zamawiajpcy przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizagi w przypadku zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
Publianych (Dz.U. z 2017 poz.1579 ze zm.)

Zalaciniki:
1.Formularz oferty (ZaT^cznik nr 1 do SIWZ)
2.Wstppne oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zat^cznik nr 2 do SIWZ)
3.Wst^pne oswiadczenie o spefnianiu warunkow udziatu w postppowaniu (Zat^cznik 3 do SIWZ)
4.Projekt umowy dostawy (Zaf^anik 4 do SIWZ)
5.Wzor zobowi^zania (Zat^cznik 5 do SIWZ)
6.Wykaz dostaw (Zal^cznik nr 6 do SIWZ)
7.Wzor protokolu odbioru (Zal^cznik 7 SIWZ)
8.Wzor tablicy (Zat^anik 8 do SIWZ)
9.Zafcjcznik 11 do zasad wdrazania RPO WP 2014-2020 (Zal^anik 9 do SIWZ)
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II. Cena oferty:

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu oferujemy zrealizowanle przedmlotu zamdwienia za cen^:
fWvpeinia Wvkonawca w zaleznasd od zadania na ktnre sfc/ada oferte)

Zadanie 1:

Cena za 1 tablice:

Cena brutto.......zl

W tym stawka VAT% (zi)

Cena nettozi

OFERTA
na wykonanie, dostawg I montaz tablic informacyjnych.

I. Dane dotyczqce Wykonawcy:

Petna nazwa Wykonawcy:

Adres siedziby:

NIP:REGON

TelFax
Adres e-mail:

Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wojta Gminy Cedry Wielkie

Adres  sledziby  organdw
Zamawiajqcego:

Urz^d Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Ptazyriskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

ZAtACZNIK NR 1 do SIWZ
NS: ZP.271.t3.201S

dnia

(piecz^^ wykonawcy)

Unla Eurapejska
Europejiki Funduu

Ronro^r Regionalnego

URZAD MARSZAIKOWSKI
WOIEW6D2TWA POMORSKIEGO

Fundusze
Europejskie
^rogram Regiorulny
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Cena za 3 tablice:

Cenabruttozi

W tym stawka VAT% (zt)

Cena nettozt

Zadanie 2:

Cena za 1 tablice:

Cena bruttozt

W tym stawka VAT% (zt)

Cena nettozt

Cena za 5 tablic:

Cena bruttozt

W tym stawka VAT% (zt)

Cena nettozt

Zadanie 3:

Cena za 1 tablice;

Cena bruttozt

W tym stawka VAT% (zt)

Cena nettozt

Cena za 17 tablic:

Cena bruttozt

W tym stawka VAT% (zt)

Cena nettozt

III. Gwarancja:

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu oferuj^/oferujemy:
Zadanie 1 - termin gwaranqi od daty podpisania umowy.
Zadanie 2 - termin gwaranqi od daty podpisania umowy,
Zadanie 3 - termin gwaranqi od daty podpisania umowy.

W przypadku nie uzupeinienia w druku oferty pola ,,gwarancja" Zamawiajgcy uzna, iz Wykonawca
zaoferowat 24 miesigczny okres gwaranqi i tym samym przyzna Wykonawcy 0 punktow. W przypadku
wpisania mniejszej wartosci niz wskazane powyzej Zamawiajqcy odrzud ofertg jako niezgodng z
wymaganiami okresionymi w SIWZ. W przypadku wpisania wigkszej wartosci niz wskazana powyzej
Zamawiajgcy uzna, iz Wykonawca zaoferowai maksymalny, 60 miesigczny termin gwaranqi.

^^O9n> R^sionilny

Funduszerm URZAD m^rs^alkov^kiUnia Europejska
Europejskie^ J woitwODZlw* pomorskieco
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' Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczqce definicji mikroprzedsi^biorstw oraz matych i srednich

przedsi^biorsbv (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te infortnacje sq wymagane wytqcznie do celow statystycznych.
Mikroprzedsi^biorsrwo: przedsi^biorslwo, ktore zatrudnia mniej nit 10 osob i klorego roczny obrot lub roczna sutna
bilansowa nie przekracza 2 milionow EUR,
Male przedsi^biorstwo: przedsiî biorstwo, ktore zatrudnia mniej nit 50 osob i ktorego roczny obrot lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionow EUR.
^rednie przedsiebiorstwa; przedsi^biorstwa, ktore nie sq mikroprzedsifbiorstwami ani mafymi przedsi^biorstwami i ktore

zatrudniajq mniej nit 250 osob i ktorych roczny obrot nie przekracza 50 milionow EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionow EUR

2 Niepotrzebne skreslic. Gdy wybor oferty prowadzi do powstania obowiazku podatkowego u Zamawiajgcego,

Wykonawca zobligowany jest do wypetnienia pozycji 1) i 2) w pkt VII.1 druku oferty.

" W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpo^rednio jego dotyczgcych lub zachodzi
wyt^czenie stosowania obowtgzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oSwiadczenia
wykonawca nie sktada (usuni^cie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreSlenie).

VIII.Czy  Wykonawca jest  mikroprzedsigbiorstwem bgdz  matym lub srednim
przedsigbiorstwem1?

n TAK,(Jakim - wypetnia wykonawca)? NIE

IX.Ponadto oswiadczamtvl. ze:
1.Wybdr oferty prowadzi/nie prowadzi2 do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego:

1)Nazwa towaru lub uslugi, ktdrych dostawa lub swiadczenie b^dzie prowadzic do powstania
obowi^zku podatkowego:

2)Wartosc towaru lub uslugi bez kwoty podatku VAT:
2.Oswiadczam, ze wypelnitem obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO)

wobec osob fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania si^ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post^powaniu.*

3.Zapoznatem si^ ze wszystkimi warunkami okreslonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy, oraz ze
akceptuje je w catosci.

4.Uwazam si^ za zwiszanego ofertq przez 30 dni od dnia w ktdrym dokonano otwarcia ofert,

w przypadku nie wypetnienia ww. punktu Zamawiajacy uzna, ze wykonawca b^dzie nie bpdzie polegal na zasobach podmiotu

zamowienia publicznego osobiscie.

VII. Poleganie na zasobach podmiotdw trzecich:
Informujemy, ze bgdziemy polegac na zasobach podmiotu trzeciego:
1.Nazwa podmiotu:

IV.Piatnosc
Zaptata realizowana bsdzie, przelewem na konto Wykonawcy w okresie 30 dni od daty otrzymania
faktury VAT przez Zamawiaj^cego. Na fakturze powinien znajdowac sig numer umowy dostawy, ktdrej
faktura dotyczy.

V.Wptata wadium:
W przedmiotowym postgpowaniu nie wymaga sig wptaty wadium.

VI.Podwykonawca:
Informujemy, ze zamierzamy powierzyc wykonanie czgsci zamdwienia podwykonawcy:
l.Zakres wykonywanych prac i nazwa firmy:

^^ Funduszen UIWAD makszaikowskiUnia Europejska

^  P.ogram Regionalny%J# WUItUOZIW4 PUMUKSKILU)Rozwoju Regionalnego
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PodpisData

2.

1.

Imie i Nazwisko

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

sTw przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postgpowaniu o udziefenie

zamowienia publicznego zobowigzuje sig do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym z
projektem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, w siedzibie Zamawiajgcego,
w terminie przez niego wyznaczonym.

6.Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od  do  informacje stanowigce
tajemnicg przedsi^biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.
1503 z pozn. zm.) i nie mogg bye udost^pniane. Na okolicznosc tego wykazuj^
skutecznosc takiego zastrzezenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.,
Nr 153, poz. 1503 z pozn. zm.) w oparciu o nast^pujgee uzasadnienie:

7.Numer konta bankowego, na ktore ptatne b^dzie wynagrodzenie, w przypadku wyboru oferty
Wykonawcy  oraz nazwa banku prowadzgeego

w/wkonto

Oferta zostaia ztozona na  ponumerowanych kolejno stronach tganie ze wszystkimi
zatgeznikami wymaganymi przez Zamawiajgcego.

Unia EuropejskaUR7AD m*rszaikowski
wnnwon/iww pomorskuco

Fundusze
Europe^skie4
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(J™= nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentaqi)

Oswiadczenie wvkonawcv

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POST^POWANIA
Napotrzeby    post^powaniaoudzielenie     zamowieniapublicznego

na wykonanie, dostawg i montaz tablic informacyjnych, oswiadczam, co nast^puje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:• •        ->

1.Oswiadczam,  ze   nie   podlegam  wykluczeniu   z    post^powania   na   podstawie

art. 24 ust 1 pkt. 12-22 ustawy PZP.

2.Oswiadczam,  ze   nie   podlegam  wykluczeniu   z    post^powania   na   podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

(miejscovmsi), dniar.

(petna nazwa/firma, adras, w zaleino^ci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CBDG)
reprezentowanv przez:

ZAtACZNIK NR 2 do SIWZ
NS: ZP.271.13.2018

Dnia

Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez

Wojta Gminy Cedry Wielkie

Adres  siedziby  organow
Zamawiajqcego:

Urz|d Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Ptazyriskiego 1G
83-020 Cedry Wielkie

Wykonawca:

Unia Europejska
Europej^ki fundu^r

ftozwoju Regionainego

URZ.\O M^KSMLKUWSKI
woltwOl^IW^ POMOK^KItCO

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny
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[UWAGA: w przypadku gdy oswiadczen/e nie dotyczy Wykonawcy, naiezy przekreslic oswiadczenie lub dopisac

adnntu, ie "NIE DOTYCZY" I
OS  .OCZtNIE  DOTYC" ~E  P(  .1'Y  t,^^GO PC'CM, NA

KTOREGO ZASOBY PQWOtUJE SI^ WK..^..^A:
^.4

Oswiadcam,   ze     nast?puj^cy/e     podmiot/y,b?dqcy/e     podwykonawc^/ami:

(podac pe/na nazw^/firmg, adres, a takze w zaleznosci

(podpis)

Oswiadczam, ze nast^pu]^cy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuj^ si^ w niniejszym

post?powaniu,  tj.:        (podac  petn^

nazwg/firwg, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CBDG) nie podlega/j^ wykluczeniu z

post?powania o udzielenie zamowienia,

(mlejscowosc), dniar.

(podpis)
[UWAGA: w przypadku gdy oswiadczenie nie dotyczy Wykonawcy, naiezy przekreslic oswiadczenie lub dopisa

adnotacie "NIE DOTYCZY" ]

OS  .;}.   fE D^TYf   ;E P.',    i  KO ZY PIE SI

, (mlejscowosc), dnia .

[UWAGA: w przypadku gdy oswiadczenie nfe dotyczy Wykonawcy, naiezy przekreslic oswiadczenie fub dopisac

adnotaqg "NIE DOTYCZY" ]j
Oswiadczam, ze zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post?powania na podstawie

artustawy PZP (podacmajgcg zastosowanie podstawg wykluczenia sposrod wymienionych w

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 tub art. 24 ust. Spkt 1 ustawy PZP. Jednoczesnie oswiadczam, ze w

zwi^zku z ww. okolicznosci^, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podj^tem nast^pu^ce srodki

naprawae:

(podpis)

LI
fi Funduszep UR/AD mm^/alkowskiUnia Europejska
i ^Sy WOitWODZrWAPOMORSKItCOC^
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(pa^s)

(miejscowoic), dniar.

j^^SWIAbCZENIE JSOTYCZ^CE POOANYCH 1
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s^ aktualne

i zgodne z prawd^ oraz zostaty przedstawione z petn^ swiadomosci^ konsekwencji wprowadzenia

zamawiaj^cego w bt^d przy przedstawianiu Infbrmacji.

(miefscowosi), dniar.

od   paMotu:   tap/PESEL,     krs/cbdg),   nle   podlega/^   wykluczeniu   z    posto^powania

o udzielenie zamowienia.

Funduszewm uR^DMARszAtKowsiaUnia Europejska

^K ^J'^O^^WA POMOHiKIEOOUorwjo Bionjlwgo
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INFORMAOA DOTYCZACA WYKONAWCY:   

Oswiadczam, ie speiniam warunki udziatu w post^powaniu okreslone przez zamawiaj^cego w
Rozdziale V SIWZ

(miejscowosc), dniar

(mlejscowo^i), dniar.

Cpodpis)

Oswiadaam, ze speiniam warunki udziatu  w post^powaniu okreslone przez zamawiaj^cego
w Specyfikaqi Istotnych Warunkdw Zamowienia w ust. V.

(imi^, nazwisko, stammisko/podstawa do
reprezentagl)

Oswiadczenie wvkonawcy

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowieii publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEtNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie, dostaw^ i

montaz tablic informacyjnych, oswiadczam, co nast^puje:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiOG)

reprezentowanv przez:

ZAtACZNIK NR 3 do SIWZ
NS: ZP.271.13.2018

Dnia

Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wojta Gminy Cedry Wielkie

Adres  siedziby  organow
Zatnawiajacego:

Urzad Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Plazyiiskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Wykonawca:

FunduszeM urzad marszaikowskiUnia Europejska
Europejskie^ J woifcwoDZWA pomorskieco



23

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAOI:^
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s^ aktualne i zgodne z
prawd^ oraz zostaty przedstawione z pein^ swiadomosci^ konsekwencji wprowadzenia Zamawiaj^cego
w bt^d przy przedstawianiu informacji.

(miejscowosc), dniar

""(poem

(miejscowosc), dniar

(podpis)

'[UWAGA: w przypadku gdy oswiadczenie nie dotyczy Wykonawcy, naleiy przekresllc oswiadczenie
lut- • '•     -,ac adnntacje "NIE DOTYCZY" /
O'z Uul*YC2^-E PO'J, NA K* '     iO V :Y POWOtU^E SI^

WYKUNAW^A:
Oswiadczam, ze polegam na zasobach nast^puj^cy/e podmiot/y (podac petn^ nazw^/firm^,
adres,   a   takze   w  zaleznosci   od   podmiotu:   NIP/PESEL,   KRS/CEiDG),

na ktorego/ych zasoby powoluj^ si^ w niniejszym post^powaniu, tj.
(wskazac zasoby na jakie powotuje si^ Wykonawca) , i
podmioty te spetniaj^ warunki udzialu w post^powaniu.

^ Funduszer^j  URAD MAHi^tKCWSKiUnia Europejska
f Europejskie* j wo)tw0o^iw.\ poMORSmt^o0 E"™^'f^"eu

.^s^   Program Regionalny^JfRmwoju Regionalnego
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PodpisData

2.

1.

Imig i Nazwisko

Osoby upowaznione do podpisania zobowi^zania w imieniu udostgpniaj^cego

2.Sposob wykorzystania w/w zasobow b^dzie nast^pujqcy:

3.Zakres i okres naszego udziatu przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia, b^dzie

nast^puj^cy:

Uwaga: Niniejsze zobowigzanie podmiotow trzecich do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbgdnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia musi bvc ziozone do ofertv w orvainale.

Wzor zobowigzania podmiotow trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbgdnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia

w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie, dostaw^ i montaz tablic

informacyjnych.

Dzialaj^c  w imieniu    zobowi^zuje si^ do oddania

do  dyspozycji  dla  Wykonawcy      bior^cego  udzia^

w przedmiotowym post^powaniu swoich zasobow zgodnie z tresci^ art. 22a ust. 2 ustawy Pzp,

w nast^puj^cym zakresie:

Jednoczesnie wskazuie. it:

1. Zakres w/w zasobow przy wykonywaniu zamowienia b^dzie nast^puj^cy:

Zalqcznik nr 5 do SIWZ
NS: ZP.271.13.2018

(piecz^c udost^pniaj^cego)

Unia Europejska
EuropejUri Eundusz

Rozwoju Regionalrrego

UR/4D MARSZAtKOWSKI
WOltWODZIWA POMORSKIfcCO

l  Fundusze
If  Europejskie
^ Program Regionatny
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Zatqcznik nr 7 do SIWZ

PodpisData

2.

1.

Imig i Nazwisko
Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu Wykonawcy

*)  Nalezy wymienic dostawy potwierdzaj^ce spetnianie warunku udziatu  w post^powaniu,
okreslonego w Rozdziale V pkt. 2, ppkt. 3 SIWZ

UWAGA: Do wykazu nalezy zat^czyc dowody okreslaj^ce czy te dostawy zostaty wykonane nalezycie.

Data wykonaniaWartosc brutto

Nazwa, adres i nr
telefonu Podmiotow,

na rzecz ktorych
dostawy zostaty

wykonane

Przedmiot dostawy *)Lp.

WYKAZ DOSTAW

wykonanych, w ciggu ostatnich 3 lat, przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie

Zalgcznik nr 6 do SIWZ
NS: ZP.271.13.2018

Unia Europejska
Europej^ki ftrnduw

Roiwoju Regionalnego

J TURZAD MAKS/AtKOWSKI
^•jf/ WOJhWOD/IWA POMOKSKILCO

Fundusze
Europejskie
^rogram RegionatoyU
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WYKONAWCAZAMAWIAJ^CY

^m/^^ Nazwisko, stanowisko

Imi^, Nazwisko, stonowisko

niniejszym potwierdza si^ przyj^cie od WYKONAWCY:

w imieniu ktorego przekazuje:

/m/^, Nazwisko, stanowisko

nast^puj^cy asortyment

1)  Tablice informacyjne-szt

2.ZAMAWIAJACY potwierdza, ze otrzymat caty przedmiot zamowienia wynikaj^cy z

umowy nr

1.  Uwagi i zastrzezenia:

#| FunduszeKM UR^D mars^lko^skiUnia Europejska
|jPeJ5J WO1EWODZ1WA POMOKSWECOita^S?^iS*lS

NS: ZP.271.13.2018

Cedry Wielkie, dn

PROTOK6t ODBIORU
(do umowy nrz dnia)

1. ZAMAWIAJ^CY:

Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wojta Gminy Cedry Wielkie

Adres siedziby organow Zamawiaj^cego:

Urz^d Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Ptazynskiego 16

83-020 Cedry Wielkie

w imieniu ktorego odbioru dokonuj^:



Regionalny Program Operacyiny WorewOdzfwa Pomorskjego na lala 20.4-2020

1.Przedmiotemumowyjestwykonanie,dostawa
i montaz tablic informacyjnychna terenie gmin Cedry Wielkie, Nowy Staw i Nowy Dwor
Gdahski z podziatem na zadania:
1)Zadanie Nr 1 Wykonanie 3 tablic informacyjnych dla projektu ,,Budowa kanalizacji

sanitarnej w miejscowosciach Giemlice, Dtugie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie gmina Cedry
Wielkie"

2)Zadanie Nr 2 Wykonanie 5 tablic informacyjnych dla projektu ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach uzytecznosci publicznej w
Gminie Cedry Wielkie".

3)Zadanie Nr 3 Wykonanie 17 tablic informacyjnych dla  projektu  ,,Zachowanie
wielokulturowego  dziedzictwa  Zutaw poprzez   wykonanie  robot   budowlanych,
remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach potozonych na
terenach obj^tych ochron^ konserwatorsk^ w gminach zutawskich oraz stworzenie spojnej
oferty turystycznej promuj^cej tozsamosc Zutaw"

2.Przedsi^wzi^cie wspotfinansowane jest przez Uni^ Europejsk^ z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.

2
Przedmiot umowy winien zostac wykonany zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji
projektow dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowi^cymi Zatqcznik nr 11 do Zasad wdrazania RPO WP 2014-
2020, zgodnie ze Specyfikaq^ Istotnych Warunkow Zamowienia oraz zat^cznikiem nr 1 do niniejszej
umowy.

1

1-.,

zwan^ dalej ^Wykonawc^"

o nast^puj^cej tresci:

z siedzib^ w., ul.
dziataj^c^ zgodnie z  wpisem do , NIP
reprezentowan^ przez:

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamowieh Publicznych zwanej dalej ,,PZP" (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.)

w dniu2018 roku w Cedrach Wielkich, pomi^dzy:

Gmini) Cedry Wielkie z siedzib^ w Cedrach Wielkich, przy ul. M. Ptazyriskiegol6, 83-020 Cedry
Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowan^ przez:
Janusza Golinskiego - Wojta Gminy
Zwanego dalej ,,Zamawiaj^cym"

PROJEKT - UMOWA

Zatqcznik nr 4 do SIWZ
NS: ZP.271.13.2018

Unia Europejska
wOltWODZIWAPO.MOKSK.EGO
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3
1.Tablice informacyjne nalezy zamontowac na terenie:

1)Zadanie nr 1.
a.Szkota Podstawowa w Giemlicach, Giemlice 1, 83-020 Giemlice, dziatka nr 10
b.Centrum rekreacyino-sportowe w Dtugim Polu, Dtugie Pole 49, dziatka nr 248/5,
c.Urz^d Gminy w Cedrach Wielkich, ul. Piazyriskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie dzialka

nr 495/1
2)Zadanie nr 2.
a.Urzcid Gminy w Cedrach Wielkich, ul. Ptazyhskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie dzialka

nr 495/1
b.Szkota Podstawowa w Giemlicach, Giemlice 1, 83-020 Giemlice, dziatka nr 10
c.Przedszkole w Trutnowach, ul. Sw. Piotra i Pawta 3, 83-020 Trutnowy, dziatka nr 137
d.Komunalny  budynek  mieszkalny  w  Cedrach  Wielkich,   ul.   Ptazyhskiego  18,

83-020 Cedry Wielkie, dzialka nr 325/2
d.  Komunalny  budynek  mieszkalny  w Giemlicach,  Giemlice  14,  83-020  Giemlice,

dziatka nr 100
3)Zadanie nr 3.
a)domu podcieniowego w Mitocinie - gmina Cedry Wielkie(l tablica)
b)rynku Putawskiego i Kosciuszki w Nowym Stawie (2 tablice)
c)przy kosciele p.w. Sw. Aniotow Strozow w Cedrach Wielkich (1 tablica)
d)przy kosciele p.w. Sw. Jana Chrzciciela w Giemlicach w gminie Cedry Wielkie (1 tablica)
e)przy kosciele p.w. Matki Boskiej Cz^stochowskiej w Kiezmarku  w gminie Cedry Wielkie

(1 tablica)
f)przy kosciele p.w. Sw. Ap. Piotra i Pawta w Trutnowach w gminie Cedry Wielkie (1 tablica)
g)przy kosciele p.w. Sw. Elzbiety Wggierskiej w Lubieszewie w gminie Nowy Dwor Gdahski

(1 tablica)
h)  przed mostem zwodzonym na rzece Tudze w Nowym Dworze Gdahskim (1 tablica)
i)przy    sluzie    w   Marz^cinie    w   Gmina    Nowy    Dwor      Gdahski

(1 tablica)
j)  na cmentarzach mennonickich w Orlowie, Zelichowie, Rozewie, Marynowach na terenie gminy

Nowy Dwor Gdahski (4 tablice),
k) przy kosciele p.w. Sw. Barttomieja Apostota w Swierkach w gminie Nowy Staw (1 tablica)
I) przy kosciele pw. Podwyzszenia Krzyza Swigtego w Myszewie w gminie Nowy Staw (1 tablica)
t) przy domu podcieniowym w Zelichowie w gminie w Nowym Dworze Gdahskim (1 tablica)

2.Doktadnq lokalizacjg montazu tablic nalezy ustalic z:
1)Gming Cedry Wielkie z siedzibq w Cedrach Wielkich, ul. M. Ptazyhskiego 16, 83-020 Cedry
Wielkie, osoba do kontaktu: Iwona Wojtasik tel. 58 692 20 38 (dotyczy: zadania nr 1, 2, i 3 poz.
a, c, d, e, f, wskazanych w ust. 1).
2)Gmin^ Nowy Staw z siedzib^ w Nowym Stawie, ul. Gen. Jozefa Bema 1, 82-300 Nowy Staw
osoba do kontaktu: Anna Uzdowska tel. 55 271 51 00 wew. 31 (dotyczy zadania nr 3 poz. b, k, I
wskazanych w ust. 1).
3)Gming Nowy Dwor Gdahski z siedzibg w Nowym Dworze Gdahskim, ul. Wejhera 3, 82-100
Nowy Dwor Gdahski osoba do kontaktu: Beats Rembowska tel. 55 247 24 01 (dotyczy zadania nr
3 poz. g, h, i, j wskazanych w ust. 1).
4)Przedsigbiorstwem Handlowo - Ustugowym ,,OPITZ" Beats Opitz z siedzibg w Nowym Dworze
Gdahskim, ul. Sikorskiego 26A, 82-100 Nowy Dwor Gdahski osoba do kontaktu: Beats Opitz
telefon: 660 758 679 (dotyczy zadania nr 3 poz. t wskazanej w ust 1.)

3.Zamawiajgcy ma prawo do ztotenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze wad
jakosciowych dostarczonego towaru, wad ukrytych towaru lub w przypadku uszkodzenia towaru.

4.Reklamacja bgdzie sktadana telefonicznie lub faksem 
i kazdorazowo niezwlocznie potwierdzona na pismie przez Wykonawc^.

5.Towarem wadliwym jest towar nie spetniaj^cy jakichkolwiek wymogow okreslonych  1 i 2 a takze
maj^cy braki, wady i uszkodzenia, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6.W przypadku dostarczenia towarow nie zamowionych przez Zamawiaj^cego zostan^ one zwrocone
Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

7.Napisy, znaki i logotypy umieszczone na tablicy powinny bye wykonane w sposob trwaty i czytelny.
Tablica powinna bye odporna na warunki atmosferyczne. Wykonawca zobowi^zany jest do
dokonywania korekt w tresci umieszaonej na tablicy na prosbg Zamawiaj^cego.

Funduszejr|  UR^D marszaikowskiUnia Europejska
EuropejSkieakJB www^Tnvi anuiii^MirrnEurope,^
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1F| Funduszerm UR/ADMARSZAtKO*siaUnia Europejska
fj ^uropejskieEJ1 woiewodztwa pomokskieco
i^^ Program Re9kMlfi^^p^

8.Przed wykonaniem tablicy i konstrukcjl wsporczej Wykonawca przesle drogg elektroniczng projekt
graficzny  tablicy  do  uprzedniej    akceptacji    przez  Zamawiajgcego  na  adres   e-mail:
iwona.woitasikiaced rv-wielkie.pl

9.Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktow z Zamawiajgcym jesttel.
, adres poczty elektronicznej

4
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie:

1)Dla zadania nr 1 od dnia podpisania umowy do dniar.
2)Dla zadania nr 2 od dnia podpisania umowy do dniar.
3)Dla zadania nr 3 od dnia podpisania umowy do dniar.

przez  co  Strony  rozumiejg podpisanie protokoiu  odbioru  przedmiotu  umowy  przez
Zamawiajgcego bez zastrzezeri.

5
1Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwigzania niniejszej umowy, jezeli

Wykonawca  nie  wymieni  zakwestionowanego towaru  wadliwego w terminie  10 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia reklamacji, o ktorej mowa w  3 ust. 4, 5 ze skutkami
okreslonymi w 11 ust. 4 umowy.

2Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwigzania niniejszej umowy, jezeli
Wykonawca nie zrealizuje umowy w terminie ze skutkiem, o ktorym mowa w  11 ust. 4 umowy.

6
1.Zamawiajgcy zobowigzuje sig zapiacic Wykonawcy wynagrodzenie:

1)Zadanie nr 1: w kwocie netto  + 23% VAT, co stanowi kwotg
brutto:(stownie:     ).     Podstawg
wystawienia faktury VAT bgdzie protokot odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez
Zamawiajgcego.

2)Zadanie nr 2: w kwocie netto  + 23% VAT, co stanowi kwotg
brutto:(stownie:    ).    Podstawg
wystawienia faktury VAT bgdzie protokoi odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez
Zamawiajgcego.

3)Zadanie nr 3: w kwocie netto   + 23% VAT, co stanowi kwotg
brutto:(stownie: ). Podstawg wystawienia
faktury VAT bgdzie protokoi odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez Zamawiajgcego.

2.Faktury VAT nalezy wystawic na Gming Cedry Wielkie, odpowiednio po zakonczeniu zadah nr 1,
213.

3.Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1, uwzglgdnia opracowanie projektu graficznego tablicy,
wykonanie, dostawg i  montaz przedmiotu umowy do miejsc, ktore zostan^ wskazane przez
osoby wskazane w  3 ust. 2 oraz nabycie autorskich praw maj^tkowych, o ktorych mowa w 
14 umowy.

4.Wskazana w ust. 1 powyzej wartosc przedmiotu umowy dla zadania nr 1,2 i 3 wyczerpuje
wszelkie zobowigzania Zamawiajgcego wynikaj^ce z niniejszej umowy.

5.Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 bgdzie platne na konto bankowe Wykonawcy o numerze
prowadzone w

6.Waloryzacji wynagrodzenia w zwi^zku z rzeczywistg inflacjg lub jakimikolwiek zmianami
czynnikow cenotworczych nie przewiduje sig.

7.Zaptata wynagrodzenia uregulowana zostanie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

8.Za dzieh zaplaty uznaje sig dzieii obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
9.W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bgdzie przy udziale podwykonawcow (w tym

rowniez dalszych podwykonawcow), na podstawie przedtozonej Zamawiajgcemu kopii umowy
0podwykonawstwo poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub uslugi ptatnosc wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez
Wykonawcg Zamawiajgcemu (najpozniej na 7 dni przed terminem ptetnosci Zamawiajgcego na
rzea Wykonawcy) oryginalu dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
1dalszym podwykonawcom wraz z poswiadczonymi za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawcg
kopiami oplaconych rachunkow lub faktur i protokotow odbioru dostaw lub uslug pomigdzy
Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
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protokotach  zawarte  bgdg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bgdzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usunigcie.

10.W przypadku nie dostarczenia dowodow, o ktorych mowa w ust. 9 Zamawiajgcy wstrzyma
wyptatg naleznego wynagradzenia za dostawy w czgsci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych oryginatow dowodow zaptaty, z zastrzezeniem ust.  11.  W takim
przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu pozniejszego otrzymania wynagrodzenia.

ll.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty vyymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowg
o podwykonawstwo w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawcg, podwykonawcg lub dalszego podwykonawcg.

12.Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust.  11 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej  za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo.

13.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy w terminie 10 dni
kalendarzowych zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty
bjztozyc do depozytu s^dowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wgtpliwosci Zamawiaj^cego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sig nalezy;

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

16.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych  mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potrgci kwotg wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.Koniecznosc wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sumg wigkszg niz 5% wartosci umowy stanowic bgdzie podstawg do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego.

18.Wykonawca zobowigzuje slg do:
1)nie stosowania odmow dostaw towarow objgtych ninlejszg umowg, w przypadku awentualnego

wystgpienia zalegtosci ptatniczych u Zamawiajgcego, do 45 dni ponad termin okreslony w ust. 7;
2)nie dokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych zadtuzeii Zamawiajgcego, bez jego zgody,

a takze nie zawierania umow porgczenia za zaptatg naleznosci przez Zamawiajgcego oraz innych
umow podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia wierzytelnosci naleznej od Zamawiajgcego
na osoby trzecie, pod rygorem niewaznosci.

7
Obowigzki Wykonawcy

1.Przedmiot umowy niezgodny ze specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia, ofertg Wykonawcy,
niniejszg  umowq  oraz  ztozonym przez  Zamawiajgcego zamowieniem, zostanie zwrocony
Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Wykonawca bgdzie wowczas zobowigzany dostarczyc w ciggu 3
dni kalendarzowych od otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego w przedmiocie niezgodnosci towaru,
towar wolny od wad na wtasny koszt i ryzyko.

2.Przedmiot umowy dostarczony w ilosci mniejszej anizeli ta podana w zamowieniu, zostanie

uzupetniony przez Wykonawcg w ciggu 10 dni kalendarzowych od otrzymania zgtoszenia
Zamawiajgcego w przedmiocie niezgodnosci towaru z zamowieniem.

8
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia ktorego przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowigzek nie
dotyczy umow o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy wskazanej w  6 ust. 1 umowy. Jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dtuzszy niz termin okreslony ust. 3 niniejszej
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umowy, Zamawiajqcy informuje o tym Wykonawcq i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystqpienia o zaptatq kary umownej

2.W przypadku zmiany do umow o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiqzany jest do
przedtozenia Zamawiajqcemu kopii tych umow poswiadczonych za zgodnosc z oryginatem.

3.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze bye dtuzszy niz 14 dni od dnia dorqezenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajqeych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, z zastrzezeniem, ze termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze bye pozniejszy, niz
termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajqcego.

4.Zlecenie wykonania czqsci dostawy Podwykonawcom nie zmienia zobowiqzari Wykonawcy wobec
Zamawiajqcego za wykonanie dostawy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajqcego
oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow
w takim samym stopniu, jakby to byiy dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikow.

5.Wykonawca zobowiqzuje siq niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni zawiadomic na
pismie  zamawiajqcego  o  kazdym przypadku  rozwiqzania  lub  wygasniqeia  umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

9
Odbiory

1.Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostanq stwierdzone wady, to Zamawiajqcemu przystugujq
nastqpujqce uprawnienia:
1)jezeli wady nadajq siq do usuniqeia, Zamawiajqcy moze odmowic odbioru do czasu usuniqeia

wad, wyznaaajqc jednoczesnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniqcie
2)jezeli wady nie nadajq siq do usuniqeia, to:

a)jezeli  nie  uniemozliwiajq  one  uzytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie z  jego
przeznaczeniem, Zamawiajqcy moze obnizyc odpowiednio wynagrodzenie,

b)jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajqcy moze odstqpic od umowy lub zqdac nalezytego, ponownego wykonania
przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy.

2.Strony postanawiajq, ze z czynnosci odbioru kazdorazowo bqdzie spisany protokot zawierajqcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone na usuniqcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

3.W razie niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajqcy moze po bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania umowy, od umowy odstqpic lub zlecic jej
wykonanie innemu podmiotowi na ryzyko i na koszt Wykonawcy bez koniecznosci zqdania
sqdowego upowaznienia.

10
Rqkojmia i Gwarancja

1.Wykonawca gwarantuje odpowiedniq jakosc rzeczy stanowiqeych przedmiot umowy.
2.Wykonawca udziela gwarancji oraz rqkojmi za wady fizyczne na przedmiot umowy na okres zgodny

ze wskazanym w ofercie. Bieg terminow dla zachowania uprawnien z tytutu gwarancji i rqkojmi
rozpoczyna siq od dnia wydania catosci przedmiotu umowy Zamawiajqcemu bez wad i podpisania
stosownego protokotu potwierdzajqeego przyjqcie przedmiotu dostawy i jego montaz bez
zastrzezen.

3.W przypadku wystqpienia w okresie gwarancji wad fizycznych w przedmiocie umowy, Zamawiajqcy
zawiadomi niezwtocznie Wykonawcq o powyzszym, a Wykonawca zobowiqzuje siq w terminie 14
kalendarzowych dni od powiadomienia o wadach do usuniqeia wady fizycznej rzeczy, zapewnienia
prawidtowego dziatania rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

4.Zamawiajqcy moze dochodzic roszczeh z tytutu rqkojmi za wady tak^e po terminie wskazanym
w ust. 2 powyzej, jezeli wadq zgtosil przed uptywem tego terminu.

5.Wezwanie do usuniqeia wad nastqpuje tylko raz z  wyznaczeniem terminu, po ktorego
bezskutecznym uptywie Zamawiajqcy jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na koszt
i ryzyko Wykonawcy usunqc wadq wtasnym staraniem lub na koszt i ryzyko Wykonawcy zlecic jej
usuniqcie wykonawcy zastqpczemu. Usuniqcie wad przez Wykonawcq lub osoby trzecie nie
wyklucza ani nie ogranicza zobowiqzania Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rqkojmi do swiadczeh
naprawczych w okresie gwarancji lub rqkojmi. Powyzsze nie narusza dalej idqeych ustawowych
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Kary umowne

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku nieterminowej dostawy bgdz
odmowy dostawy w wysokosci 0,5 % wartosci umowy brutto okreslonej w  6 ust. 1 za kazdy
dzieri opdznienia ponad termin okreslony w 4 umowy.

2.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru
wadliwego na towar bez wad w wysokosci 0,5 % wartosci umowy okreslonej w  6 ust. 1  za
kazdy dzien opoznienia ponad termin okreslony w 4 umowy.

3.W przypadku opoznienia w wymianie towaru na wolny od wad przekraczajgcej   10 dni
kalendarzowych Zamawiajgcy, niezaleznie od uprawnieii do kar umownych, o ktdrych mowa w ust
1 i ust 2 ma ponadto prawo, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy dokonac zakupu
przedmiotu umowy na rynku bez koniecznosci z^dania s^dowego upowaznienia i odmowic
przyj^cia spdznionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowi^zany jest do zaptaty kary
umownej w wysokosci ewentualnej rdznicy pomi^dzy cenami wynikaj^cymi z niniejszej umowy a
cenami towarow zakupionych przez Zamawiaj^cego.

4.Wykonawca zobowiazuje si^ zaptacic Zamawiaj^cemu kar^ w wysokosci 10 % wartosci  brutto
okreslonej w 6 ust. 1 umowy w przypadku odst^pienia przez Wykonawc^ od niniejszej umowy z
przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy, jak rdwniez w przypadku rozwi^zania umowy przez
Zamawiaj^cego na podstawie  5 ust. 1, 2 umowy.

5.Za odst^pienie od umowy przez Zamawiaj^cego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
zobowiazuje si^ zaptacic Zamawiaj^cemu kar^ umown^ w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w 6 ust 1 umowy.

6.Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany Wykonawca zobowi^zuje si^ zaptacic Zamawiaj^cemu kar^ umown^ w wysokosci
500,00 ztotych brutto za kazd^ nieprzedtozon^ kopie umowy lub jej zmiany.

7.Za  nieterminow^  zaptat^  wynagrodzenia  naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom  Wykonawca  zobowiazuje  si^  zaptacic  Zamawiaj^cemu  kar^  umown^
w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminow^ zaptat^.

8.Za brak zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia
Wykonawca zobowi^zuje si^ zaptacic Zamawiaj^cemu kar^ umown^ w wysokosci 0,5% naleznego
im wynagrodzenia brutto.

9.Za brak dokonania wymaganej  przez Zamawiaj^cego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez  Zamawiajqcego terminie, Wykonawca
zobowigzuje si? zaptacic Zamawiaj?cemu kar? umown? w wysokosci 1000,00 ztotych brutto.

10.Powyzsze kary umowne nie wykluczaj? dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogolnych, jezeli kara umowna nie pokryje wyrz?dzonej szkody.

11.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj?cego wyst?pienia wad trwatych w przedmiocie umowy,
w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara umowna wyniesie 30%
wartosci brutto zakwestionowanego elementu.

12.Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowi?zku zakohczenia
realizacji przedmiotu umowy i jakichkolwiek innych zobowi?zah wynikaj?cych z warunkow umowy.

13.Wykonawca  upowaznia Zamawiaj?cego do potrgcenia kar  umownych z  naleznego mu
wynagrodzenia.

14.Kara umowna ptatna b?dzie w terminie 14 dni od daty otrzymania zgdania jej zaptaty przelewem
na rachunek bankowy wskazany w tymze zgdaniu.

12
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roszczeh z tytulu r?kojmi, w szczegolnosci o zmniejszenie wynagrodzenia, oraz roszczeh

odszkodowawczych Zamawiajgcego.
6.Na wypadek niewykonywania  lub nieterminowego wykonywania  przez  Wykonawc?  jego

zobowigzah z tytutu r?kojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zabezpieczenie ztozy
Zamawiajqcemu w terminie 2 dni od daty ostatniego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,
nieodwotaln? ofert? cesji   jego roszczeh  z  tytutu  gwarancji   i   r?kojmi w stosunku  do
podwykonawcow i dostawcow. Ofert? tak? Zamawiajgcy moze przyjgc jako pisemne oswiadczenie
Wykonawcy wobec konkretnych  podwykonawcow lub dostawcow albo wobec  wszystkich

podwykonawcow lub dostawcow.
7.Zamawiajgcy zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytutu r?kojmi niezaleznie od uprawnieh

wynikajgcych z gwarancji.
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Odstgpienie od umowy
1.Zamawiajgcy moze odstgpic od catej lub niewykonanej czgsci umowy, w przypadkach, gdy:

a)Wykonawca nie dokona rozliczeri finansowych z podwykonawcami,
b)Wykonawca popada w stan likwidacji bgdz stan upadtosci,
c)w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajgcego o
okolicznosci stanowigcej podstawg do odstgpienia od umowy.

2.W razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozic  istotnemu interesowi bezpieczehstwa  panstwa  lub
bezpieczeiistwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawcy
przystuguje jedynie prawo zgdania wynagrodzenia naliczonego za wykonang czgsc robot.

3.Odstgpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizaqi dostawy

w trybie natychmiastowym oraz  zabezpieczenia dostarczonej  czgsci  przedmiotu umowy.
W zaistniatej  sytuacji  strony dokonajg protokolarnej  inwentaryzacji  stanu zaawansowania
dostawy, ktora bgdzie stanowite podstawg do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

13
Zmiany postanowieh umowy

1.Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowieh publicznych przewiduje mozliwosc
dokonania zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst^pienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej z uwzgl^dnieniem podanych warunkow jej wprowadzenia:
I.   Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a)w przypadku wstrzymania lub zawieszenia dostawy przez Zamawiajqcego;
b)z powodu sity wyzszej. Pod poj^ciem siiy wyzszej Zamawiaj^cy rozumie, w szczegolnosci

burze, trz^sienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub Inna katastrofa naturalna, wojna
wypowiedziana lub nie, zamieszki, dziatania wroga, sabotaz, inwazj^, ograniczenia wynikaj^ce
z kwarantanny, strajki, lock - outy, dziaiania wtadz naaelnych lub lokalnych, jesli strona
wywodz^ca wystapienie siiy wyzszej powiadomiia druga strong po wystgpieniu okolicznosci
sity wyzszej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej wystgpienia. Okolicznosci siiy
wyzszej nie bgd^ brane pod uwagg, jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na pismie
jak okreslono powyzej.

c)w przypadku wstrzymania realizaqi dostawy ze wzglgdu na okolicznosci niemozliwe do
przewldzenia w momencie zawierania umowy;

d)W sytuacji gdy Zamawiajgcy nie bgdzie posiadai  srodkow na zapiatg wynagrodzenia dla
Wykonawcy przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidiowo wystawionej
faktury z powodu nie otrzymania srodkow finansowych od partnerow projektu w terminie lub
braku srodkow finansowych na rachunku Zamawiajqcego z przeznaczeniem na realizaqg tego
zamowienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega przediuzeniu o okres nie
diuzszy niz 30 kolejnych dni.

II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez
ustawodawcg.

III. Inne zmiany
a)zmiana podwykonawcy na etapie realizacji dostawy,
b)zmiany, ktore spowodujg obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego,
c)wprowadzenie do realizowanej umowy podwykonawcy nie wskazanego w ofercie.

2.Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng - organizacyjng
umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osob wskazanych
do kontaktow migdzy stronami.

3.Wystgpienie okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla Zamawiajgcego
do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

Unia Europejska
*OJEWOOZWAPOMOK!,KIEGO
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Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, ze przystugiwac mu bgdg na zasadzie wytgcznosci autorskie prawa
majgtkowe do sporzgdzonych w zwiqzku z realizacjg Przedmiotu umowy utworow, ktore stanowily
bgdg utwor w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.J. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z pozn. zm.) i ich fragmentow, w tym prawa
do korzystania z nlch oraz dysponowania nimi, nieograniczone w zaden sposob, w szczegolnosci w
zakresie czasu korzystania z nlch, zakresu, ani mozliwosci rozporzgdzania nimi bez zgody osob
trzecich oraz ze prawa te bgdg wolne od roszaeh osob trzecich.

2.Jezeli uwagi (wytyczne) Zamawiajgcego stanowic bgdg tworczy wktad w sporzgdzenie Utworow
bgdz ich fragmentow, Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystugiwac bgdg prawa autorskie wspolnie,
przy czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiajgcego decydowac bgdzie fakt
wykorzystania jego uwag (wytycznych) na ktorymkolwiek etapie prac zwigzanych z realizacjg
niniejszej Umowy. W takim przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu bgdg miec
odpowiednio zastosowanie do udziatu, jaki przystuguje w Utworach bgdz ich fragmentach

Wykonawcy.
3. Strony postanawiajg, iz z chwilg odbioru Utworow bgdz ich fragmentow, Zamawiajgcy nabywa w

ramach wynagrodzenia przewidzianego umow^ wyt^czne autorskie prawa maj^tkowe do
korzystania i rozporz^dzania prawami do Utworow i/lub ich fragmentow, w tym zalezne prawa
autorskie, na peten czas trwania tych praw, bez ograniczeh czasowych i terytorialnych, na
wszelkich istniej^cych w dniu zawarcia niniejsze] Umowy polach eksploatacji, w tym takze
okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

a w szczegolnosci do:
a)utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utworow i ich fragmentow bez zgody
Wykonawcy w catosci  lub w czgsci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,
w nieograniczonej ilosci egzemplarzy, w tym wprowadzania do pami^ci komputera lub innego
urzqdzenia, umieszczania na wszelkich nosnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub

zapisie,
b)publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyswietlania Utworow i ich fragmentow
na wszelkich imprezach otwartych i zamknigtych,
c)nadawania za pomoc^ wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stacjg naziemn^
oraz za posrednictwem satelity,
d)wprowadzania Utworow i ich fragmentow do obrotu, najmu lub uzyczenia Utworow i ich
fragmentow, zarowno pod tytutem darmym, jak i odptatnie, bez wzglgdu na charakter uzytku,
e)publicznego udostgpniania (rozpowszechniania) Utworow i ich fragmentow w taki sposob, aby
kazdy mogt miec do nich dostgp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczegolnosci
poprzez wprowadzanie zapisu do pamigci komputera, multiplikacji tego zapisu technikg cyfrow^
w sieciach komputerowych bez wzglgdu na ilosc serwerow, w tym eksploatacji w sieciach
komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczegolnosci w Internecie,
f)wykorzystanie Utworow i ich fragmentow dla celow reklamy, promocji, oznaczenia lub

identyfikacji Zamawiaj^cego,
g)wykorzystania  dokumentacji   lub jej   czgsci  przy prowadzeniu wszelkich postgpowari
o udzielenie zamowieh publicznych zwi^zanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiaj^cego,
h) w przypadku, gdyby w przysztosci powstaiy nowe pola eksploatacji, ktore Zamawiajgcy bgdzie
chciat wykorzystac, Wykonawca zobowi^zuje sig, w terminie 30 dni od otrzymania zgdania od
Zamawiajgcego, wyrazic pisemng zgodg na bezpiatne przeniesienie autorskich praw majgtkowych
do korzystania i rozporzgdzania prawami do Utworow i ich fragmentow, w tym autorskiego prawa
zaleznego, na tych polach na Zamawiajgcego, na peten czas trwania takich praw i bez
jakichkolwiek ograniczeh.

4. W przypadku odmowy wyrazenia zgody lub jej nie wyrazenia w terminie wskazanym w ust. 3h)
powyzej, Zamawiajgcy bgdzie uprawniony do zgdania zapiaty od Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 10 % caikowitego wynagrodzenia brutto. W przypadku odmowy lub niedotrzymania
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terminu do udzielenia zgody, Zamawiajacy b^dzie rowniez uprawniony do zqdania wydania przez
wtasciwy sad orzeczenia zastgpujacego oswiadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia
odszkodowania w petnym zakresie.

5.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnosc odszkodowawcza z tytutu
szkod jakie moze poniesc Zamawiajacy w zwi^zku z  niewtasciwym wykonaniem przez
Wykonawca niniejsze] umowy, bgdacych konsekwencja naruszenia praw autorskich osob trzecich
lub nieprawdziwych oswiadczeh ztozonych przez Wykonawcg, rozumianych w szczegolnosci, jako
szkoda  bezposrednia lub posrednia, a w szczegolnosci w razie skierowania przeciwko
Zamawiajqcemu przez osoby trzecie roszczeii opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich,
lub innych praw wtasnosci intelektualne].

6.W przypadku wytoaenia przez osob^ trzeci^ powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej
praw  do  utworow  b^dz  ich  fragmentow, Wykonawca  zwolni  Zamawia^cego  od
odpowiedzialnosci, w szczegolnosci podejmie dzialania w celu wzi^cia udziaiu w post^powaniu
po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiaj^cego z udziatu w tym post^powaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia, zasgdzajacego od Zamawiaj^cego okreslone swiadczenia
lub/i prowadz^cego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych Zamawiaj^cego, Wykonawca
zobowiqzany b^dzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiaj^cego z tego tytutu szkody
w petnej wysokosci.

7.Strony zgodnie postanawiaj^, iz Zamawiajqcemu oraz jego doradcom przystuguje prawo
dokonywania zmian w utworach obj^tych przedmiotem niniejszej umowy i ich fragmentach
potrzebnych do ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejsze] umowy i w tym
zakresie Wykonawca przenosi na Zamawiaj^cego wyt^czne prawo wykonywania autorskich praw
zaleznych do utworow objgtych przedmiotem niniejszej   umowy i  ich fragmentow bez
koniecznosci zaptaty odr^bnego wynagrodzenia.

15
W kwestiach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

PZP".

16
Wszelkie sprawy sporne wynikajqce z realizacji niniejszej umowy rozstrzygac b^dzie S^d Powszechny
wtasciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

17
l.Umow^  sporzadzono  w trzech  jednobizmiqcych  egzemplarzach,  dwa  egzemplarze  dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3.1ntegralna czasc umowy stanowig:
1)Zatacznik nr  1  -   Wytyczne Zamawiajacego dotyczace  koniecznych  elementow tablic

informacyjnych
2)Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia
3)SIWZ

uR2ADMAltK0wSKiUnia Europejska
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[Tytut projektu do uzupetnienia]

Cat projektu: [Cel projektu do uzupetnienia]

BeneFicjent: [Natwa benefi^jenta do uzupetnienia]

Unia Europejska
Europejski Fundusi

Rozwoju Reglonalnego

Fundusze
Europejskie
Program Regionally

Zat^cznik Nr 1

Unia Europejska
Europejiki f unrlusz

Rozwofu Regionatnego

UR2AD MARSZAtKOWSKI
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Fundusze
Europejskie
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