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WZyrardowie’’planowanego do wiaczenia w skIad Projektu。Gospodarkawodno一

gciekowawmieScieZyrardbw－EtapII’’wspdmnansowanegoprzczUnieEuropejskaze

Srodk6w Funduszu SpdjnoSci w ramach Programu OI）eraCyJnegOInrrastruktura
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Podstawaprawna：

Ustawazdnia29stycznia2004r・Prawozamdwiehpublicznych（tekstjednolity：Dz．U．

Z2013r．，POZ．907zp6Zn．zm．）．
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II・　　OznaczenieWykollaWCy
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VVkonaniazambwienia

VIII・　TerillillWykollaniazamdwietlia

IX・　WarunkjudziahJWpOStePOWaniuorazopISSPOSObl】dokollyWaniaocenyspelnjenia

WarunkdwwrazzdokLImeiltam，POtWicrdza南cymispeJnianletyehwarunkdw

X・　　Wyk0－1aWCyWSPdl一一ieubiegE胴CyS－eOudzieleniezamdwienia
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XIIL InfbrmaqeofbrlllalnoSciacll，jakiepowimy・ZOStaCdope枯onepow）′borzeofert）′
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産Ogra高CニOnegOnarOboo，budcrwJaTnpOkgtTIqCena′”ealiニayiZt7daI個］6，，BudoMErJ＝eCJkamIIニ‘均ISun′柄〝y、佃IWerb融iego

Wiろramk高ei’plmm肱m約め、句Cごenial信凋めP′qeklu，，Go函rka、′0品0工cieko間、γmieScieろ〟〝品川－El叩〃。

W函輝nsoルiarngOpr二gニUmeE〟rOpySkq＝eS′”0謝∂一VFtIn（九S切崩／nUJc川rumaCihPro灯amuO／沼raCりnegOhかasII尿17Lra

I・　Nazwa（nt・ma）iadresZamawiajacego．

Nazwa：PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalncj，LyTarddw，，Sp．7：0．0．

Adrcs：96－300Zyrarddwul．Czysta5

Adrespocztyelektronicmej：　　　Pgkjrp＠zyrardow．pI

Stronaintemetowa：　　　　　　　　　www．1Jgk．zvrardow．Dl

numertelefbnu：　　　　　　　　　（46）855－40－41lub855－40－42

Numerfaksu：　　　　　　　　　（46）855－32－80

Godzinyurzedowania：　　　　　　Od7：00do15：00

Ⅱ・　OznaczenieWykonawcy．

Napotrzebypostepowaniaoudzicleniezamdwienianinl争iS袖SIWZzaWykonawceuWaZa

Sieosobenzyczna，OSObeprawnaalbojednostkeorganizac）直anieposiadajaCaOSObowoSci

PralⅧej，ktdraubiegasleOudzieleniezamdwicniapublicznego，ZJoZvlaofertelubzawarla

umoWeWSPraWiezamdWieniapublicznego．

HI．Trybudzielania∴Zamdwienia．

1・Ninqszepostcpowanieo udzieleniezamdwieniapublicznego prowadzoneJeStWtrybie

PrZetargunieograniczonego zgodnie zustawaz dnia29stycznia2004r・Prawo zamdwieh

Publicznych（tekstjednolity：Dz・U・Z2013r・，POZ・907zp（詑n・Zm・），ZWmadalejustawaPzp．

2・SIWZdostepnaJeStnaStrOnieintemetowejZamaⅧ胡CegO、VWW．Pgk．Z†rrardow．ploddnia

PrZekazania ogloszenia o zamdwieniu Urzedowi OHcjalnych Publika串　Wspdlnot

EmOPejskichorazpublikaqiiwBiuletynieZamdwiehPublicznych．

3・Jezykiempost印OWaniaoudzieleniezambwieniaJeStJeZykpoIski・Calakorespondenqa

POmiedzy Wykonawcami・a Zarnawl網Cym PrOWadzona bedzie wJeyku poIskim，

WfbmiepISenmCJ．

IV．Opisprzedmiotuzambwienia．

1・Przedmiot niniqjszego zamOwienia obejmuje realizadie Zadania16－。Budowa sieci

kanalizacjisanitamejw山Wcrbickiegowzymrdowie”planowanegodowktczenia

W SkIad Prqjektu”Gospodarka wodno一gcieko、凋W mieScie Zyrarddw－EtapII”

WSP封fjnansowanego przez Unie Europejska ze Srodkbw Funduszu SpQinoSci

wramachProgrmuOperacyjnegoIn缶astrukmraiSrodowisko．

Na言ZakresrzeczowyprzedmiotuzamdwieniaskJadasie：

l）Budowa kanalizaqii sanitamej grawitacyjnq WraZ Z Od彊ciami sieci kanalizacyjnej

WPaSiedrogowymoねcznejdlugo丸iok．377mb．

2）Odtworzenjenawierzchniul・Werbickieg0．

3）Robotyodwodnieniowe．

4）Zagesz誓niegruntuwHlZZWykonaniembadahzageszczcniagruntu（wiloSci4egz・dla

ZamawlaJqCegO），ktdrepotwierdzauZySkaniewymaganegowProjekciebudowlanymoraz

SpecyfikacjiTechnicmej Wykonamai Odbioru Robdt Budowlanych－ZWanもdalej

STWiORB，StOPma ZageSZCZenia g…ntu，ktdre wykonane zostana przez jcdnostke

POSiad南南　kwal誼kacjedoWykonyWanlatychbadah．

5）UsⅢ車ciekolihizinfrastruktur podziemnq．
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¢e‘がkaUahlOlnyc屈筋rur′kbl＋，Zttmd間en，adlapos解，0、Mnlaou（たieIeme＝amd”′Le′7′aPublLC＝r・egOprOWad＝OnegOl信′），b′eprニelargu

nleOgm〝IC二0〝egOrla′りboルbuab、壷11epOkigtZIqCe′1areal＝aa Zdek，nla16－，lBudo刑部e‘tkar，ulImq〃janlLar17el、）u目性rb訪eg。

、IlみraJd個Ie’’pIanol年anegOCん1布CニenIa一時kIdPr（yekhL，，Gospo‘れka－W‘拐0－5clekol′ial†，rImjcIeZvrarCめ1年E句，〃’“

ル・平，byinanso11・anegOprニe＝U′準Bu′・OPySkqニejroLmiwFiJndL・・ぐ刷L▲巾4noL結、，／r・amaChProgramIOperacyJ／7egOJl扉aslr・Z′ktur・a

6）Obstugageodezyjnaprzedmiotuzambwienia（tyczenieorazinwentaryzacjageodezyjna

POWykonawczazaewidencJOnOWanaWPowiatowymOSrodkuGcodezyJnymWZyrardowie
－Or）rginalywiloSci4egz・dlaZamawi卸CegO）・

7）OpracowaniePrqiektu／dwtymczasow叩rg専Za函ruchudrogowegowprowadzonej／ych

naczastrwaniarobbtwrazzoplat卑ZaZ補ClaPaSadrogowegonaczasprowadzeniarobdt

StOSOWnymioplnlamiiuzgodnieniami．

8）Prdby szczelnoSci，inspekcja kamera TV wykonanei kanalizacji sanjtarnej

（2egz・ptytyCDdlaZa望Wi的CegO）・

9）WykonaniedokumentacJIPrQjektow諒wrazzuzgodnieniamii．uzyskanieodpowiednich

decyZjiadministracyJllyChJe鍋tobedziekoniecznedowykonanlarObdtbudowlanych．

10）WykonanieDokumentacjipPWkonawcz中間oSci4egz・dlaZamawie南ce早

11）Inne czynnoSci nie wmlenione wyzeJ，a konieczne do Wykonanla PrZedmiotu

ZamdwieniaopisanegoWPunkciel）．

2．　SzczegdIowy opIS PrZedmiotu zamowlenla ZaWlera Dokumentac」a PrOjektowa

iSTWiORB．

WskIadDokumentacJIPrqiektowejiSTWIORBwchodzanastepuJaCeOPraCOWania：

1）Prqiekt budowlany　－budowa sieci kanalizaeji sallitarnd w ul．K．Werbickiego．

ul．1－gO Maja w Zyrardowie，W ZakTeSie uwzgledniaJaCym SPeCyHke robdt

budowlanych po wprowadzeniu nieistotnych odstepstw od warunk6w decyzJl

o pozwoleniu na budowe RB．6740．5．126・2013　z dnia lO．06．2013r．

iRB．6740．5．161．2013zdnial．08．2013r，ZWanydalgprqiektembudowlanym，

2）Opinia geotechniczna z dokumentacj年badah podIoZa gruntowcgo do projektu

kanalizacJISanitarnqwulicyWerbickiegoWZyrardowie，PaZdziernik2012，

3）SpecyHkacjaTechnicznaWykonaniaiOdbioruRob6tBudowlanych（STWiORB）．

3．　ZamawlaJaCy Zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wIZjilokalnel W terenie przed

Zlozeniemoferty．

Uwaga－DoIaczonydoSTWZPrzedmiarrobdtmacllarakterpomocniczy・

Podstawadosporz担ZeniaofertyjestDokumentacJaPrqjektowaiSTWiORB．

4．0kreSlenieprzedmiotuzamdwieniazgodniezeWspdln〉′mSlownikiemZamdwieh（CPV）：

45231300－8－RobotybudowlanewzakresiebudoWyWOdociqgowiruroclagdwdo

OdprowadzaniaSciekdw

45232452－5－Robotyodwadniajace

45233142－6－Robotywzakresienaprawydrdg

45233252－0－Robotywzakresienawierzchniulic

45233250－6－Robotywzakresienawierzchni，ZWyjatkiemdr（ig

V．　Zambwieniaczesc10We．

ZamawlaJaCyniedopuszczaskladaniaoftrtczesciovych．

VI．Zambwieniauzupelniajaee．

ZamawiaJaCyprZeWidujemoZliwoまeudzieleniazamdwieniauzuI）eIniajacegowstosunku

dozamdwieniapodstawowegoopisanegowpkt．IVSIWZnapodstawieart．67ust．lpkt．6）
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Sl）eqf7ktIqalrIotnychI妬riJr，kd”′Zam6W，er7，adktposTepo一方a〝taOud＝tele′7Leコ7m高一′Lemapubl－C＝negOPrOlレia‘士0′7egOWIrybIepr＝elargu

meogJanlC二OnegO nar・Obotybu‘hl高nepok，秘IqCeTTareaIL＝aqtZu‘hma16－，，Budowas，eC′kanaJLこay，・9anttar′均、間］Werb証IegO

wZyiItlrCJowle PkmollIanegOdo高qc＝emaIVSkladPr（Uekli左，Co5POLれkaly0（ho Scleko一γaIVInIejcIeZvrar（J611′－Etap〟’一

部P鋤na′750、倍a〝egOpr’こe＝Un，E高r‘陶Skq二ej，OaY訪日′凡plhLSニu軸所OSc川′’amaChTrogrm10perac）yJ，egOJ′痢strt，kllJra

ustawy Pzp．Zamdwienie uzupelniaj魯Ce nie moZe przekroczy610％　zamdwienia

POdstawowego・

VII．InmrmacJe O Ofercie wariantoweJ，umOWie ramoweJ，ZaIiczkach na

poczetwykomniazamdwieniaoI・azaukcjielektroniczneJ．

ZamawlaJaCyniedopuszczaskladaniaofertwariantowch．

ZamawlaJaCynieprzewid可ezawieraniaumowyramowq．

ZamawlfUaCynieprzewid可eudzielaniazaliczeknapoczetwvkonaniazamdwienia．

ZamawlaJaCynicprzewidujcprowadzcniaaukqiicIcktronicznq．

VIII．Terminwykonaniazam6wienia．

WymaganyterminWykonaniazamdwienia：

Oddatyzawal“CiaUmowydo30．04．2015「．

IX・Warunki udziaIu w postepOWaniu oraz opIS SPOSObu dokonywania

OCeny SPeInienia warunkdw wl・aZ z dokumentami potwierdzajacymi

SPetnianietychwarunk6W．

1．0udzieleniezamdwieniapublicznegomogaubiegacsieWykonawcy，kt6rzyniepodlcg明

Wykluczeniuzpostepowaniao udzielenie zamdwienja napodstawie art．24．ust．1，2i2a

ustawyPrawozamdwiehpublicznychorazspelniaJaWarunkidotyczace：

1）Posiadania uprawnieh do wykonyWania okreSlonej dziaIalnoScilub czynnoScijezeli

PrZePISyPraWanakladをi卑ObowiaZekichposjadania．

2）PosiadanianiezbednqiwiedzyidoSwiadczenia．

WszczcgdlnoSciWykonawcamusispclniadnastcp函cyw？rYnek（wprzypadkuwspdLnego

ubieganiasiedwdchlubwiecejWykonawcdwoudzielenlenlnlqSZegOZamdwienia，OCeniane

bedalqcznieichkwal誼kacjeidoSwiadczenie）：

－　Wykonae z naleZyt卑StaramOScla W Okresie ostatnich51at przed uplywem terminu

Skladania ofert，aJeZeli okres prowadzenia dziaZalnosclJeSt krdtszy－W tym Okresie，CO

専mniejjednainwesty壷（robotebudowlana），ktdrabedzieodpowiadalaswoimrodz函m
lWartOSclqrObotombudowlanym，StanOWlqCymPrZedmiotzamdwienia．

Zarobotyodpowiadajaceswq璃WartOSciaZamawl即CyuWaZarObotybudowlanewykonane

WramaChjednもumowypoleg剣aCena：

－budowielub przebudowie siecikanalizacJISanitarnqllub deszczowej o dIugoSci

min．0，25kmiwartoSciniemnlqSZqni2250tys．zZ．

W celu potwierdzenia speIniania ninleJSZegO WarLInku，Wykonawcy zobowlaZani sa

PrZedlozycwykazrobdtbudowlanychwykonanychwokresie51atprzeduplywemtermjnu
Skladaniaoft血，aJeZeliokres prowadzeniadzialalnoScIJeStkrdtszy－Wlymokresle，WraZ

ZPOdaniemichrodz卑juiwartoSci，datylmlqSCaWykonania，SPOrZadzony wedlug wzo…

StanOWlqCegO zaIacznik nr3do SIWZ oraz dowody okreSlajaCe，CZy rOboty te zostaIy

Vrykonanewsposdb naleZytyorazwskaz山雀Ce，CZyVVkonane zostaly zgodnie z zasadami

SZtukitechnicznqlPraWidlowoukohczone．
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SpeCdika（Jals10InychmrunkdwZamdwlenladhpL，・Tty，OWan調OuatleJen，e二am産wler，tal，ubLLC＝negOp′・0間d＝nT，egOWlryb′epl・二ela個I

nIeOgranlC＝OrlegL）narObob）buんlVんnepokgaIqCenarealLニayLZtlatrnta16－，，82ldoWuSeC ktndI＝uqISaniLurnel、IuII WerbLCkzego

Tl′Zyrar・（Lo用e’’pIano†し，a〝egOdow佃Cニe，lla一↓′5kJadPrCUe柄仁，GospodarkalVOtho－jcrekoWia、＋，′meScleZIノrar‘ね↓y E句7〃’’

wspdyiI7arlSOl′anegOprニeニU，1LeEu，叫びkq二eL有odkilVFiLrlduiぐ二～，華？（所ojc用r・an狐ChProgramuOI）eraC）ソ17egOhyraSl′倣k他ra

Dowodaml，O ktdrvch mowa powyzq sa poSwiadczenia Lubinne dokumenty－JeZeli

zuzasadnionyChprzyczynoobiektywnymcharaktereWykonawcanieJeStWStanieuzyskaC

POSwiadczenia．

3）Dysponowania odpowiednim potencjaIem technicznym oraz osobami zdolnymi do

Wykonaniazamdwienia．

WszczegelnoSciWykonawcamusispelniadnastepし直yw望nek（wprzypadkuwspdlnego

ubieganiasiedwdchlubwiec匂WykonawcdwoudzielenlenlnlqSZegOZamdwienia，OCeniany

bedzieich互cznyPOtenC。ialtechnicznyikadrowy）：

－　do uczestniczenia w wykonaniu ninlqSZCgO Zam6wicnia wskaza60SOby，kt（ire beda

uczestniczyc w wykonywaniu zamdWienla，W SZCZegdlnoSci osoby odpoW′iedzialne za

kierowanie robotami budowlanymi，WraZ Zinfbrmaqami na tematich kwalifikacji

ZaWOdowych，doSwiadczenia，i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwienia，

a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnofci orazinfbrmaqe o podstawie do

dysponowaniatymiosobami：

a）KierownikBudowy－POSiad函cyconajmniej3－1etniedoSwiadczenizawodow？

W budownictwie na stanowisku Kierownjka Budowy w kierowanlu rObolaml

POdobnego rodz年iu oraz uprawnienia w specjalnoSciinstalac男nq WZakresie sieci，

instalacJli urz担7：eh clePlnych，Wentylacy．inyCh，gaZOWyCh，WOdociqgow〉′Ch

i kanalizacyJnyCh，Wydane zgodnie z aktualnie obowlqZuJqCymi przepISamilub

rdwnowaZneimuprawnieniabudowlanevJydanewedlugwczeinlqSZyChprzepISdww

SPeqialnoscIWmagan亭idlaproWadzonychrobdt．

b）KierownikrobdtdrogoYyCh－POSiad萌cyconamniej3－1etniedoSwiadczenie

ZaWOdowe w budownictwle na StanOWiskach Kierownika Budowylub kierownika

robdt，W rObotach branZy drogowq，POSiadajaCy uPraWnienia budowlane

WSPeCjalnoScidrogowq，WydanezgodniezaktualnieobowlaZLlraCymlPrZePISamilub

rdwnowazneim wa祖e uprawnienia wydane wedlug wczeねiqszych przepISbw w

SPeCjalnoSciWymaganCjdlaprowadzonychrobdt．

Dogwiadczeniezawodowebedzieliczonedodniaskladaniaofert．

Wymaganewpkt．IX．1．3）osobywimyposlugiWaCsiejezykiempoIskimlLlbdysponowa6na

StaIetlumaczemJeZykapoIskiego．

Zamawia、jacyniedopuszczalaczeniafunkQji，OktdrychmowralVPkt．X．1．3），

W celu potwierdzenia speIniania ninlqSZegO Warunku，Wykonawcy zobowlaZani sa

PrZedloZyc：

－Wykazosdb，ktdrebedauczestniczycwwykonywaniuninlgSZegOZamdwienia，SPOrZadzony

Wed山gwzorustanowlaCegOZaiaezniknr4doSIWZ

一〇gWiadczenie，Ze osoby，ktdre beda uczestniczyc w Wykonaniu zamdwienia，pOSiadaia

WmagaIle uPraWnianla，JeZeli ustawy nakladaja obowlaZek posiadania takich uprawnieh，

WedIugwzorustanowlaCegOZaIaczniknI・6doSIWZ．

DopuszczaslePOSiadanicprzezwskazaneosoby：

－rdwnowaZnych uprawnieh uznanych przez wlaScIVry Organ ZgOdnie z ustaWa Z dnia

18marca2008r．o zasadachuznawaniakwali角kacjizawodowchnabytychwpahstwach

CZlonkowskichUniiEuropもskiも（亙Dz．U．Z2008r．Nr63，PO7．394）；

－　rdwnowaZnych kwaLiHkaqii zawodowyCh waznych winnym niz PoIska pahstwie

CZIonkowskim Unii Europejskiej，Konfederacji Szw劉CarSkiglub pahstwie czIonkowskim
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EuopejskiegoPorozumieniaoWolnymHandlu但FTA）－StrOnieumo叩，OEurop函kim

ObszarzeGospodarczymwrazztymezasowymwpISemnalistewlaSciwqizbysamorzqdu

ZaWOdowego umozliwiaJaCym Swiadczcnie usrug transgranlCZnyCh w rozumieniu art．20A

ust・1ustawyzdnia15g…dnia2000r・OSamOrZadachzawodowyCharchitektdw，lnZynlerdw

budownictwaoraz…banistdw（tekstjednolity：Dz・U・22013rっI畑Z．932zpdZn．zm．）．

4）Symacjiekonomicznqjifinansowej．

1・WykonawcamusispehiaCwarunekposiadaniaSrodkdwmlanSOWyChlubzdolnogci

kredytowej WySOkoScicona直miej200tys・zl（sIownie：dwieScietysiecyzlotych）・

WceLupotwierdzenlaSPehianiawarunku・Oktdrymmowawpkt・lX・1・4）1・，WykonavtTCa（ten

Z Wykonawcdw skladajacych ofe巧WSPdlna，ktdry bedzie potwerdzal spelnian】＿e tegO

WaruLku），ZObowiaZany jest przedloZyCinfbrma〔涼　bankulub spdldzielczも　kasy

OSZCZednoSciowo－kredytoweJPOtWierdzaj網WSOkoS pOSiadanych計odkdwHnansoWCh

lub zdolnoSC‖kredytowa Wykonawcy，WVStaWiona nie wcze誼ieiniz3miesiacc przed

uplywemteminusktadaniaof誼．

2・PosiadaC ubezpleCZenie od odpowiedzialnoSci cywilnq w zakresie prowadzoncJ

dziaIalnoScizgodnejzprzedmiotemzamdwieniawwysokoScicom叩mlejlminzl．

Wcelupotwierdzeniaspelnianiawarunku，Oktdrymmowawpkt．IX．1．4）2．，Wykonawca（ten

Z Wykonawcdw skladz南cych ofe咋WSPdlnq，ktdry bedzie potwierdzal spehianie tego

WarⅢlku）・ZObowiazmyjestprzedloZyCopIaconapoliseawprzypadkujej brakuimy

dokument，POtWierdz2両cy，ZeWykonawcaJeStubezpieczonyododpowiedzialnoScicywilneJ

WZakresieprowadzonej dziaIalnoScizwazanqIZPrZedmiotcmzamdwjeniawwymaganeJ

kwocie．

JeZeli・ZuZaSadnioneJPrZyCZynyWykonawcaniemozeprzedstaw壷dokumentudotyczaCegO

Sytuadi ekonomicznii wymaganegO PrZeZ Zamawiqiacego，mOZe przedstawiCime

dokumenty，ktdre w vrystarcz諦Cy sposdb potwicrdza spelnianie opisanego wyzej przez

ZamawlaJaCegOWarulku．

JeZelikwotywdokumentachWyTienionychwy袖podanebedawinnejwalucienizzl，

Zamawla璃CydokonaJq PrZeliczemanazIwedhgkursuNBPnadzieh，Wktbrymzostalo

WSZCZetePOStePOWanie．

JeZeliwdniuwszczeclaPOStePOWanianie zostanie opub皿owanatabela Srednich kursbw

NBP，ZaStOSOWany ZOStanie k皿S ZOStatnie「tabelikursdw Srednjch opub皿Owanq przed

dniemwszczeclaPOStePOWania．

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiega壇CyCh sie o udzielcnie zamdwienia warunek

OkreSlonywpkt・IX・1・4）l・mOgqOnispehiaC的cznie．

WykonawcaskladawrazzofertaOSwiadczenie，SpOrZqdzonewedhLgWZOruStanOWiaCegO

ZaIaczniknr7doSIWZ，OSPe血aniuwa…nkdwudziahlWPOStePOWaniu（wprzypadku

WSPbLnego ubiegania sICOudzielenienmleJSZegO袖mdwieniaI）I・ZeZ dw6cIllubwieceJ

Wykonawcdw do oferty musi byC zaInczone przcdmiotow，e OSwiadczenie zlozone

（podpisane）przezPelnomocnitmWykonawcbwWSP6Inieubiegaj雀CyChsi嘗Oudzielcnie

ZamdwieniaIub oSwiadczenic∴ZloZone（podpisanc）przez kaidego z Wykonawc6w

S皿daj即yCho重訂tewsp6Lna－jedyniewsytuacjijcSlikaZdyznich spchliawszystkie

WarunkisamodzieLnie．
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W，函qiIlaINOTtIaTlegOpr㌶＝LhleEuropy最qニeSroC鵜…FwtdusmSt・anOSctwra〝，aChProgramuQF近raery”egOhLPastruklwa

はrodowisko

2．Wykonawca，Wykaz朋CSPehianiewarunkdw，OktdrychmowapowyzeJWPkt・IX・l moZe

POlegaC nawiedzyidoSwiadczeniu・．OSObach zdolnych do wykonaniazam6Wienialub

zdolnoiciachnnansowchlubekonomlCZnyChinnychpodmiotdw，niczalcznicodcharakteru

PraWnegOlaczaCyChgoznimistosunkOw．Wykonawcawtakiej sytuacjizobowiqzanyjest

udowodnjC Zamawi祉cemu言Z bddzie dysponowalzasobami．niezbednymido realizacji

Zamdwienia，W SZCZeg61noSci przedstawlaJaC W tym Celu pISemne ZObowiazame tyCh

podmiotdwwpostacizaIacznikanr5doSIWZdooddaniamudodyspozyqiiniezb軸nych

zasobdwnaokreskorzystaniaznichprzywykonywaniu7amdwienia．

2．1．JezeliWykonawca，Wykaz山雀C SPelnianiewarunku，O ktdrym mowawpkt・TX工4）1．，

poleganazdolnoSciachfinansowychimychpodmiotdwnazasadachokreSlonychpowZej
w pkt．IX．2（zgodnie z a巾．26ust．2b ustavTy Pzp），ZamawiajaCy Wymaga PrZedlozenia

infbmaqii，Oktdrejmowawpkt．IX．1．4）1・，dotyczaCかyChpodmiotdw・

3．WceluwykazaniabrakupodstawdoWykluczeniazpostepowaniaoudzieleniezamdwienia

ZamawiajacyzadaodWykonawcyprzedlozenia：

1）oSwiadczcnia o braku podstaw do wyⅢuczenia，SPOrZ勘zonego wedhLg WZOru

stanoW几CegOZaLaCzniknr2doSIWZ；

Wzakresiewynikl萌CymZJ3ust．Ipkt．1）Rozporzq（keniaPrezesaRaみ）Ministrbwzdnia

J9lulego2013r．w SPraWie rotkLUdw・（わkumentL5W，jakich moze zqda ZdmawilUq少Od

WJkonawCy，OraZjbrm，WjakichtedokumenかmogqhyeskiadanewzwazkuZart．24ust．l

ustawyPzp，OSwiadczenieobrakupodstawdow〉kluczeniawinnozostaCzIoZOneOddzielnie

PrZeZ kazdego z Wykonawcdw skhdz南cych ofd巾　WSPdlnq，aJeZeLi podpisuJeJe

Pelnomocnik，muSi on wyraznie zaznaczyC，Wimieniu ktdrego Wykonawcy to robi．

OSwiadczcnie takie n102e byd sporzadzone na jednym dokumencie、ale wdwczas

Pelnomocnik（Lider）zaznaczaa Ze skladl彊cje，dziaIawimieniukazdcgo zWykonawcdw

Sklad勧CyChofertewspdlnqiichwymlenia，

2）aktuaLncgo odpisuzw鵬ciwego rejestulubz∴CentraInej ewidencjiiinfbmacji

O dziaiaLnoSci gospodarczcj，jeZeli odrebne przepISy WymagaJa WPISu do rejeStrulub

ewidenql，WCeluwkazaniabrakupodstawdowykluczcniawoparciuoart．24ust．lpkt2

ustawy，WyStaWionegoniewcze誼ieiniえ6miesiecvprzedupIywemtemlinuskladaniaofもrt，

3）aktuLaLnegozaSwiadczeniawtaSciwcgooddziiahLZakIaduUbezpieczehSpoIeczpycIllub

KasyRoLniczegoUbezpieczeniaSI）OIecznegopotwierdz…南CegO，ZeWykonawcanleZalcga

ZOPIacaniemskladeknaubezpieczeniazdrowotneispoleczne，lubpotwierdzenia，Leuzyskal

PrZeWidZhaneprawem．zwolnienie・OdrocienielubrozIozenienaratyzi如eglychplatnoScilub

WStrZymaniewcaIogclWykonaniadccyZJIWIaSciwegoorganu－WStaWionegoniewczeSniei

niz3miesiaceprzeduplywemtem五nuskladaniaofert，

4）aktualnego zaSwiadczcnia wiaSciwcgo　早CZClniLm urzedu skarbowego

POtWierdza：庫ego・ZeWykonawcaniezalegazopIaca早emPOdatkbw・lubzaSwiadczenia，Ze

uzyskalprzewidziane prawem zwolnienie・OdroczenlPIub rozlozenie naraty zalegbTCh

PlatnoScilubwstrzymaniewcabSciwykonaniadecy幻lWlaSciwegoorganu－WyStaWionego

nicwczcSnieiniZ3miesiaceprzedupbwemterminuskladaniaofert，
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5）aktualnejimrm涌izKrajowegoRejestruKarneTWzakrcsieokreSIonymwart・24

ust・lpkt4－80！”azPkt10－1lustawyPzp，WyStaWion阜iniewczegnieiniz6miesiecvprzed

upIywemteminuskladaniaofert，

6）aktualnejinftIrmaCjizKrajowegoRejestruKamegowzakresieokreSlonymwaIl．24

ust・lpkt9ustawYPzp，WyStaWionejniewcze丸ieiniz6miesiecvprzeduplywemterminu

skIadaniaofert．

Wprzypadkuwsp6LnegoubieganiasleOudzielenienmleJSZegOzamdwieniaI）rZeZdwdch

IubwiccejWykonawcdwwoferciemuszqbyizIozoneprzedmiotowcdokumenty，

OktdrJrChmowawpkt．IX．3．ppkt．2），3），4），5），6）dlakaLdegoJ：nich．

4．Dokumenty，OktdryChmowapoWy坤WPkt．IX工IX．2iIX．3：

4・1・Sa Skladane w oryglnalelub kopiipoSwiadczonq Za∴ZgOdnoSC z oryginalem przez

Wykonawce，ZW〉南tkiemzobowi画ioSwiadczeh，Oktdrychmowawpkt．IX．2iIX．3．1）

OraZWykaz6W，Oktdrychmowawpkt・IX・1．，ktdrewinnybyCzlozoneworygmale；

4．2，WPrZyPadku Wykonawc（iw wspdlnie ubiegaJaCyCh sie o udzielenie zamdwienia oraz

WPrZyPadkupodmiotdw，O ktdrych mowaw pkt，IX．2，kopie dokumentdw（zobowizah）

dotyczacychodpowicdnio WykonawcylubtyCh podmiotdw sapoSwiadczanezazgodnoSd

ZOrygimlemprzezWykonawcelubtepodmioty；

43・ZamawiajacymoZeZadaCprzedstawieniaorygina山1ubnotarialniepoSwiadczonqikopii

dokumentu、1壇cznic wtedy，gdy zIo20na kopia dokumenm jest nieczytelnalub budzi

W卸PliwoScicodojqprawdziwoScl；

4・4・dokumenty sporzadzonewjezykuobcym saskladane wraz ztIumaczeniemnajeyk

POIski，WymdgtenniedotyczyzobowiqzahioSwiadczeh，Oktbrychmowawpkt．IX．2iIX．3．

5・Stosownie do treSci§4ust・l Rozporzadzenia Prczcsa Rady MinistI・bw z dnia

19lutego2013r・WSpraWierodzajdwdokument6W，jakichmozezadacZamawiajqcyod

Wykonawcyorazfbm，WjakicIltCdokumentymo毅byCskJadane：

1）jezeliWykonawcamasiedzibelubmiqiscezamieszkaniapozaterytoriumRzeczypospolitej

PoIski諒zamiastdokumentdw，Oktdrychw：Pkt．IX．3．2），IX．3．3），IX．3．4），IX．3．6），Sklada

dokumcntlub dokumcnty WyStaWione w krかw ktdrym ma siedzibelub m坤SCe

Zamieszkania，POtWierdz萌ceodpowiednio，Ze：

a）享OtWartOjegolikwi’klCjianinieogIoszonoupadloSci；

b）nle Zalega z uiszczaniem podatkdw，OPlat，Skladek na ubezpieczenie spoleczne

izdrowotnealbozeuzyskaIprzewidzianeprawcmzwolnienie，OdroczenielubrozIozeniena

ratyzaleglychplatnoScilubwstrzymaniewcalogciWkonaniadecyかwlaSciwegoorganu；

C）nieorzeczonowobecniegozakazuubieganiasieozambwienie．

2）zamiast dokumentdw，O ktdrych mowa pkt・IX・3・5）sklada zaSwiadczenie wlaSciwego

Organu Sadowegolub administracyJnegO mleJSCa Zamieszkania albo zamieszkania osoby，

ktdl豆dokumentydotyczq，WZakresieokreSlonymwart・24ust・lpkt4－8，10－11ustawyPzp．

6・StosowniedotreSci§4ust・2powo島田egOPOWyZej RozporzadzeniaPrezesaRady

M誼strdw，dokumenty，Okt6rychmowapowyTyqWPkt．TX．5．1）a）ic）orazIX．5．2）powimy

専WyStaW亨eniev焔聖einiL6mi鎧iecv．pYed中黒e：黒？Tinu望adaTia．ofれ
Natomiastdokument・OktbrymmowapowyzejYPktⅨ・5・1）b）・POW血enbyiwystawiony

niewczeSniejniz3micsiaccprzeduplywemtermlnuSkladaniaoftrt．
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7．Stosownic do treSci§4ust．3powolanego powyZej Rozporz担zenia Prezesa Rady

Ministrdw，JeZeliw mlqSCu Zamieszkaniaosobylub wkr雀ju，Wktdrym Wykonawca ma

siedzibelubmiqscezamieszkania，niewydajesiedokumentdw，Oktdrychmowapowyz句W

pkt．IX．5．1），ZaSteP巾esiejedokumentemzawierajacymoSwiadczenie，WktbrymokreSlasie

takze osoby′uPraWnionedoreprezentacjiWykonawcy，ZIo20ne PrZedwlaSciWym Organem

Sadowym，administracyJnym albo organem samorz河u zawodowegolub gospodarczego

Odpowiedniokrajuml91SCaZamieszkaniaosobylubkraiu，WktdrymWykonawcamasiedzibe

lubmieJSCeZamieszkania，lubprzednotariuszem．

8．0cena spelniania ww．warunkdw udzialu w postepowaniu dokonanazostanie zgodnie

z fbrmula”Spelnia　－nic∴SPelnia，，，na POdstawie przedIozonych przez Wykonawce

dokumentdwioSwiadczehoplSanyChwrozdzialeIXninlgSZqiSIWZ・

ZtreScizalaczonychdokumentdwmusIWnikaCjednoznacznie，ZcWykonawcaspclnilww・

warunki．

Nie spelnienie chociazby jednego z ww・Warunkdw skutkowaC bedzie wykluczeniem

Wykonawcyzpostepowania（napodstawieart・24ust・2pkt4ustawyPzp）・

X．　WykonawcywspdlnieubiegaJaCySleOudzieleniezamdwienia・

1．Wykonawcywspdlnieubieg明CySleOudzielenienlnlqSZegOZamdwieniapowinnipod

rygoremwykluczeniazpostepowaniaspelniaCwarunkiudzialuwpostepowaniuorazzlozyc

dokumenty potwierdzaj魯Ce SPeInianie tych warunkdw，ZgOdnie z zaplSami zawa巾ymi

WPkt．IXninlqSZejSIWZ・

Ponadto tacy Wykona当y．muSZq uStanO享iwskazad PelnoT10Cnika（Lidera）do

reprezentowaniaichwnlnlqISZymPOStePOWanlualboreprezentowanlaichwpostepowaniu

izawarciuumowyy VSPraWie．zamdwienia・ZalccasieabyPelnolnOCnikiem（Liderem）byt

jedenzWykonawcowwspOlnleubiegaIqCyChsieoudzieleniezamdwienia・

2．WszelkakorespondenqiaprowadzonabedzieWyIaczniezPelnomocnikiem（Liderem），

3・WykonawcywspdlnieubiegaJaCySleOudzielenieninlqSZCgOZamdwieniazobowlaZani

l）dosolidameiodpowiedzialnoScizaWyko早liezamdwienia・

2）dosolidam匂OdpowiedzialnoScizawnieslenleZabezpleCZenianaleZytegowykonania

Umowywsprawiezamdwieniapublicznego．

4．Wykonawcy wspdlnie ubiegaJqCy叩O ninl91SZe Zamdwienie，ktdrych ofertazostanie

uznanaza najkorzystnleJSZa，bedaZObowlaZanlPrZedstawiC ZamawlaJaCemu StOSOWne

porozumieniewszystkichWykonawcdwskladajaCyChofenewsp611均PrZedpodpisaniem

UmowynarealizaqeninlqSZegOZamdwienia・

Porozumienie takie musi zawieraC w swqJeJ treSci co naJmnlq naStePuJaCe

postanowienia：

1）okreaeniestronporozumicnia；

2）celdzialania；

3）OkresdzialanianaczasniekrdtszynizczaslrwaniaodpowiedzialnoScjWykonaWCdw

WynikajacyzUmowy；

4）sposbb wspbIdzialania（w tym rolei zadania kazdego z Wykonawicdw

WWykonywaniuUmowy）；

5）wniesieniazabezpieczenianalezytego wkonaniaUmoWyideklaraqie wspdlnd

isolidarnejodpowiedzial110gcizawykonanieUmovJy；
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nteogTmlC50〝egO nal・Oboo，budWk，nepOk捌／‘ICenureuI′＝（．C／′Zatk，ma16－，，Budo，l′aSLee′kur，a／T＝aq聞nIlamq剛Il勝rbtcklegO

M，ZtmrCLbv，Le Planowa11egOdo高qc＝efIlalレSkIadPrQIekI町，Gospodarka、ィ，Odn0－5cIeko、一′altr′TueScteろノrarddTt／∴Etapl／’’

、ySP砂rTtmSOWanegOpr＝e＝Lh7岬Lh／rqPySkq＝e証OakdWFlノndu刷il擁／′面C川′ramaChProgr・am′（乃eraclynegOI′yraでtru姐′ra

6）wrSkazaniePelnoTIOCnika（Lidera）ijegquTOfOWaniadozaciaganiazobowiazah

lPrZyImOWanialnStrukcjinarzecziwlmlenluWSZyStkichWykonawcdwrazem
ikaZdegozosobnaorazdoprzyJmOWaniapねtnoSciodZamawlaJaCegO；

7）deklaraqieniezmienianiaskladuanistatusupodczascalegookresuwykonywania

Umow．

PorozumieniemusibyCpodpisaneprzezupelnomocllionychprzedstawicielikaZdcgo

Z Wykonawcdw，a StOSOWne uPOWa血ienia musza wynikae z dokumentdw

Za互czonychdooferty．

5．　OftrtapowinnabyCpodpisanawsposdbwiaZaCyPraWniewsァystkichWykonawcdw

SkladajaCyChoft加ewspdlna．

XI．　Wadium．

1．WvsokoSdwadium

KazdyWykonawcazobowlqZanyJeStZabezpleCZyCSWaOfertewadiumWWySOkofci：

10000，00zi（sIownie：dziesieetysiecyzlotych）．

2，Fomawadium

l）WadiumdlazamdwieniamozebyCwniesionewnastepujacychR）rmaCh：

a）pieniadzu，

b）poreczeniach bankowychlub poreczeniach spdtdzielczd kasy oszczednoSciowo－

kredytowqj，ZtymZeporeczeniekasyjestzawszeporeczeniempienieznym、

C）gWaranCjachbankowyCh，

d）gwarancjachubezpieczeniowych，

e）poreCZeniachudzielanychprzezpodmioty，O ktdrych mowawart・6b ust・5pkt．2

ustawy z dnia91istopada2000roku o utworzeniu PoIskiも　Agencji Rozwcuu

PrzedsiebiorczoSci（Dz．U．Z2007r．Nr42．poz．275，ZPdZn．zm．）．

2）WprzypadkuskladaniaprzezWykonawcewadiumwR）rmiegwTa中i，gWarZTCja

powinna byd sporzadzona zgodnic z obowlaZulqCym PraWeml Wllma ZaWlerae

nastepuJ魯Ceelementy：

a）nazwe dajacego zlecenie（Wykonawcy），Benencjenta gwaranqii（Zamawi年iacego），

gwaranta（bankulubinstytudiudziel語cychgv：Taran串）orazwskazanieichsiedzib；

b）okreSleniewierz）両lnoSci，ktdramabyezabezpleCZOnagWaranqiq；

C）kwotegwaranc草

d）terminwaZno誇igwarancji；

e）zobo、牢Z中egwarantado：”ZaPlaceniakW′OtygWaranCjinapierwszepisemnezadanie

ZamawLaJaCCgOZaWier明CeOSwiadczenie，izWykonawcalktbregoofertewybrano：

－OdmbwilpodpisaniaUmoヽγnaWarunkachokreSlonychwofercle，lub

－niewnidsIzabezpleCZenianalezytegowykonaniaUmoWy，lub

－ZaWarCieUmowystalosleniemozliwezprzyczynlez魯CyChpostronieWykonawcy”，

3）Postanowieniapowybszemajazastosowanierdwniezdoporeczeh．

3．Miqisceisposdbwniesieniawadium

Wadium wniesione w pleniadzu nalezy WPlaciC pr7elewem na nast印uaCy raChunek

ZamawlaJaCegO：

PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomumlnej，，Zyrardbw’’Sp・zO・0・

ul．Czysta5

96－300Zyr紺dew
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iSrodowisko

POLSKA

BankPEKAOS．A．nrkonta86124059181111000049101717zdoDiskiemnaDrZelewie：

．WhdiumnaZaLわnie16－…BuくわwasiecikanauzaciisanittmeiwulI？セrbickiego

wk朋拘わwi生

Wadium wnoszone wimych dopuszczonych przez Zamawiaj cego fbmach nalezy

WOryginaledolaczyCdooftrty．

4．Temlinwniesieniawadium

l）Wadium wnosisieprzed ut）lvwemteminu skladaniaofert okreSlonym wpkt．XVIII

SIWZ．

2）Wniesienie wadium w pieni担zu bedzie skutecznejezeliw podanym w pkt．XVIII

temlinieznajdziesienarachunkubankowymZamawlaJaCegO．

3）Dowddwniesieniawadiumwfbm五e got6wkiwpostacikopiidokonanego przelewu

naleZyzalaczyCdooferty．

5．ZwrotizatrzymaniewadiumodbywaCsiebedziezgodniezzapisamiart．46ustaWyPzp．

XH・WymaganiadotyczacezabezpieczenianalezytegowykonaniaUmowy．

1．Infbrmaqeogdlne．

Zabezpieczenie sIuzy pokryciu roszczeh z tytuhJ∴niewykonanialub nienalezytego

WykonaniaUmowy．

2．WysokoSCzabezpieczenianalezytegowykonaniaUmowy．

1）Zamawi＊cyustalazP中空享naleZytegowykonaniaUmowyzawa両Wwyniku

POStePOWanlaOudzielenieniniqszegozamdwieniawwysokoSci10％cenycakowitei

POdaneiwofercie．

2）WybranyWykonawcazobowiazanyjestwnieS6zabezpieczenienalezytegowykonania

UmowynaiD62nieiwdniuiejzawarcia．DrZed＝eiDOdDisaniem．

3．FormazabezpieczenianaleZytegowykonaniaUmowy．

1）ZabezpieczenienaleZytegowykonaniaUmowydlazamdwieniamozebyCwniesione

WedhlgWyboruWykonawcywjednejlubwkilkunastepLJacychfbmach：

a）pieni軸zu；

b）poreczeniach bankowychlub poreczeniach spdldzielczei kasy oszczednoSciowo－

kredytowejztym，Zeporeczeniekasyjestzawszeporeczeniempienieznym；

C）gwaranqiachbankowch；

d）gwaranqiachubezpieczeniowych；

e）poreczeniachudzielanychprzezpodmioty，Oktdrychmowawart．6bust．5pkt．2

ustaWy Z dnia91istopada2000roku o utworzeniu PoIskiei Agencji RozwqJu

PrzedsiebiorczoSci（Dz．U．Nr42，Z2007r．poz．275，ZPbZn．zm．）．

PrzezzabezpieczeniewniesionewpieniadzunaleZyrozumieCzabezpieczeniewniesione

Wzi．

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaci przelewem na∴raChunek

bankovvZamawiaiacego：

PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunaLnej。zyrard6W”Sp．zo．0．

uI．Czysta5

96－300zyrard6w

POLSKA
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wZlrardowIe月pla〝OWartegOdo一所C＝erZLaWiSHadPr・yektu，，GojPO。ar・ん川，0‘寂7－3cIekowaWm，e訪eZT）rurddW－EtLy，／Ii’

W脚nansowarlegOpI鱗二Lh71eEurOpqTSkqニeSrodkdw凡mdulCu駒tlOjcjwraIIlaChProgramu　4，，raC〝negOJr痢r〟ktra

′ふ。沈母野ん。

BankPEKAOS．A．nrkonta861240591811110000491017172doDiskiemna

DrZelewie：”ZabezpieczenienaLeえvtegrolt，TlkollaniaumowdhZaくわnieI6－．Buくわwa

siecikanaIizacjisaniutrneiwuL．WをrbickiegoW21・rarhwie，1

2）WpT7yPadkuwniesieniawadjmwpieniad狐，Wykonawcamozewyraz読zgodena

ZaliczeniekwotywadiumnapoczetzabezpleCZenia．

3）Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu，Zamawiajqcy przechowuje je na

OPrOCentOWanymraChunkubankowym．

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkamiWymikaiacymi

ZumOWyraChunkubankowego，naktbrymbytoonoprzechowywane，POmnlqSZOneOkoszt

PrOWadzenia tego rachunku oraz wsoko蛮prowizjibankowej za przelew pieniedzy na

rachunekbankowyWykonawcy．

4）Jezelizabezpieczeniewniesionowpostacigwaran（かIubp叩CZeniastostJesiedoniej

Odpowiednio tned pkt・XI・2・2）a），b），C），d）oraz gwaranqalub poreczenie powimo

ZaWiera zobowiqzanlegWarantado‥nieoCれolalnegVi bezwarunkowegozaDtaCeniakwotV

固園田園田覆田園的愚案圃圏困惑音感閲困種回想癒照明開扉田℡罷り四囲岡駆宴圏的固閉園圏田園施

Wkonawca nie wvkonallub nienalezVCie wVkonat zobowiazania umoWne Gwarant nie
moZe∴takze：uzale2nia明〕1年Ch
warunk6wlubtezodOrZe（ガozenialakieTkoll高ektわkumentacii一’．

5）JeZeliWykonaw？a・ktdregoofertazostalawybranauchylasieo（「ZaWarCiaUmoWT

WSPraWiezam wienlaPublicznegoLubniewniesiezabezpieczenianalezytegowykonanla

Umowy，ZamawiajaCymOzewybraCoft垂najkorzystnidszaspoSrddpozosta互Chofert．

6）Zmiana fbmy zabezpieczenia nalezytego wykonania UmoWy∴W trakcie realizacji

Umowy bedzie mozliwa tylko㍗ZgOda Zamawi祖cego，PrZy ZaChowaniu ciagIoSci

ZabezpieczeniaibezzmnleJSZenlaJegOWySOkoSci．

4．ZwrotzabezpieczenianalezytegowykonaniaUmowy．

ZamaWaIaCyZWraCa70％zabezpieczeniawterminie30dnioddniaWγkonaniazamdwienia

i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane．Zostanic to potwierd710ne

podpisalhcmProtokoh10dbio…kohcowegorobdt．

PozostaZe30％ZamawiqiacypozostaWiajakozabezpieczenieroszczehztytuhlrekojmiza

Wady・ktdrezostaniezwr（近onewterminie15dnipoupbwieokresu辛kqjmizawady・

W przypadku，gdy zabezpieczenie bedzie wnoszone w　氏）rmleimq niz pieniadz，

ZamawlaJqCyZaStrZegaSObieprawodouprzedni akceptacjiprojektuww．dokumcntu．

XHI・InmI・maCJeOH，rmalnoSciach，jakiepowinnyzostaddopehioneIlO

Wyborze ofttrty W Celu zawarcia Umowy w sprawie zamdwienia

FIublicznego．

l・Wykonawcapowinicnspehicwymagama，Oktdrychmowawpkt．XIISIWZ．

2・UmowazoslaniezawartawfbmiepISemng．

3・Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy wypehionqi podpisana karte

gwarancljna O treSci zgodnd z wzorem zamieszczonym w ZalaCZniku nr12i ofe垂

Wykonawcy，

4・Dostarczenie wypeInioneiipodpisanej kany gwarancyjnd o tpeScizgodnもzwzorem

ZamieszczonymwZalacznikunr12iofertaWykonawcyUmowyjestwarunkiemzawarcia
UmovJyZWykonawc年．

5．Niewykonanie zobowlaZanla PrZeZ Wykonawce o ktdrym mowa wXIII．3traktowane

bedziejakoprzyczynalezacapostronieWykonawcyuniemozliwi〔南CaZaWarCieUmowy，CO
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ljナ0‘小間ko

bedzieskutkowadzatrzymaniemwadiumprzezzamawlaJaCegOZgOdniezart．46ust．5ustawy

Pzp．

XIV．　Waluta，W jakiej beda prOWadzone rozIiczenia∴ZWlaZane

zrealizacJanlnleJSZegOZambwieniaFIublicznego．

CenaoftrtydlazamdwieniabedziepodanawzI．

Wszelkie rozliczenia zwlaZane Z realiza明　Zamdwienia publicznego，ktdrego dotyczy

ninlqiSZaSIWZ，bedaPrOWadzonewzt．

XV．　OpissposobuprzygotowaniaofbrtJT・

1．Formao請rty：

1）KaZdyWykonawcamoとezlozyCtylkojednaofもne．

2）Oft咋nalezyprzygotowaiSciSIcwedlugwynlagahokre的nychwni南szejSIWZ・

3）WprzypadkuWykonawcdwwspdlnieubiegaJqCyChsieozamdwienle，naleZydolaCZyC

doofertydokumentstwierdzZ南cyustanowienieprzezWykonawcdwwspdlnieubieg到aCyCh

S1902amdwienie Pelnomocnika do reprezentowaniaich W POStePOWaniu oudzielenie

ninlqSZegOZamdwieniaalboreprezentowaniaichwpostepowalliuidozawarciaUmowyw

SpraWiezamdwienia．

4）Ofertai zaIqczniki do oferty musza byC podpisane przez osoby upowaZnionc do

reprezcntowania Wykonawcy．Oznacza to，izJCZCli z dokumentu okreSlaJaCegO StatuS

PraWny Wykonawcylub pelnomocnictwa wynika，iZ do reprezentowania Wykonawcy

upowaznionychjestIqczniekilkaosdb，dokumentywchodzacewskIadofertymuszabyd

POdpisaneprzczwszystkieteosoby．

Upowa血ienie osdb podpisuJaCyCh oft，垂dojq podpisania musibezpoSrednio wnikaC

ZdokunentdwdolaczonychdooftTty．Oznaczato，ZeJeZeliupowaznicnietakieniewynika

WPrOSt Z dokumentu stwierdz萌cego status prawny WykonaYCy（Odpisu

Z WlaSciwego reJeStrulub zaSwiadczenia o wpISie do centralneJ eWidencJ11infbrmaql

O dzialalnoSci gospodarczej）to do oferty naleZy do互czyC peInomocnictwo wystawione

PrZeTOSObydotegoupowaznione（WfbrmieoryginaZualbokopiipoSwiadczonejprzez

notarluSZa）．

5）Po喜wiadczenie zazgodno託zoryginaIem dokumentdwwchodzqcych w skIad oferty

W中O byC sp？rZ如zone w sposdb umozliwiajqCyidentyHkacje podpisu（np・WraZ

Z lmicnn魯　PICCZatk雀　OSOby poSwiadczaJaCeJ kopi阜　dokumentu za zgodnoSC

ZOryginalem）．

6）Ofdla muSi byi napisana nalnaSZynie do pisania，komputerzelubima trWa互

iczytelnatechnikaorazpodpisanaprzezosobe（y）upowaznion語）doreprezentowania

Wvkonawcy na ZeWnatrZi zaclaganla ZObowlaZah w wysokoSci odpowiad〔南cq cenle

OfeHy．

7）StosownewypelnieniawewzorachdokumentdwstanowiacychzalaCZnikidoninidiszej

SIWZi wchodzacych nastepnlC W SkIad oferty，mOga byi dokonane komputerowo，

maszynowolubrecznie．

8）Dokumentyprzygotowy、「竺e．SamOdzielniePrZeZWykonawcenapodstawiewzordw

StanOWlaCyChzalacznikidonlnleJSZejSIWZ，POWlnnymiecR）rmeWydrukukomputerowego

lubmaszynopISu．

9）TreSezlozonejofrtymusiodpowiadaCtreSciSTWZ．
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i高odow篤胤

ZamawlaJaCy Zaleca wykorzystanie fbmularzy przekazanych przez ZamawlZ握CegO．

Dopuszcza sie Zlozenie w oftrcie zalacznikbw opracowanych przez Wykonawce，POd

Waruhkiem，Ze beda oneidentyczne，CO do treSciz fbmularzamiopracowanymi przez

Zmaw均CegO．

Oferty Wykonawcdw，ktdrzy doもcz脅do oferly za互czniki oimej treSci ni20kreSIona

WSIWZzostanaodrzucone．

10）Dokumenty sporz魯dzone w jeylⅢ　Obcym muszq byC skIadane wraz zich

tZumaczeniempoSwiadczonymprzezWykonawce．

11）Oferta musibyC sporz的zona wjezyku poIskim，Wl egzemplarzu，mieCJbme

PISemnかR）rmatniewiekszynizA4，

12）Zama中年cyzaleca：abyo鵡rtawr誓ZZabcznikamibyIazestawionalVSPOSdb

uniemoZliwl瑚CyJeJSamOIStnadekompletacJe（np・Zbindowana，言おZyta）orazzawleraZaspis

血eSci．

13）WszelkiepoprawkilubznhanywtekScieoferty（wtym wi7a互cznikachdo oftrty）

musz智bycI）arafowane（Iub podpisane）wIasnorcznieprzez OSOb（e）ypodpisujac（a）c

O航ne．

Parafka（podpis）W中一abydnaniesionawsposdbumo揖wi萌cyidentyHkaqiepodpisu

（np・WraZZiminpnpIleCZ担qosobysporz軸Z萌cejparafke）・

14）ZamawlaJaCyinfbmbc・ZCOfertyskladanewninidszympost印Oyal五usqjawme

lPOdlegaJ脅udos時Pmeniu od chwiliich otwarcia，Z WiatkieminfbmacllStanOWlaCyCh

tgemnlCePrZedsiebiorstwawrozumieniuprzepisdwozwalczaniunieuczciwdkonkⅢenCJl，

jeSliWykonawca主liepdZniejniZwtern五nieskIadaniaoftH，ZaStrZegLZeniemogaonebyd

udostepnlane OraZIWykazal，iZ zastrzeZoneinfbmacJe StanOWiq tajemnice PrZedsiebiorstwa．

WykonawcaniemoZezastrzecnastep高cychjntt）m専i：naZW（nmy）oraz．adres6W

WykonaWdW，atakzeinfOma垂dotyczaceceny，termlnuWykonaniazamdwicma，Okresu

gwarancjiiw竺unkdwplatnoScizawartychwofertach・

PrzeztaJemmCePrZedsiebiorstWaWrOZumieniuart．ll ust．4ustawyZdnia16kwietnia

1993r・OZWalczaniunieuc叫Wejkonkurencji（tekstjednolityDz・U・Z2003r・，Nr153・

POZ・1503ze zm・）rozunlle Si ni専awnione dowiadomoScipubliczn亭infbma函

techniczne，teChnologlCZne，OrganlZaCy〕nePrZedsiebiorstwalubinneinfbrmaqeposiadajace

WartOSC gospodarcza，CO do ktdrych przedsiebiorca po4両niezbedne dzialania w celu

ZaChowaniaichpoumoSci．

Zamawiiqcyzaleca，abyinfbmacj？ZaStrZe20nejakotqienInicaprzedsiebiorstwabylypr㍗Z

Wykonawce zloZOne W Oddzielnq wewnetrznej kopercle Z OZnakowaniem，，tajemnlCa

PrZedsi担iorstwail，lubspiete（ZSZyte）oddzielnieodpozostalych，jawnychelcmentdwoferty．

ZastrzcZcnieinfbmaqji，ktdreniestanowiataemnlCyPrZedsiebiorstwawrozumieniuww．

ustawybedzieskutkowaCichodtajnieniem，POuPrZednimpowiadomieniuWykonawcy．

ProtokdlpostepowaniawrazzzalaczllikamlJeStJaWny．

Zatacznikidoprotokommogabydudostepnianepowyborzenajkorzyslni庖szもoftnylub

uniewaZnieniupo…喧POWaniaztym，zeOftrtysqjawneodchwiliichotwarcia．

15）Wykonawcyponosz叩SZemekosztyzw魯ZaneZprZygOtOWaniemiz庇eniemofeny・

16）ZamahVi斬cyproponllrePOnumerOWaCiparafbwaCwszystkiezapis？neStrOnyOrerty

PrZeZ．OSObe（lubosoby言eZelidorTreZentOWaniaWykonawcyupowa加OneSadwielub

WleCeJOSOby）podpisujaや60dpisuJaCe）ofd鴫ZgOdnicztreSciadokumentuokreS両耳cego

StatuS PraWny Wykonawcylub treScia Za互czonego do oftrty pehomocnictwa．Strony

ZaWieI牢CeinnmaCjeTiewymaganeprzezZamawL中CegO（np∴PrOSPektyr・klamowe

O血mie，jejdziaZalnoSci，ltP．）niemuszabyCnumerowanelParafbwane．
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r，′eOg，mic＝OmTgrO′TarObo小，bt，ab面aMPOkgyqce棚reahmq′Ztuhmia16－，Bu‘ん、IuSmika，1alJこ。ylSLmLfa′巧／、間IW視，ickngo

WZWardbwie’’pk7nOWi‘rnegO MI匂cema一↓・sktadPr擁柄．，GopoabrklVOdtlO言C化ko一レuWm，ejcieZvrtZrau－lLLJqP／lli

W脚mr，SOWanegOpr＝e二L／碕EuropeISkq賞jrodkd一高LrlduSm鎚lnOic′WramaChProgra′細（痢rac〃rWgOhuraslm柄Lra

iふod。高誼。

2．ZawartoSco請r旬；

KompletnaofertamusizawieraC：

1）Ofa垂，SPOrZadzoT．「a POdstawie wzo…　Fomularza oferty stanowiaCegO

ZaIaczniknrldonmleJSZqiSIWZ，

2）OSwiadczenie Wykonawcy o braku pocktawr do wlrklucze専O ktdrym mowa

WPkt・IX・3・1）SIWZsporzadzonenapodstawicwzorustanowlqCegOZataczniknr2

doSIWZ．

3）Wykaz wykonanych robdt，SPOrZadzony na podstawie wzom∴StanOWiqcego

Zaiaczniknr3doSIWZ．

4）Wykaz osdb，ktdre beda uczestniczyC∴W wkonywaniu zamdwieniai ktdre

WSZCZegdlnoScibedaodpowiedz竜1neza realizage．robdt・WraZZinfbrmacjamina

tematichkwa皿kadizawodowyCh，doSwiadczemalWyksztalcenianiezbednychdo

Wkonaniazamdwienla，atakzezakresuwykonywanychprzeznieczymo鉦oraz

inft）ma（涙Opodstawiedodysponowaniatymiosobami，SPOrZadzonynapodstawie

WZOru StanOWaCegO ZaIaczniknr4do SIWZ oraz ogwiadczenle，Ze osoby，ktdre

bedquczestnlCZyCwwkonywaIliuzamdwienia，POSiadajqwymaganeuprawnienla，

JeZeliustavTynakladと南obowiqzekposiadaniatakichuprawnieli－ZalaczniknT＿亘do

5）JeZeliWykonawca，rykazt南C早nianiewarunkdw，Oktdrychn†OWaWPkt・TX・1，

POleganawiedzyidoSwiadczenlu，OSObachzdolnychdoWkonanlaZamdwienialub

ZdolnoSciach魚nansowychlub ekonomicmychimych podmiotdw，niczaleZnie od

CharakteruprawnegolaCZqCyChgoznimistosulkdw，ZObowiqZanyJeSt udowodniC

Zamawi牢Cemu・iLz t堅Lzie dysponowal zasobami niezbednymi do reaLizacji

Zamdwienla，WSZCZegdlnoSciprzedstawi喧qcwtymcelupisenmezobowiazanietych

POdmiotdwdooddaniamudodysp？Zydiniezbednychzasobdwnaokreskorzystaniaz

nichprzyWkonywaniuzamdwienlaWgWZO…ZamieszczonegowZalacznikunr5

doSIWZ．

6）OSwiadczenie Wykonawcy o spehieniu wa…nkdw udziahL W POStePOWaniu

PrZetargOWym，Oktdrymmowawpkt・IX・lSIWZsporzadzonenapodstawiewzo…

StanOWlaCegOZaIaczniknr7doSIWZ．

7）Liste∴podmiotbw nale勾CyCh do tej samej g…Py kapitalowd wg wzo…

ZamieszczonegowZalacznikunr8doSIWZ．

8）WypelnionyWykazCenzamieszczonywzaIacznikunr14doSIWZ．

9）Dowddwniesieniawadium：

10）PozostaIedokumentyvvmlenioncwpkt．IXniniqiszejSIWZ．

XVI・　WyjaSnieniaizmianywtreSciSIWZ．

Prowadzonebedazgodniezzapisamiart．38ustavTyPzp．

XVII・SposbbporozumiewaniasiezWykonawcami・

ZamawJ劉aCyZaStrZegaPISemnafbrmeporozumiewaniasleWninlqSZymPOStePOWaniu・

DopuszczaslePrZekazywaniefaksem：

●　　ZaWiadomieniaowyborzenajkorzystnlgSZ車oferty；

●　　ZaPytahdotyczacychtreSciSIWZ；

●　infbmacJlO ZmianietreScininiqszd STWZoraz o przedhZeniuteminuskZadania

Of誼，Okt6rymmowawpkt．XVIIT；

Strona16Z66
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wZ，rurCJo、yle’ipla〝Ol‘′anegO‘ZblVtqC二m，a、〝Sk佃dPr（準柄，，Go岬0‘かkal一′Od〝0－jcJe O〝α14′lnLeSCIe4r‘Ird6時－EJap／lii

WSpbyinanSOWOnegnI，r二e＝thl′eEl，rqPySkq＝e計odkb…Lt／TldiIS－‘SP存〝OjcL1年rumu‘hProgra〝男Operu。JJ〝egOJIUTaslrljklura

・　WnioskdwoprzekazanieSIWZ・

WskazanewyzejdokumentyprzekazanefaksemuWaZasleZaZlozonewterminle，JeheIiich

treSd dotarIa do adresata przed uplywem terminui zostala niezwlocznie potwierdzona

Pisemnie（listempoleconymlubpoprzezzIoZeniepismaosobiScie）・

Jezeli ZamawlaJaCylub Wykonawcy przekazuJ埠WW・dokumenty魚ksem，druga strona

nleZWIocznlePOtWierdzafLktichotrzymania．

PrzedIuzenie terminu skIadania ofert niewplywa na bieg terminu skladania wniosku

OWyJaSnlenietreSciSIWZ．

W przypadku rozbieznoSci pomi函zy treScla ninlqSZd STWZ，a treScia udzielonych

Odpowiedzi，jako obowlaZtuaCa nalezy przyiaC treSC pISma ZaWieraJaCegO POZnleiSZe

OSwiadczenieZamawl瑚CegO．

XVIII．Miejsce，terminisposbbz：Iozeniaorttrty．

1．0fbrte nalezy zlozyc w siedzibie ZamawlaJaCegO W Zyrardowie，PrZy ul・Czystej5，

POkbj nr100，Ipietro，W nlePrZekraczalnvm terminie：do dnial．12．2014　T．do

godz・10坦

2．0ferte nalezy zIozyc w nlePrZqrZySt軌　ZabezpleCZOneJ PrZed otwarciem kopercie

（paczce）．KoperteGaczke）naleZyopisaCnastepl彊co：

PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalncj，，Zyrarddw’’Spbikazo・0．

ul．Czysta5，96－300Zyrarddw，POLSKA

Qfかawpost紳OWaniunarobob，b〟dowLanepoIe紬iqcenareauzaljizadaniapn．：

勿くねnie16－，，B〟dowasiecikana施aqlSanHarnqw〝Ll侮rb近kiegowa，rar‘hwie’l

”Nieotwieracprzeddniem：1・12・2014r・lgOdz・1199．7

3，Nakopercie（paczce）oprdczopisujw．naleZyumieicienazweiadresWykonawcy．

XIX．　ZmianylubwyCOぬniezlozonejofdrty．

1．SkutecznoSCzmianlubwycofaniazlozonejoferty．

WykonawcamozewprowadziCzmianylubwycofaCzlo20naPrZeZSiebieoferte．

ZmianylubwycofaniezfozonもOftrtysaSkutecznetylkowdwczas，gdyzostalydokonane

PrZedupIywemterminuskIadaniaofert．

2．ZmianazloZonejoferty．

Zmiany，POPraWkilubmodyHkaqjezlo20neJOfertymuszabyCzl020neWmlqSCuiwedIug

ZaSad obowiazLJaCyCh przy skladaniu ofeTty．Odpowiednio opisane koperty（PaCZki）

ZaWier明Ce Zmiany，naleiy dodatkowo opatrzyC dopiskiem’一ZMIANAiJ W przypadku

ZloZeniakilku”ZMIAN”kope埠（PaCZke）kaZdej，，ZMIANY”nalezydodatkowoopatrzyC

naplSem”ZMIANANR…’‘

3．Wycofaniezlozondioferty．

Wycofanie zlozoneJ Oferty nastepue poprzez zlozenie pISemnegO POWiadomienia

POdpisanegoprzezumocowanegonapISmieprzedstawicielaWykonawcy．

WycofLnienalezyzlozycwmlqSCuiwedIugzasadobowlaZtUaCyChprzyskladaniuofbrty．

Odpowiednio opisana koperte Gaczke）zawierajaca powiadomienie nalezy dodatkowo

OPatrZyCdopiskiemilWYCOFANIE’’．
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XX．Miejsceiterminotwarciaofert・

Otwarcie ofもrt nastapI W Siedzibie ZamawlqaCegO W Przedsiehiorstwie Gospodarki

Komunalnej，，Zyrardbw，’Sp61ka∴z O・0・ul・Czysta5，96－300Zyrardbw w salinr2，

partcr，Wdniul・12・2014r“ogodz・llOO・

XXI．　Trybotwarciaofbrt・

1．BezpoSrednio przed otwarciem ofbrt ZamawlaJaCy POdaie kwote，jaka zamierza

PrZeZnaCZyCnaSHnansowaniezamdwienia・

2．WtrakciepublicznejseかOtwarciaofもrtnieb担aotwieranekoperty（paczki）zawier…tiace

oftrty，ktdrychdotyczy一，WYCOFANIEii・Takieo範rtyzostanaOdesねneWykonawcombez

3・Koperty（paczki）oznakowanejako’IZMIANA－Izostana（lwarteprzedotwar専mkopert

（paczek）zaW′i申年cychoferty・ktdrychdotycza・PostwierdzelliupoprawnoScIPrOCedury

dokonaniazmlanZOStanaOnedoねczonedooferty．

4．W trakcie otwierania kopert（paczek）z oftrtami Zamawiz南Cy kaZdorazowo oglosi

Obecnym：

1）nazweiadresWykonawcy，ktdregoofertajestotwierana；

2）cenepodanawFomularzuOftrtywpkt4・2・

PowyZSZeinfbrmaqe zostana odnotowane w protokole postepowania o udzielenie

Zamdwieniapublicznego．

5．NawniosekWykonawcdw，ktdrzyniebyliobecnlPOdczasotwarciaoftrt，Zamawla揮y

PrZekazeimniezwIocznieinfbrmaqie，Oktdrychmowapowyzeiwpkt・XXI・1，XXI・4・1）

iXXI．4．2）．

XXII．Zwrotorertybezotwierania．

Of台所ezloZOn裡OteminieZamawlaJqCyZWrdcibezotwierania・

XXIII．TerminzwIZtZaniaofbrta．

WykonawcapozostaJeZWlaZanyZl020naOfと証aPrZeZ30dni・BiegtcrminuzwlaZaniaofe塙

rozpoczynasleWraZZuPlywemterminuskladaniaofert・

XXIV．Opissposobuobliczeniaceny・

1．PodanawofもrciecenamusibyCWyraZonawzI・

2．Cena oferty powima byC podana jako wynagTOdzenie rycza五owe・Ustawa z dnia

23kwietnia1964r．一Kodeks cywilny ten rodzaj wnagrodzenia okreSla w art．632

nastepuJ膚CO：

§1・JeLelistronyumdwilysieowynagrodzenier）′CZattOWe・PrZyjmujqcyzamdwienienうe

moze Ladad podwyZszenia wnagrodzcnia，ChociaZby w czasle ZaWarCia Umowy nle

moznabyloprzewidzieCrozmiarulubkosztdwprac・

§2・Jezelijednakwskutekzmianystosunkbw，ktbrdpiemomabyloprzewidzieC・

wykonanie dziela groziIoby przyJml凋Cemu Zamdwienle ra却Ca Stratq，Sqd moze

POdWyZszycryczaltlubrozwlaZadUmowe．
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lSrouoII′Ijko

W zwiaZku z poWyZszym ccna ofbrty musi zawierac wszelkie koszty niezbedne do

Zrealizovaniazamdwieniawynik的cewprostzPr函ktubudowlanego，（STWiORB）・jakw

nichnieuJete，abezktdrychniemoznawkonadzamdwienia．

B両耳tO miedzylmymi nastepu胆Ce koszty：POdatku VAT，Wykonania wszelkich robdt

budowlanych niezbednych do wykonania∴∴Zamdwienia，Wykonania wszelkich robdt

PrZygOtOWaWCZyCh，tymCZaSOWyCh，PraCPOrZadkowych，ZOrganizowanla，ZagOSPOdarowania

lpOZnlgSZejljkwidadlterenu budowy，ZabezpleCZenia terenu budowy，ZOrganizowaniai

utrzymania．zapleczabudowy（ZaSilaniaterenubudowyw：WOde・energieelektryc望OraZ

doz㌣OWanleterenubudowy）・Odtworzeniadrdg，terendwutwardzonych，ChodnikdwllnnyCh

nawlerZChni．terendw zielonych，Wjazddw，Zniszczonych podczas proW楓dzenia robdt，

WSZelkichniezbednychpomiardw，badah，Prdb wykonaniedokulnCntaqlPrqjektowq，WraZZ

uzgodnieniamiiuzyskaneodpowiednichdeeyzjiadministracyJnyChjeSlitobedziekonieczne

do wykonania robdt budowlanych，Wykonanie Dokumentaql POWykonawcz諒　koszty

ZWlaZane ZOdbioraml ykonanych robdt，doprowadzeniaterenudo stanuplerW′OtnegO PO

ZakohczeniurealizaqlrObdtbudowlanychiimychczynnoScivrynikz南CyChzUlnOWy言ak

rdwniezwszelkichinnychniezbednychdowykonanialPraWidlowejeksploatacJIPrZedmiotu

WymagancJCSt Od Wykonawcdw bardzo szczegdIowe zapoznanie sle Z Dokumenlaqq

PrOjektowaiSTWiORB．

3．CenaofertyjestkwotawymienionawFormularzuOferty－za霊aczniknrldoSIWZ．

4・SposdbzaplatylrOZliczeniazarealizacJeninlqSZegOZamdwienla，OkreSlonezostaIywe

WZOrZeUmowywsprawiezamdwieniapublicznego－zaIaczniknI．9doSIWZ．

5．Zamawlq膚CyPOPraWiwofercie：

1）oczywristeomylkipisarskie，

2）oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednicnicm konsckwenqii rachunkowych

dokonanychpoprawek，

3）inne omylkipolegajace na niezgodnoScioferty z SIWZ，niepowodLtiaceistotnych

ZmianwtreScioftrty，

－niezwloczniezawiadamlaJqCOtymWykonaWce，ktdregooftrtazostaIapoprawiona．

6．JeZeli w terminie3dniod dnia doreczenia zawiadomienia Wykonawca poinfbmue

ZamawlaJqCegO，Ze nie zgadza sle na POPraWienie omyn’i・O ktdTq mOWa POWyZeJ

WPkt．XXIV5．3）Zamawiajacyodrzuciof誼eWykonawcy．

XXV・Uzupelnieniei wyJaSnlenie wymaganych pI・zez ZamawlaJBCegO

oSwiadezehlubdokument（iw．

OdbywaCsiebedziezgodniezart．26ust．3i4ustawyPzp．

XXVI．Ocenaofert．

1．Przy wyborzei ocenianiu oftrt uznanych za WaZne，ZamawlaJaCy bedzie kierowad sle

nastepujaCymikryteriamiiwagamiimodpowiad初耳Cymi：

a）　Cenaoferty（brutto）－80％

b）　DlugoSCokresurekqjmiigwarancji－20％

2．JeZelicenaofertywydajesleraZaCOniskawstosullkudoprzedmiotuzamdwieniaibudzi

W糾PliwoScizamawlgaCegOCOdomoZliwoScIVJykonaniaprzedmiotuzambwieniazgodniez

WmaganiamiokreSLonymlPrZeZZamaWla璃CegOlubvJynik萌cymizodrebnychprzepISdw，

WSZCZegdlnoScijestnizSZaO30％odwartoScizam（iwienialub Sredniもarytmctycznd cen
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wszystkichzlozonychofeTt，Zamawl明CyPOStaPijakokreSLoneJeStart・90ust・lustaWyPzp・

ObowlqZekwkazanla，ZeofertaniezawieraraZaconiskiejceny，SPOCZyWanaWykonawcy・

3．ZamawlaJaCyOdrzucaof誼ewykonawcy，ktdryniezloZyIwyJaSniehlubjezelidokonana

ocenawyJaSniehwrazzdostarczonymidowodamlPOtWierdza，Zeoftrtazawierara砕COnisk脅

CeneWStOSunkudoprzedmiotuzamdwienia・

4．Sposdbocenyofert・

Za ofbrte n吐ikorzystnlqSZa ZOStanie wybrana oftrta、kLbra dostanie nqwleCel Punktdw

Obliczonychwgponizszegowzoru：

p。二宮80十王瑚
g伽X

gdzie：

P。－ilo託punktdwprzyznanqocenianejofertydlakryteridwwymienionychwpkt・laib

Cmin－na．〕nlZszacenaspoSrddzlozonychofert

Co－CenaO缶証yoceniang

gmax一〇kresrekqjmilgWaranqln吐idtuZSZySPOSrddzlozonychofertliczonywdniach

g。－OkresrekqjmilgWaranCJIOCenianejofertyliczonywdniach

MinimalnyokresgwaranqlirekqiminiemozebyCkr6tszyniz365dni・

Ofertywktbrych okresgwaranqlirekojmibedziekrdtszyni2365dnizostanaodrzucone

PrZeZZamawlaJaCegO・

DlaOftrtwktdrychokresgwaranglirekqjmibedziedluzszyniZ1460dni，dlaceldwoceny

oftrtprzyJetyZOStanieokresgwaranqlirek（万mirdwny1460dni・

5．Zamawl諏CyOCenilpOrdwnajedynieteoferty，ktdre‥

1）zostana zIozone przez Wykonawcdw niewykluczonych przez ZamawiajaCegO Z

ninlqSZegOPOStePOWanla；

2）享ZOStanaOdrzuconeprzezZamawi祖CegO・

6．Zamawや膚Cy udzieli zamdwlenia Wykonawcy，ktdrego oftrta odpoWiadad b申zie

wszystkim wrymaganiom przedstawionym w SIWZizostanie oceniona jako

naikorzystnleJSZaWOParCiuopodanekryteria wboruokreSlonewpkt・l・Tj・uZySka

naJWyZszqIiczbepunktbwokreSlonychjakpodanowpkt・4・

7．JeZeliniebedziemoZnadokonaCwyboruofertynajkorzystnrgszqzewzglcdunato，Zc

zostalyztoかneofertyotakidsam鋤Cenie，ZamawlaJaCyWeZWietychWykonawebwdo

zlozenia o舵rt dodatkowych w okTeSlonym terminie・Wykonawcy，Skladajqc oferty

dodatkowe，niemogazaoftrowad（enWyZSZyChnizzaoferowanewzlozonychofertach・

8．0ftrtamoZeuzyskaCmaksymalnielOOpkt・

9・W toku oceny ofert Zamawl瑚Cy mOZe Zadai od Wykonawcy pISemnyCh WyJaSnieh

dotyczqcychtreScizlozondoferty．

10・Zamawl明CyPOWiadominaplSmieowynikachpostepowaniawszystkichWykonawcdw，

ktdrzyubiegalisleOudzieleniezamdwienia・

ll・WybranemuWykonawcyZamaw1年IaCyOkre鉦mleJSCeiterminpodpisaniaUmowy・
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5毎鋤kaqa／sIoInychl肱I・ur，kWZam w′enta‘佑posl紳OWamaOud．e初・e二a〝，dwは〝′aPI′bltcニ′IegOprO、′一a‘tOr，egOl，）I事IeprニeICtrgu

nleOgramC＝Onegn17arObulT，bu‘ん、高nepo／eg‘yqCerk7reaIIニay，hth′7′a／6－一，Budt，、一一aSteCtAanaILmqはanIla′ny聞／lWerbICktego

一↓′Zyl・ar‘ん′Le’’plano一VanegOdo、レi佃C＝er・′a一ySk／adPr‘ye初日GoやOddrka、十・Odm－L諒eko間、一i′nlejcteZvrar‘JdTl′－El‘P〃i’

wsp砂′70nSOWanegOprニe二UhleEz′rqPySkqニeSrt聞高万年dFA制高嶋〝Ojc川，ra′naCI，ProgramlJC車raqynCgOIryrasn面Ira

XXVII．WykluczenieWykonawcy・

1．ZamawlaJaCy Wykluczy Wykonawcdw z ninlqSZegO POSt印OWania o udzielenie

zamdwieniawprzypadkachokreSlonychw art・24ustavryPzp・

2．ZamawlaJaCy ZaWiadamia rdwnocze血ie Wykonawcdw，ktdrzy zostali wykluczeni

z ninlqSZegO POStePOWania，POd祖c uzasadnienie f社tycznei prawlle・Ofe巾

Wykonawcywykluczonegouzn劉eSleZaOdrzuconq・

XXVIII．　Odrzucenieofbrty．

ZamawlgaCyOdrzuciof誼ewprzypadkachokreSlonychwart・89ustliwart・90・uSt・3

ustavvPzp．

XXIX．　ZmianypostanowiehzawartejUmowy・

ZmianyzawartdUmowysadopuszczonenawamnkachokreSIonychwUmowie

（zalaczniknr9doSIWZ）・

XXX．Uniewaznieniepostepowania．

Zamawl醐CyuniewaZnlPOStePOWanieoudziclenieninlqSZegOZamdwieniaWPrZyPadkach

inazasadachokreSIonychwart．93ust．1，3，4i5ustawyPzp・

XXXI．SrodkiochronyprawneJ・

Wpostepowanium劉IaZaStOSOWanicprzepISyZaWarteWdzialeVlustawyPrawozamdwieh

Publicznych，，SrodkiochronyprawrneJ・

XXXII．Podwykonawstwo・

Wewzorzcumowy，StanOWlaCymzaIaczniknr9doninlqSZejSIWZ，ZOStalyokreSIone‥

－　Wymagania dotyczaCe umOWy O POdWkonawstwo，ktdreJ PrZedmiotem s卑　rOboty

budowlane，ktdrychniespelnieniespowodujezgloszenieprzezZamawlaJaCCgOOdpowicdnio

zastrzezehlubsprzeciwu，JeZeliZamawlaJaCyOkreSlatakiewymagania，

－innezasadydotycZaCeZaWieraniab袖Zrealizaqlum6wzpodWykonawcami・

XXXIIT．　ZaIacznikidonlnleJSzejSIWZ・

Oznaczenie 疲�ｧv��

Zalaczniknrl 婦ｨ�沫&f'&ﾗVﾆ�'ｦ���'G��

Zalaczniknr2 婦ｦG&�7v��F7ｦV譁��'&�ｷW��7F�vF�霧ﾇV7ｦV譁��

Zalaczniknr3 婦ｦG'w霧�ｧWw霧��逍6�&�&GB�

Zalaczniknr4 婦ｦG'w霧�ｧV�6F(�6ｷFG&V&VF�V7ｦW7F譁7ｧ�7ww霧�要�譌Wｦ�ﾖGv坊譁��

ZaIaczniknr5 婦ｦG'ｦ�&��D螯�譁���F�FF�譁�F��7����ﾆ譁Wｦ&VF逕6��6�&Gv���
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ゆecyGkaqa／WlrlyChut7r一JrlkbwZal，76wieT，［adlapos秘，0、肱maOuLた′eleT・leニamdw／enraplLb／l‘二negOPrOlyu‘／ニOnegO、↓′tryb′eprニetarg～‘

〝LeOgran′C二OrlegO′tarObo砂b～labwJanepoJe艶Iq・ienareaI′ニuくU，Zddartlal6”BudoWaJ′eCLkarIC′IlニaqISa′1胸rnyl間L WerbICkLegO

l′Zryt，rdl？Me－pIanowa〝egOd0、，，lqc二ertIa、レiSkk・IPrqIe柄）．，GoやOdt・rka、yOdnoJcLekoM＋，′m，ejcLeZrIrardblyーEl‘pll’’

…p朝r，arWOWanegOPrこeこUmeEuropyskqこeSr・0‘掘IVFi，′・‘カバ・u句所oSct”ノramaChProgrumlLOperacJynegOh7／ね面相／ru

Iふodo剛Sko

OkreskorzystaniaznichprzyvJykonywaniuzamdwienia 

Zalaczniknr6 婦ｦG&�7v��F7ｦV貳��8ﾎ觀�6�'��6ｷFG&V&VF�V7ｦW7F譁7ｧ�7ww霧��譌R�

zambwienia，POSiadaj　WγmaganeuPraWnienia，JeZenustaWγnakladajq 

obowlaZekposiadaniatakichuprawnieh 

Zal叩Zniknr7 婦ｦ'(���7v��F7ｦV譁���w霧��v7������7�Vﾆ譁V譌X��v�'V豸Gx��VGｦ��ﾇR�

WPOStePOWaniu 

ZalaczniknT8 婦ｦG&ﾆ�7G���ﾖ薮FGv��ﾆWｦ�7�6��Vｧ6�ﾗ�w'W�霧��友�F�r�

ZalaCZniknr9 婦ｦ'%Vﾖ�謡7�&�v妨ｦ�ﾖGv坊譁��V&ﾆ�7ｦ�6v��R�

ZaIaczniknr10 認�VﾖV蹤�4ｦ��'�ｦVｷF��ﾆ��

Zalacznikllrll �7�V7匁ｶ��剖FV6��7ｦ覿w霧��譁�尾F&薮'U&�&GD'VF�ﾆ�逍6��

（STWiORB） 

Zalqczniknr12 婦ｦG$ｶ�'G背v�&��7幡���

Zataczniknr13 ��'ｦVFﾖ��'&�&GB�

Zalqczniknr14 婦霧�､6V��
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雌eq雄aqal．wInyCh肋rur・k6－VZamL5両e〝la‘uaPOSlepo、VanlaOu互，elenteニamdwiemapubl，C二′7egOPrOWaatOneg州lIryb，ePrニelarRu

n′eOgrar”CニOnegOrTarOboolbutん一VlarZePOIegtyqcenarea般n＝／，ZaddnlaI」㍉・Bu‘ん一一，〟‖＝eC，kanallニa‘′lSan／lar順JW〟［陸rblCktego

、yZyrardo、γ′e，守Jar，0一十，a〝egO‘か・，佃Cニema、γ謝adPrIyektl／，，Go・pOdarka－Wd〝0　5cIeko間、問7reScIeZ，rarddl一LEIap／lii

、VSPbUina′7SO一一）a′1egOprこeご【ノ時EurqF7ぴkqニejro‘跡′′Fur′dusニーJSP4／r・0品一I）ramaChProgramuQperacMr・eg（ルれslrtlAnLra

ISrodo＝生．9ko

iNFRASTRUKTURA
iSRODOWiSKO

Iいい′∧　†　　＼iヽ‘l

A圭≡ 鵠器［二三コ

ZalaczniknrldoSIWZ

Wzer

FORMULARZAOFERTY
wpostepowanit一〇udzieleniezamdwienianarcalizaqIe‥

Zadania16－”Budowa siecikanalizacJISanitarneJW ul・Werbickiego w Zyrardowie男

planowancgodowIaczeniawskladProjektu，，Gospodarkawodno一gciekowawmieScie

Zyrardbw－EtapII，●wspbInnansowancgoprzczUnieEuropejskazeSrodkbwFunduszu

SpbjnoSciwramachProgramuOperacyJnCgOlnfrastrukturaiSrodowisko・

NI・refcI・enCyJnynadanyspraWieprzezZamawlaJaCegO：ZP／JRP／RB／6／2014

1．　ZAMAWIAJACY：

什ze応i帥iolSルOGoやOdarkiRommah匂，，匂，rar（Mw”軸zo・0・

〟　C妙Sia5

96－3004′rarddw

POLSKA

2．　WYKONAWCA：

Ninicjsz雀Oft，rteSklada：

Lp． 疲�ｧv�w霧��v7綿�｢�AdresWykonawcyl） 

l）Jdlininiqisza丞TLaskIaゐnajestw乎謝nieprzezdwdchlublyigCeiWlんna一γCbw・

nale却podde na劫／yiadre坤冊ZyStkich tych W｝konal↓）COWlub nazl′Veia‘れs

Pelnomocnika佑dert汀zgodniezSIWZ

3．0SOBAUPRAWNlONADOKONTAKToW（dlaniniejszcjoferty）：

Nazwisko ��

Adres ��

Tclefon ��

Fax． ��
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SPeqgikaqulj101yc柄杓r－1′，k wZmm高emadh7POSlepo、tmLaOuLたtelenLeニambl与，Le〝laPl‘bIICニnegOprO一一ia・た0〝egO、1ノの，bIepr＝etarg～L

n′eOgmn／Cニ0′′egOna′・Obotvbuab、布nepOk・邸IqCenareuI′ニaqlZt7dar，laJ6・・Bu‘か・aS，eCIka′7aIIニaqLSan〟urnq日生Jl偽rb／CklegO

、↑′み〟ardo、脇目plano、一′anegOdo－yLqcニer，′a＝ルiSkkdPrqIe柄′・lGo叩Odark＝一）Odr，0」C陸産owa－tImteScIeZvl’ard5W一・kapll月

順p砂nanSO、1，anegOPrニeこし擁Ll，r鋤Skqニejroa燈、↓′凡ndus甜57・4N70品TyrumaChPr’Ogra刑OperacJJnegOlrfasIr′面jra

lんodo…Sko

e－mail ��

4　　　DEKLARACJAWYKONAWCY

4．1My，nizq podpisani，bedac upowaznionymi do podpisania ninlqSZq Oftrty przez

wymienionego powy袖Wykonawce，W Odpowiedzina Pahstwa ogloszenie o ww・

zamdwieniu oSwiadczamy，Ze przeanalizowaliSmyi w peIni akeeptuJemy tregC

dokumentdwtworzacychSIWZ．

NinieJSZym PrZyJmuJemy bez zastrzeZCh czy ograniczehiw caloScipostanowienia

zaWarteWSIWZorazinfbrmucmy，ZezdobyliSmywszelkieniezbedneinfbmacjedo

OPraCOWaniaofeTtylPOdpisaniawynikajaceJZniejUmowy・

ZobowlaZuemySlelgWarantuJemy，bezzastrzeZehczyograniczeh，VvykonaniecaIoSci

zamdwieniazgodnieztreSciaSIWZ，WtymZW互C7，0nymdonlqWZOremUmoWy・

4．2　CenanaszejoftrtyzarealizacJeCaIoScininlqSZegOZamdwieniawynosi‥

WtymVATwwysokoScil23％】／10％1＊，ti

（slownie：

4．3　0gwiadczamy，Zenalezymy／nienalezymy＊dotq samq grupykapitalowq，WrOZumieniu

ustawyzdnia161utego2007r・OOChroniekonkurencjiikonsumentdw（Dz・U・Nr50，POZ・

331，ZP（詑n，Zm・）・

W przypadku przynale血OSci do tq salnq gruPy kapitaIowq nalezy

WPetniCZalaCzniknr8doSIWZ

4．4JesteSmyzwlaZanininlejSZaOfertaprzezokres30dnioduplywuterminuskladaniaofれ

（terminliczonyjest wlacznie z dniem wyznaczonym pTZeZ Zamaw重ねcegojako termin

Skladaniaofert）．

4．5　ZobowlaZLUelnySiedozakohczeniareaLizacJlprZedmiotuzamdwieniawterminie：

dodnia．．．．．．．．．．…

4．6　Skladamy niniejsza ofe垂W tym POStePOWaniulwe wtasnymimieniu）／Uako

WykonawcywspdlnieubiegajacysieoudzieleniezamdwieniaI＊

4．7　Nieuczcstniczymyjako WykonawcawjakiqikoIwiekinnej ofercie zIoZonq wcelu

udzielenianinleJSZegOZambwienia・

4．8　Udzielamy………dni gwarancJlirektljminapelenzakreszamdwienia・
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SPe鋤kaqalsIo研ChTyarz，nk wkmb・在emadkpo擁pOWT7laOu‘tLekme二amb－V，er，′apZh／IC二17egOPrO一，’a‘t＝OnegO一，’tr一面epr＝eturg～L

r，LeOgran′C＝Or，egUmrOboOノbuat）l＋，／anepoIegq′qCerlareal′＝型I，ZZ7m111al6－i・Budol一′aj′eCJka〝aII＝aqISamfa〝′9、用I催rb′CkJegO

wZlノrardo、一）′e”pla′，0一Var，egl・do一，，Jqc：ema、一）J祐dPryekll／i，GospodarkallノOdrw－SCIekoWa、VIII′e訪eZyrar初、一’－F：（‘V，Ili’

一↓・函07r，annO聞negOprニeこし与吟E〟rPPySkqニejrodkiv車M‘九JS二uSbdr・OJc，一VrumuChProgran〟，Oper‘lCJyrWgOJr痢sIr－Jkn‘ra

′丸0‘70WSko

4．9　Wadiumwkwocie…………………Zl（sJ0Wnie∴　　　　　　　　…‥Zlotych）70Stalo

wniesionewdniu…………………Wfbrmic…………‥　　　　　　　　＊

4．10Prosimy o zWrOt Wadium（wniesioncgo w pieniadzu）na zasadach okreSLonych

wSIWZnanastep晒CyraChunekbankowy：・…・

4．1l Wprzypadkuuznaniamqjd（nas袖）OttrtyzanajkorzystniejszazoboヽViqz高（－emy）sie

zawrzeCUmowewmleJSCuiteminiejakie zostanawskazaneprzezZamawlaJqCegO

oraz zobowiazl涙（－emy）sie wnieSC zabezpieczenic nalezytego wykonania Umowy

WVTySOkoSciokrcSloI車iwSIWZ・

4．12　0氏rta zostala zlozona na　…………‥　StrOnaCh（kartkach）＊podpisanychi kol由10

POnumerOWanyChodnr………・・・donr…

ZalacznikamidoninleJSZdoft爪ysa：

1．

2．

3．

4

Podpisy：

Lp． 疲�ｧv��Nazwiskoiimle �����6�6�'��踟6&(�b�Pieczec 蛮ﾞ�66��6R�

Wykonawcy 備4�'��踟6V(�b�W���ｦ譁��6�������6�譁��X�∫�vﾆﾖﾆV貮R�w霧��v7��upowa血ionychdo POdpisaniaoferty Wlmlenlu Wykonawcy 婦霧��v7��idata 

1． �� �� ��

2． �� �� ��

羽i匂）OlrZeb〝eSkre錐
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坤eqOkaqa短olりノCI，脇rur，k6”′Zdm6、のemadlaposl桝，OWeu7taOu‘t，ele17te＝alnんtenLaImbhcニtlegOPr・0、偽d＝0′，egO、一）〝ybteprこefargtJ

flteOgranLCご0′7egOi〝arOboD／bu‘ん一高nepok・g明Cenureallニa‘l′Za‘んnLaI6－，，LhLdoT順JLeC′ka〝alL＝aCI聞mlumy肌′l耀rhlCkLegO

IVZyurdo、yle’’pla〝0時aI7egOdoW佃で＝enlall，SkLadPrqIe短信．GoJl和くれrkaWOdIl0－－5cIekoll′al＝TILeScieZYrardbW EIaF）〃’’

1′i岬∂妨rlanSO、1，anegOPrこeご用1（eEurqpぴkqごe高odko↓↑iFtInd，，S＝uSp6Ir，OjctT，，ramaChProgr・amL′（功eraclynegOlryi・a▲幽／ktula

ISrodo11ilSko

閏監

Zalqczniknr2doSIWZ

Wzer

OSWIADCZENL40BRAKUPODSTAWDO WYKLUCZENL4

¢klaくねnezgodliezart．24ustIustal砂Ztmia29so）CZnia2004r．PrawoZambwie7う

Publlczry′Ch，tekstjednolity‥Dz・U・Z2013r・，POZ・907zpqZn・Zm・）・

WPOStePOWaniuoudzieleniezamdWienlanarealizacJe：

Zadania16－，，Budowa∴SiecikanalizacJISanitarneJW ul．Werbickiego w Zvrardowie’’，

PlanoWanegOdowl準Zenia∴WSkladProjektu”GospodarkaWOdno－SciekowawmieScie

Zyrard6W－EtapII”，WSPdmnansowancgopI．ZCzUnieEuropcjskazcSrodkdwFunduszu

SpbjnoSciwramachProgramuOperacyJnegOInfrastrukturaiSrodowisko．

NrrererencyJnynadanysprawieI）rzezZamawlaJaCegO：ZP／JRP／RB／6／2014

ZAMAWIAJACY：

Przedsiebiof・SLwoGoや0lu，l・kiKomunaLn4，，ZJ，rarl海W’’Sb．zt7．0．

〟しのSia5

96－3004，rarl形w

POLSK4

休めzw－iskoiimleosoケy／osdb＊upUM′aZnio7yChChpoをisania擁Iり1yimieniuWykonaw少）

dzialと南cwimieniuinarzecz

佃rjaLかmtTIi‘脇aみadresWykonal↓ノq）

所przypadku Wykonawco†tI SklaC砂qq，Ch　擁rtq14′叩dlnq nalezy pO（hE nazW Dirnり］

idoktadnead■e砂，kazdegozWykonaWC WiPeinomocnika）

OSWIADCZAMY，Zeniemapodstawdowykluczenianaszpostepowraniaoudzielenieww．

Zamdwienianapodstawie przesanekzawartychwart．24ust．l ustawyzdnia29stycznia

2004r．Prawozamdwiehpublicznych（tekstjednolity‥Dz・U・Z2013r・，POZ・907zpdZn・Zm．），
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SL・eCyGkaかrhIotrpd7F旬i〟lkdwZb′nt症・iemadlaposlepo－yaniaouattelentemmdw′emapubIICニTngOprOWad＝Oneg WW yy庇，pr＝etal・純一

meogranTcjOnegO∴narOboかbuんwhL，7epOkgyqcenareal′ニaqtZddd′7u716，8〟abunsIeCikamlLユTqisaniLamyuIuL耀rb－Cktego

wみ凋rんwIei’plmo－ya仰gOdo高qc鷺n高wsk協〃所柄，，Go函初出，Od的一組ehwawmIe舟eろ凋rd6ルーFl叩〃i’

W幽arwowanegoI，f・箸ljmeEuropeFS佃崇高0祐iFundus勃SMnoScIWramaChProgrtmuqueracyIrngO朽7ttStruklwa

I高話0両sko
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SpdjnoSciwmmachProgmmuOperacyjnegoInrrastrukturaiSrodowisko・

NrreferencyJnynadanysprawieprzezZamawlaJaCegO：ZP／JRPIRB／6nO14

ZAMAWIAJACY：

PrzettSiebiorstwoGospo‘れrkiKomunaIt均，，Zyrarddw’’Sp・ZO・0・

〟　CのSta5

96－3004，rar彬w

POLS椎4

WKONAWCA：

Mynii車POdpisani

小hzMJiskoiimieosuby／osdb＊ZIF，OWaZnio′V／Chdopo‘砂saniaqfbr互生1）imienlu砂konawqリ

dzialajacwimieniuinarzecz

佃azM）aIかmq］itlokiadfya‘れし9Wykonawα）

布przlpadku Wykonawcbw skta‘kjqcJ′Ch‘Zfartq一傭pblnq nalezy po‘娩naz↓tP）Ln′‘〝り］

i‘わkIadne atかey WSZySfkich Wykonawc（fwlub naz＋t）e urme］i doktadry adres

Pelnomocnik少

OSWIADCZAMY，ZE：

1．JesteSmyzarqestrowanijako……………………Uirma／L～P‘5ika／przedSiebiorstwo／innel＊・

utworzona（e）zgodniezprawem…．　　　…haZW，akrt助手

2．Spelniam（y）warunkiudziaIuwpostepowaniuoudzieleniezamdwieniapublicznegona
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SL・eq〆kaqals10tIVICh脇ruflkんiZdmdWenIadhpostepolVaIIIaOjJ・たIekr〟eニamd…enlapub／tc二negOPrO一γad＝‘，′？egのγtrybIepr＝etargll

meOgra〝ICニ0〝egO rTarOboh，bld）、偽′7epOLe秘IqCenareal′＝aqlZl‘ねTTla16－，．Budo一γaSLeCt AarlaIにaqISamlarrIql川I耀rbiCktego

l4，ZYrarat）1倍eのp／ano、lノaIlegOdol所CニeI胴一l′誰aClPru／eklu．，GospoCklrkawod／70－5cLekoli′al＝mejcleZ）′rar‘諸1トB印，／Iii

WSP卵rlanSO、†・arIegOpI‘＝eニL／meLhlrOpぴkq二eSrodk614可u桁hLSコJSP少10jc用，′amaCIIProgral聞く力eraC〕ynegOhLat7StI最初ra

reaHza（捉ZadaniainwestycyJnegO，直”Zadanie16－。BudovvasiecikamIiz胤CJISanitarncJ

W ul・Werbickjego w Zyrardowie”，Planowanego do wlaczenia w skIad Prdektu

”Gospodarkawodn0－gCiekowawmieScieZyrarddw－Etapll”，WSPd拍nansowanegoprzcz

Unie Europqiska ze Srodk6w Funduszu SpOjnoSci w ramach Programu OperacyJnegO

InfrastrukturaiSrodowisko．

a）Posiadam（y）uprawllieniadoWykonyWaniaokreSlonej dzialalnoScilub czyllnOSc主je71eli

PrZePISyPraWanakladajaobowlaZekichposiadania．

b）Posiadam（y）niezbedna wiedzei doSwiadczenie oraz dysponujemy odpowicdnim

POtenCjalemtechnicznymorazosobamizdolnymidoWykonanianinlqSZegOZambwienia

lub przedstawiam（y）pisemne zobowiazanieinnych podmiotdw do udostepnjenia

potenqjalutcchniczncgoios6bzdolnychdowykonaniazam（iwienia．

C）Znajdl扉（emy）si阜　W SytuaCji ekonomiczn句i Hnansowej zapewniaiacqi wykonanie

ninleJSZegOZamdwienia，

Dokumenty potwierdzajqce speInianie przez nas warunkbw udziaIu w postepowaniu

ZaIaczamydoninleJSZegOOSwiadczenia．

＊0佃owie‘肪oskreSli／んM・elnie

UW4GAl．‘JezelikilkuWJノkonawcbwsklaCねq確rtewjp6lnq，ZlozenieOSwiadczenleoznacza，

ZeWarunkiu‘kiahJ、4）pOStepOWan高LOu・kieleniezam‘fwienia▲～peinl旬ql↑）均型y7秒konawcy

lqc2nie．

UW4GA　2．●　砂konawca zalqcza Cわ　ninieiszego OSwialkzenla WSZyStkie〔わkumen砂

poIwierCkq“qCe Spelnianie T胸runkbw udziatu WpuS解，OWaniu，jakie zgodnie z ztPisami

pkt．LYSIWZ11ymagaZama高q／qql

Za互czniki（dokumentypotwierdzajacespelnianiewarunkdwudzialuW′POStePOWaniu）：

有りpelniaWykonawctリ

Lp． 疲�ｧv��Nazwiskoijmle �����6�6�'��踟6F(�b�Piec窄C 

Wykonawcy 備4�'��踟6F(�b�upowaZnionychdo 謡霧��B�

upowaZnionychdo �����6�譁��W'G��

POdpisaniao氏rty ��%fﾆﾖﾆV貮R�

Wlmlenlu Wykonawcy 婦霧��v7��

1． �� �� 

2． �� �� 

★〝icpohZeb〝eSihejlit
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みeq〆kaqalsIot，γChI佑rl，′7kんZti′ndwien′a‘掬postepOlVanIaO～′d＝lele′71eニ（．mdwie〝LaPulJ，C二r，egOPr’0、一′a‘tOnegul－l′ybIeprニeLarg！ノ

′，′eOgra〝LC二megOnarObob，b雄九、，）／a′一ePO／egq′qCel聞〟re誰＝aq′Zuね′，，aI6－・蘭dblI・aS，e‘・IkL，r7uILニaqLJar7／Iar′7yl，用I陸rbICk，egO

一一，ZT）rardoWe’’planowanegOdo、‘lIqc二e′棚、・Ji諦IadPrQ／e柄），，Go岬OdarkalI′0‘hoJc，ekowa一十ImlejcIeみrardti、γ一掬pll’1

、′SPb伊nanso間negOpl・二eこく痢Ef，rWe／Skqニejro雅一，，卑7‘hJSコJSt・qnOjc川ra研aChProgrtmluCな）eraC）JnegOhyraslr．／klL′ra

ISro（衣71男Sko

A茎

Zal czniknr8doSIWZ

Wzdr

LISTYPODMIOTbwNALEZ4CYCHDOTEJS4MEJGRUPY
RAHT4LO〝′EJ

wpostepowaniuoudzieleniezamdwieniallarCalizacJe：

Zadania16－”Budowasie。kanaIizacjisanitarnejwul．Werbickicgowzyrardowie”，

planowanegodowlaczeniawskIadProjektu。Gospodarkawodno一gciekowawmieSeie

zymrddw－EtapH”wspdmnansowanegoprzezUnieEuropejskazeSrodkdwFundus州

SpbjnoSciwramachProgramuOperacyjncgoInfrastrukturaiSrodowisko・

NrreferencyJnynadanysF，raWieprzczZamawlaJ叩egOiZP／JRP／RB／6／2014

ZAMAWIAJACY：

P＋zedsiebiorstwoGo坤ゆddrkiKomunaLnei”かarddw，，Sb・ZO・0・

鉦Cか融5
96－300匂，rar碓w

POLSKA

WKONAWCA：

土山 疲�ｧv�wfｶ��v7d��｢�AdresWvkonawcvl） 

J）JtSlininidszaokrtaskladanajes川jSPblnieprzezdw，bchlubwiecqiWVkonaMノCdw，一nalezy

podaEnazTルiad；e坪WS型StkichtvchW′konawcdwlubnazwleiadresPetnomocnika・ZgOdnie

gSIWZ

Przedstawimyliste podmiotdw nalezaCyCh do tq sameJgruPy kapitalowq∴W rOZumieniu

ustawy z dnia161utego2007r．O ochronie konkurencjiikonsumentdw（Dz・U・Nr50，

poz．331zpdZn．zm）強：

1

2

3

4

PoniewaZnw・Wykonawcy／podmiotynalezacydotq）Samqgrupykapitalow争IZlozylioferty

wtympostgpowaniu＊＊‥
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▲iheqdikaqalsl0tIyLjl口脇rmkdTrZtLmdwlenLatuapOj吟POM・amaOud＝Lelelneニamd剛emaPIIbllCニnegUprOWu‘ko11egOIVtrybIePr二elargtJ

nteOgra用C二OrIegO rlarOboDlblldol′ilarJepO／egtyqce′一areal′二aqlZa‘出川a／6－，．BI，th一個SleCtkar，a／′mqISa〃〟arrIqWuI陸rbLCklegO

lI，ZyraIでわ1のe pLanol肱negOdっ1母C＝enIaWL諒1adPlryekLu，，（70iY）OLhI“kalWdIll）－i触ekowa、t）mlefcleZylardbw－LjGp／／’i

WSPdのnCIn501間i7egOprニeニLJ届PBJr’OpySkq＝eSrodk6品FilTTdtlSニuSI7g〃0JcII・ramaChProgr’amlQ／乃raC）ynegOh／aaJ′lruklura

l▲鉦odolのSko

PrZedstawiamynastepuJqCedowody，zeistnleJqCemiedzynimlPOWlaZanianieprowadzado

ZaChwianiauczciweikonkurenqlPOmiedzyWykonawcamiwpostepowaniuoudzielenictego

ZarnOWlenla：

Podpisy：

Lp． 疲�ｧv�6ｶ�蒙ﾆR�Podpisyosoby／osdb＊ ��坊7ｦV2�M坤scowoSe 

OSOby／osdb＊ 邑���ｦ譁��6���Wykonawcy 末F�ﾆ��

upowaZnionychdo �����6�譁��X�∫�

POdpisaniaofertywimieniu Wykonawcy 夫蒙坊譌Uw霧��v7��

1． �� �� 

2． �� �� 

持0帥OWiedIlioskreSui

掠0（函wieh？io；She紡tl〝b卑Wehi（′
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重k・αfikuyuljLo砂C刷／短unkb”Zd′nb、VZerltadlaposIeFm、，，amaOud＝・eler7・e・amdTl，′emupZhI′・ニr7egOPr’0一，lat＝UnegOW〟yblePrニeLar糾

n′eOgra′′ICニOr，egO narOboLVhuablん7epOk・gq′q‘enarea／，＝aq′ZdCれ7′016　′・BtJ‘Jo、↓・aSIeCrka′1al′ニaq′Sa〝lI。′ny同一ノIWerbICk，egO

一γZyl・aldo－I，te Pl〟nO－ranegO‘日ソ佃CニenLa＝・S妬dPr・yekIIL，．GoやOddrk州′0・h（）」C′ekow1．、リ′T，′ejLC′eZvrar‘JbW’－Elapll’

W函UiF，ar，SOWa′7egOPr二e二間eEl，rqPySkqニeSro‘雄、一′hmdz・調LShかnOJcIW，r・L〝1uCI，Program，′（本era‘〃′，egOITt布751′ukIl／ra

ZalaCzniknr9doSIWZ

INFRASTRUKTURA
iSRODOWiSKO
N．ヽk（〉i）（）W〆、口／＼1　　人　ヽLl′Nい＼Li

上蓋

Wzbr

UMOWYWSPRAmEZ4MOWTENL4PUBLICZNEGO

narealizaqe：

ZadatZia16－”BulhwasiecikanaLizaqtsanitarnywu／・脇，rbickiegOWZymr‘ねwLe’l

Umowanr．．．．．．．．．．．．．．．．…．

zawarta w dniu……………………………‥rOku w Zyrardowie pomiedzy Przedsiebiorstwem

GospodarkiKomunalnej”Zyrarddw”SpdIka z o・0，96－300Zyrarddw ul・Czysta5・

wpISanym do reJeStru PrZedsiebiorcdw prowadzonego pr7eZ S担Rejonovry dla m・St・

Warszawy w Warszawie，XIV Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS：0000153850，

NIP838－000－72－01，REGON750086653，KapitalZakladowy47．207．000，00zl．

reprezentowanymPrZeZ：

ZWanymdald，、ZamawlaJaCym’’

a

reprezentowanymprzez：

ZWanymdalej‖Wykonawcal’・

WrezultaciedokonaniaprzezZamawl棚CegOWyboruofertyWykonawcywpostepowaniu

oudzieleniezamdwieniapubliczncgoぅprowadzonylnWtrybieprzetargunieograniczonegona

podstawie迎Zdnia29stycznia2004rokuPrawozam6wiehpublicznychzostatazawarta

ninlqSZaUmowa，ZWanadalej一一Umow坤OnaStePLl膚CeJtreSci：

PRZEDMIOTUMOWY

§1

1．Przedmiotem UmowyJeSt Wykonanie robdt budowrlanych poleg瑚CyCh na realizaql

Zadamia16－”Budowa siecikanalizacJISanitarncJW ul・Werbickfego w Zyrardowiell，
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SPe‘yGkaqu初旬ChMkrl′′tkb・，Zal諦Wte部adLapoL廟0、聞′aO訪eIen′e＝a′nlSw，er7′apublwニ′7egOp′0、一’ad＝0′7egOlrI申epr＝eIaI’gZ，

nleOgIamCニ0′7egO側rOboo／bu・五）、高〝epO友部／qCemreal′ニaqlZt7‘h，1iaJ6－・iBl，do、，laS′eClkal′al，＝aのa／7他me′1一／ul催rb′CkLegO

高少mrd川Le p／anU、WregOd0両Cニer・′a、↓iS偽dJJryekhらGoLV，Oabrka、一ノOdn0－Sc′ekowa－Vm，eSclCZvrardbw‾Elapll“●

周P朝nans0、，0negOpr二eこ【擁EuropeISkqニeSro・初一rFl′nd，′SユIS絢r70jc用′aMaChProgramu（巾era鋤negO力布slru柄Iru

planowanegodow互czeniawskIad Projektu”Gospodarkawodno一gciekowawmiegcie

Zyrarddw EtapII”wspbmnansowanego przez Unie Europ華ka ze料odk6w Funduszu

SpanoSciwralnaCllProgramuOperacyJnegOInn”aStrukturaiSrodowisk〇・

2．Przedmiot Umow zostanie wykonany na warunkachi w zakrcsie okreSlonym

wpostanowieniachninlqSZejUmowyoraznawarunkachiwzakresieokreSlonymwnw・

dokumentach，ktdrebedaOdczytywaneiinterpretowanejakointcgralnaczeSiUmowy：

a）Decyzjiopozwoleniunabudowe，

b）PrCjekt budowlany′－budowa siecikanalizaP sanitarng w ul・K・Werbickiego，

ul．1－gOMajawZyrardowle，WZakresieuwzglednia揮ymSPeCynkerobdtbudowlanychpo

wprowadzeniu nieistotnych odstepstw od warunkdw decy乙110POZWrOleniu na budowや

RB．6740．5．126．2013z dnialO．06．2013r．iRB．6740．5．161．2013z dnial．08．2013r，ZWany

dalejprqiektcmbudowlanym，

C）OpiniageotechnicznazdokunlentaCjabadahpodlozagruntowegodoprojektLIkanalizacji

sanitarneJWulicyWerbickiegowZyrardowie，PaZdziemik2012，

d）SpecyHkada Techniczna Wykonaniai Odbioru Robdt Budowrlanych，ZWanq dalej

STWiORB，

e）OfercieWykonawcywrazzzalacznikami，

t）SpecynkacjiIstotnychWarunkdwZamdwienia（SIWZ），

g）Wyia誼cniaZamawiajqcegoudzielanewtrakcieproceduryprzetargowej・

3．NazakresrzeczoWyPrZedmiotuzamdwieniaskねdasie‥

1）Budowakanalizacjisanitamdgrawitacljnejwrazzod華ciamisiecikanaljzacyjndw

pasiedrogowymoねcznejdlugoSciok・377mb・

2）Odtworzenienaw亨ZChniul・Wcrbickiego・

3）　RobotyodwodnienlOWe・

4）ZageS誓Zeniegruntuwrazzwykonaniembadahzageszczeniagruntu（WiloSci4egz・

dlaZamawl綱CegO），ktdrepotwierdzauzyskaniewymaganegowProjekciebudowLanym

orazspecynkacjiTechnicznもWykonaniaiOdbioruRobbtBudowlanych－ZWangdalej

STWiORB，StOPnlaZageSZCZeniagruntu，ktbrewykonanezostanqPrZeZjednostke

posiadz南cakwaliHkaqiedowykonywaniatychbadah・

5）Usuniecieko喧iizinHastrukturapodziemna・

6）Obslugageodezかaprzedmiotufamdwicnia（tycz中eorazinwentaryzacja

geodezyJnaPOWykonawczazaewidenqonowanawPowlatOWymOSrodkuGeodezyJnymW
Zyrardowie－Oryginalyw’iloSci4egz・dlaZamaw率C等0）・

7）OpracowaniePrqjektu／dwtymczasowdorganlZaqiruchudrogoWegO

wprowadzonej／ychnaczastrwaniarobdtwrazzoplatqzazaJleClaPaSadrogowegonaczas

prowadzeniarob6tstosownymioplniamiiuzgodnieniami・

8）PrbbyszczelnoSci，inspekqiakameraTVwykonandkanalizaqjisanitarnej

（2egz・PlytyCDdlaZamawi専CegO）・

9）WykonaniedokumentacJIPrOjektow諒wrazzuzgodnieniamiiuzyskanie

odpowiednichdecyzjiadministracyJnyChje組tobedziekoniecznedowykonaniarobdt

budowIanych．

10）WykonanieDokumentacjipowykonawczejwiloSci4egz・dlaZamawiajacego・

ll）Inne望nFOSciniewymienionevTyZej・akoniecznedowykonaniaprzedmiotu

zambwienlaOPISanegOWPunkciel）・

4．Szczegdlow zakresi opIS PrZedmiotu zamdwienia uJety ZOStal w Dokumentaql

projektowejokreSIoneiw§1，uSt・2b，COraZSTWiORB・

5・W przypadku sprzecznoSciw postanowieniach dotyczacych przedmiotu Umow｝′・do

celdwinterpretacjibedamiaIyplerWSZehstwodokumentyzgodnieznastep明C雀kolejnoScia：
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B，e助紘aqah／0痢MWttrunkdwZ・miwtenねdkpns擁W、一Ianiaoud＝ieleniemm6両e所ap〟bIicニnegOPr a‘J：0mgO一Vlpb，ePrこe血・gu

nIeOgmLC二OnegO mrOboO′・bu’かyk／7epOleguJqCerurea／l＝aqtZtluknu716－・BIJLh一周日南ctkamIT＝aq′SL7rlim砂川Z，lWerbtck，egO

Wiかa′do高／ip／ano囲昭gO‘か↓車m′iawskladPrqektu。Go函rka一↓，OdwJc，eko囲、tIm′ejc′eZrlt7rdか－LJqpJJ’l

Wや6拘rvowanegopr莞＝し高吟Eurqpys佃質料odkLjwFtJmhJS＝u鋤′103cil一，ramaChl，rogra研qnraCJ〝仰gOhtbasl′てl初Iru

′ふ。‘わ川面。

Wyja誼ieniaZamawl明CegOudzielonewtrakcieproceduryprzetargow匂，PrC房ktbudowLany．

STWiORB．

6・Wykonawca oSwiadcza，zezapoznalsiezDokumentacJaPrqjcktowa，STWiORB oraz

innymidokumcntamioplS明CymlPrZedmiotzamdwieniainiestwierdzawnichbkdbw，ani

brakdw・JeZeliwtrakcierealiza串UmovryzostanawjakikoIwieksposdbujawnionebledylub

brakiwww・dokumentach，WykonawcaniezwloczniezawiadomionichZamawlaJaCegO，nie

Pb血idjednaknizwterminie3dnioddatyichujawnienia．

7・Opisane w ust・l roboty obejm1両wszclkie roboty，dostawy materialbw，urZadzeh

isprzetuorazuslug・rOZruChyiprdby，badania，SZkolenianiezbednedonalezytcgooraz

teminowegowykonanlaPrZedmiotuUmowy．

8・WykonaWCa ZObowiazLUe Sn阜Wkonac przedmiot UmoW ZgOdnie z dokumentaqa

Prqjektowa，SpecyHkacjq Techniczna Wykonaniai Odbio…　Robbt Budowlanych

（STWiORB）orazimymidokumentamiopis南cymip：Zedmiotzanndwienia，ZZaChoYaniem

moZliwienaiwiekszqstaranno丸i，ZgOdniezzasadamlWiedzytechnicznq，Obow噂訓JaCymi

PrZePISamitechniczn0－budowlanymi，WSZCZegdlnoScizprzepISamiustawyzdnia71ipca

1994r・PrawrObudowlane（tekstjednolity：Dz．U．Z2013r．，POZ．1409zeznL），

MATERIALYIURZADZENIASTOSOWANEDOREALIZACJI

PRZEDMIOTU UMOWY

§2

1・　Wszelkiewroby（materialy，urZqdzeniaimaszyny）zastosowaneprzezWykonawce

dorealizacJIPrZedmiotuUmowymusza：

a）SpehiaCwszelkiewymogiustawyPrawobudowlaneiinnychprzepisdw，

b）byi dopus子CZPnC do obrotui do powszechnegolub jednostkowego stosowania

W budownictwlel na dowdd tego posiadaC odpowiednie dokumcnty wymagane przez

WヰaSciweprzepISy．

2・　Wykonawcajest zobowi卑Zany PrZekazaC Zamawi年iacemu dokumenty，O ktdrych

mowa w ust・l przedich zastosowaniem，WraZ Ze WSkazaniem podstawy PraWnqI

WPrOWadzeniadoobrotuWyrObu．

3・　WykonawcaponosiodpowiedzialnoS言zaskutkiwnik魂CeZZaStOSOWaniawyrobdw

niezgodnychzUmowaiobowi剛aCymlprZeplSami．

TERMlINY

§3

1．UstalasICnaStePLU Cetermlny：

a）TerminrozpoczeciareaIizacjipr・ZedmiotuUmowy：dziehpodpisaniaUmovry．

b）WymaganyTcminZakohczeniaRcaIizaejiPrzedmiotuUmov－30・04・2015r・

2・ZaTermin Zakohczenia RealizaqiiPrZedmiotu Umowy rozumle Sle teminWγkonania

robdt budowlanych objetych Umowa，POtWierdzony przez Zamawl補CegOiInzynlera

Kontraktu／InspektoraNadzoruwProtokoleOdbioruKohcowegoRobdt．

3・Wykonawca zobowiazany jest naipdZniej na co naimniej14　dni przed Teminem

Zakohczenia RealizadiPrzedmiotu Umowy przekazaC do zatwierdzenia Zamawla牌Cemu

Dokumentacj powykonawcz叩r？Z WSZyStkieinnP niezbedlle dokumenty，W Zakresie

umoZliwi明CymZlozenieZamawlaJaCemuZaWiadomlCniaozakohczeniubudowy，Oktdrym

mowawustawiePrawobudowlanc．

4・Zamawi年毎cyprzekaZeWykonawcynajegopisemneを軸anieTerenbudowy，niepd霜iej

nizwterminie3dnioddatyzlozeniaz軸ania，jednakniewczeSniejniz：
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、′みrardo聞ei’p／a′70胸negOdo、布C二m′a、VS妨dPr〔函Iu月GomoabrkaTWaho一子雄太0－1，a一γ′n，eSc，eZyrurdd、仁Etap／lii

、VSPduinar，SO一聞7egOPrニe＝L′擁EtJrmL函ニejrodkb、壷′ndusニー‘Si・9，70jc同一ramaCI7Progrumノ旬，eraCyI′1egOl所aStr面′ru

－Wdniu，Wktdrymubezpicczenia，Oktdrychmowaw§6bedazawarteioptacone，adowdd

ichzawarciaioplaceniazostaniedostarczollyZamawlaJaCemu，

－Wdniu，WktdrymstronyuzgodniatreSCHarmonogramurzeczowo－finansowego，Planu

Pl加no善ci．

5．Zamawl劉aCyPrZekaZeWykonawcyDokumentaqeprqjektowa，SpecyHkacjeTechniczna

WykonaniaiOdbioruRobdtBudowlanych（STWiORB）niepdZnidnizwdniuprzekazania

Terenubudowy．

HARMONOGRAMRZECZOWO－FINANSOWYIPLANPLATNOSCI

§4

1．NiezwloczniepozawarciuUmowyWykonawcaprzcdlozy：

a）uzgodnionyzZamawi秘cymiInZynieremKontraktu／Inspektor望NadzoruHarmonogram

rzeczowo　－　nnanSOWy，StanOWlaCy hamonogram realizaql POSZCZeg61nych robdt

zterminamiichrozpoczecla，ZakohczeniaiwartoSciamiorazsporzadzonynaJegOPOdstawie

Plan PlatnoSciokre弱卒Cy PrZyJete Okresy rozliczeniowe oraァiWySOkoSd poszczegdlnych

platnoSci，jakieZamawiajqcyzobowiqzanybedzicuregulowaCztytuluwykonanianiniejszd

Umow．

b）PlanPlatnoSci．wynik函cyzI－Iarmo堅ramurZeCZOWO一五nansowegoorazzgodny

zzawa垂UmowalZamierzenlamiZamawlaJqCegO・

2．Harmonogramrzeczowo一組nansowzostaniesporz的zonyprzezWykonawcedlarobdt

budowlanychotljetychDokumentacJaprOjektowaorazSTWiORB・

3．Ham10nOgram rZeCZOWO　一　角nansowyi Plan PlatnoSci nie moga byd sprzeczne

zzamierzeniamiinwestycyJnymiZamawl劉魯CegOiUmowa・

4・Wykonawca niezwtocznie uzgodni zlnzynlerem Kontraktu／Inspektorem Nadzoru

iZamawl明CymOraZPrZedlozyZamawla．JaCemuuaktuaLnione：IIarmonogramrzeczowo－

finansowyiPlanPlatnoSci，JeZelidokumentyteniebedaZgadzalyslelubniebedqspoJne Z

faktycznympostepempracyWykonawcylubpIatnoSciami・

5．Wykonawca zobowlaZany bedzie rbwnieZ do czynnoSciopISaneJW uSt・4i5言ezelj

otrzymastosowanepowiadomienieodZamawlaJaCegO LubTnZynlCraKontraktu／Inspektora

Nadzoru．

PODWYKONAWCY

§5

1・Wykonawca，POdwykonawcalubdalszypodwkonawcazamdwienianarobotybudowlanc

zamierzaJaCyZaWrZeCumoweopodwykonawstwo、ktdrqprzedmiotemsarobotybudowlane，

」eStObowlqZany，Wtrakcie realizacJIZamdwieniapublicznego na robotybudowlane・do

przedloZeniaZamawlaJqCemuPrqiektutqIumOWy，PrZyCZymPOdwykonawcalub dalszy

podwykonawca jCSt ObowlaZany dobczyc zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
opodwykonawstwootreScizgodnejzprojektemumowy・

2．Temin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcylub dalszcmu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwkonawstwo nie moze byC dluzszy niz30dniod dnia
doreczeniaWykonawcy，POdwykonawcylubdalszemupodvJykonawcyfakturylubrachunku・

potwierdz吐iacych wykonanie zleconeJ POdwykonawcylub dalszemu podwykonawcy

dostawy，uSlugilubrobotybudowlang・

3．Zamawiajacy，W terminie d014（czternastu）dniod przedstawienia prqiektu umovry

oktdrymmowawust．1，maPraWOdozgloszeniapISemnyChzastrzeZehdoprqjektuumowy

opodwykonawstwo，ktdrqIPrZedmiotemsarobotybudowlane：
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l）niespelni＊cejwym㌢ahokreSlonychwspecyHkaejiistotnychwarunkdwzamdwienia；

2）gdyprzewidbetemlPZaPlatywynagrodzeniadlu7SZynizokreSlonywust・2・

4，Niezgloszenie pISemnyCh zastrzeZeh do przedIoionego pr〔扉ktu umowy

opodwykonawstwo，ktbrqprzedmiotemsarObotybudowlane・Wterminie14dni，uWaZaSle

zaakceptaqeprqjektuumowyprzezZamaWla擢CegO・

5・Wykon祖WCa，POdwykonawcalubdalszypodwykonawcazamdwienianarobotybudowlane

przedkZadaZamawlaJqCemuPOSwiadczonazazgodno託zoryglnaIemkopiezawa的umowy

opodwykonawstwo，ktdrqprzedmiotemsarobotybudowlane，Wlerminie7dnioddniaJq

6・ZalnaWlaJaCy，W terminie14　dni，Zglasza pISemny SPrZeCiw do umowy

opodwykonawstwo，ktdrq przedmiotemsarOboty budowlane，WPrZyPadkach，O ktdrych

mowawust．3pktl）lub2）．

7．NiezgIoszeniepISemnegOSPrZeCiwudoprzedIoかnqumoWOPOdwykonawstwo，ktdreJ

przedmiotemsarobotybudowlaneブWterminie14dni・uWazaSiezaakceptaqeumoWyPrZeZ

ZamawlalaCegO．

8・Wykonawca，POdwykonawcalubdalszypodWkonawcazamdwienianarobotybudowlane

pr7：edkladaZamawlaJaCemuPOSwiadczonazazgodnoSCzoryglnalemkopiezawaneJumOWy

opodwykonawstwo，ktdrqprzedmiotemsadostavylubuslugl，Wterminie7dnioddniaJq

zawarcia，ZWylaczeniemumdwopodwykonawstwoowartoScimnleJSZqlnizO，5％wartoSci

umoW W SPraWie zamdW震nia publicznego oraz umdw o podvTykonawstwo，ktdrych

przedmiot zostal wska7・any prZeZ ZamawlaIqCegO W SPeCyfikacjlisto血ych warunkdw

zamdwienia，jako nlePOdlegaJqCy ninlqlSZemuObowiazkowi・Wylaczenie，O ktdrymmowa

w zdaniu plerWSZym，nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartoSci wiekszq ni2

50000zl．

9．Wprzypadku，Okt6rymmowawust．8，jeZeliterminzaplatywynagrodzeniaJeStdluZszy

ni230dni，ZamawlaJqCyinfbmuJeOtym WykonawcelWZyWagOdo doprowadzeniado

zmianyteJumOWyPOdrygoremwyStqPleniaozaplatekaTyumOWneJ・

10・PrzepISyuSt・1－9stosuJeSleOdpowiedniodozmiantqumowyopodwykonawstwo・

11・WykonaWCa bedzie kaZdorazowo przedkladalZamawlaJaCemu WraZ Z kazdqねktura

oswiadczenia podwykonaWCdwi dalszych podwykonawcdw zaakceptowanych przez

Zamawl明CegO ZgOdnie z postanowieniami ninlelSZd Umow oraz kopie dokonanych

przelewdw，POtWierdzaiacychuregulowanienaichrzeczprzezWykonawc竿Wymagalnychna

dziehzZoZeniaww．03wiadczenianale血OSciztytulurealizacJlumdwpodwykonawczych．

WprzypadkubrakudolaczeniatychoSwiadczeh，ZamawlaJaCymOZedokonaCbezpoSredniej

zapIaty wymagalnego wynagrodzenia przysluguJaCegO POdvrykonawcylub dalszemu

POdwykonawcy，ktdry zawarI zaakceptowana przez Zamaw1割qCegO umOWe

opodwykonawstwo，ktdrgprzedmiotcms魯rObotybudowlane，lubktOryzawarlprzedlozonq

Zamawl明CemuumOWeOPOdWkonawstwo，ktdrqprzedmiotemsadostawγlubuslugl・

12．Wynagrodzenle，Oktdrymmowawust．11，dotyczywy互CZnienaleznoscIPOWStaIychpo

zaakceptowaniuprzezZamawl朗CegOumOWyO POdwykonawstwo，kt6r争IPrZedmiotemsa

roboty budowlane，Iub po przedIoZeniu Zamawl補CCmu POSwiadczoneJ Za ZgOdnoSC

zoryglnalemkopiiumowyopodwykonawstwo，ktdrelprZedmiotemsadostawylubuslugl・

13．BezpoSredniazaplataobejmuewyaCZnienale如ewynagrodzenie，bezodsetek，naleznych

POdwykonawcylubdalszemupodwykonawcy・

14・Przed dokonaniem bezpoSredniq zaplaty Zamawl明CyJeSt ObowlaZany umOZliwiC

Wykonawcy zgIoszenie pISemnyCh uwag dotyczacych zasadnoSci bezpoSredniq zapIaty

WynagrOdzeniapodwykonawcylubdalszemupodvrykonawcy，Oktdrych mowawust・11・

ZamawlaJaCyinfbrmLUe O termillic zglaszania uwag，nie krbtszym niz7dni od dnia

doreczeniatqinf。rmaql．
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15・Wprzypadkuzgloszeniauwag，Oktdrychmowawust・14・Wterminiewskazanymprzez

Zamawl明CegO，ZamawlaJaCymOZe：

1）nie dokonaC bezpoSredniej zaplaty vrynagrodzenia podwykonawcylub dalszemu

podwykonawcy，、ieZeliwykonawcawykaZeniezasadnoSCtakigzapIaty・albo

2）zloZyd do depozytu sadowego kwote potrzebnq nP．POkrycie wynagrodzcllia

podwykonawcylubdalszegopodwykonawcywprzypadkuistnlenlaZaSadniczqwatpLiwoSci

ZamawlaJaCegOCOdowysokoScinaleZneJZaPlatylubpodmiotu，ktdrcmuplatnoSCslenalezy・

dbo

3）dokonai bezpoSredniej zapIaty wynagrodzcnia podWkonawcylub dalszemu

podwykonawcy，JeZelipodwkonawcalubdalszypodWykonawcawykazezasadnoSCtakiqj

ZaPlaty・

16．W przypadku dokonania bezpoSredniq zaplaty podwykonawcylub dalszemu

podwykonawcy，O ktdrych mowaw ust・11・ZamawlaJaCy POtraCa kwote wyplaconcgo

wynagrodzeniazwynagrodzenianaleznegoWykonawcy・

17．KoniccznoSC wielokrotnego dokonywania bezpoSrednieJ ZaPlaty podWkonawcylub

dalszemu podw）′konawcy，O ktdrych mowa w ust・11，1ub koniecznoSC dokonania

bezpoSrednichzaplatna sume wiekszaniz5％wartociumowy w sprawie zambwienia

publicznego moze stanowICPOdstawe doodstapleniaodumowyW SPraWiezamdwienia

PublicznegoprzezZamawl明CegO・

18．PrzepISyuSt・1－17nienarusz瑚PraWiobowiazkdwZamawlqlaCegO・Wykonawcy・

podwykonawrCyidalszegopodwykonawcywnik諦cychzprzepISdwarL6471ustavryzdnia

23kwietnia1964r．－Kodekscywilny．

19．W）rkonawca nie moZe powierzyc podwykonawcom rcalizacji kluczovTyCh czesci

zamdwieniaprzedmiotuninlgS袖UmowwprzypadkuzastrzeZeniapTZeZZamawl明CegO

obowiqZku osobistcgo wykonania przez Wykonawce，Za Wy南tkiem zakresu，W jakim

Wykonawcapowo珂eslenaZaSObyinnegopodmiotu，naZaSadachokreSlonychwart・26ust・

2bustawypraWOZamdwiehpublicznych，WCeluwl′kazaniaspelnianiawarunkdw・Oktdrych

mowawart・22ust・lustawyprawozamdwiehpublicznych・

UBEZPTECZENIE

§6

1・Wykonrcazapewni・naOkresoddniaprzekazaniaTerenubudoWrydodnia（terminu）

zakohczenlarealizaqlprZedmiotuUmowy再・datyOdbioruKohcowegoRobdtubezpieczenie

budowy，kt6rebedzieobejmowaCswoimzakresemmiedzylnnymi：

a）ubezpjeczenieodpowiedzialn〔亨CyWih南deliktowqiztytuluzniszezeniawszelkiej

WIasnc亨nakwotelmlnzl（ubezpleCZeniezaszkod〉’rZeCFOWeim魂tkowe）・

b）ubezpIC9ZenieododpowiedzialnoScicywiln函eliktowgnawypadekSmierci・kalcctwalub

uszkodzenlaCiaIanakwotelmlnzl（ubezpieczeniezaszkodyosobowe）wodniesieniudo：

－　OSdbupowaZnionychdoprzebywanianaTereniebudow，

一　〇Sdbtrzecich，ktdreniesquPOWaZnionedoprzebywanianaTereniebudowyl

c）ubezpiecze享Odzniszczehrobdt，materialdwisprzetuo†aZinnegomieniaobjetych

Umowa（ubezpleCZenicoddzialalnoScibudowland）nakwotenlemniejsz往niz120％kwoty

wnagrodzeniaokTeSlonegow§12ust・2Umowy（brutto）・

2．Kopieumdwubezpieczenia（polis）wrazzdowodamizaplatyodpowiednidcz挙Ciskladki

WykonawcaprzekazeZamawlajaCemu・

3．JeZeliWykonawcanieprzedstawiZadanqIPOlisylubdokumentdwubezpleCZenlOWCh，jak

itez．dowoddwzaplatyodpowiedniqczeSciskladekwteminie28dnioddniapodpisania

Umowy，Zamawl明Cy mOとe zawrzei umowe ubezpleCZeniowa na koszt Wykonawcy・
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W takim przypadku ZamawlaJqCyJeSt uPraWniony do obciaZenia Wykonawcy kwota

zaptaconychskladekubezpleCZenlOWyCh・ktdramOZepotrqciCzkwotnaleznychWykonawcy・

4・Wykonawca przed zawarciem ubczpleCZenia ma obowlaZek uzyskania akceptaql

ZamawimcegotreSciumdwubezp亨Zenia（polis）・

5．ZmianywarunkdwubezpleCZenlamOgabyCdokon〉′WaneZaZgOdaZamaw均aCCgOlub

jakoogdlnezmianywprowadzane przezhrmeubezpieczeniowa．zktdrazostalazawarta

umowa ubezpleCZeniowa・Obydwie strony Umowy musza przestrzegac warunk6w polis

ubezpleCZenlOVyCh．

6．ZamawlaJqCyiInzynierKontraktu／InspektorzyNadzoruInwestorskicgo bedardwnolegle

zwykonawcaObjeclOChronaubezpleCZeniowaiubezpieczeniem，Oktdrychmowawust・1

Pkt．a）ib）・

7．Bene的entamiztytuluubezpieczenia．oktdrymmowawust・lpkt・C）bedardwl10legLe

WykonawcaiZamawlaJaCy・

8．UbezpleCZenla，Oktdry血mowapowy布imuSZaPOZOStaCwmocyprzczcalyczastrwania

Umowy：詑do dnia（terminu）zakohczenia realizacji przedmiotu Umowy（Odbioru

KohcowegoRobdt），

9．JezelizjakiegokoIwiekpowoduubezpieczenianiebedapozostawaCwmocyprzezokres，

oktdrymmowawust・8，ZamawlaJaCymOZezawrzeeumoweubezpleCZeniowanakoszt

Wykonawcy・Wtakimprzy・PadkuZamawl綱CyJeStuPraWnionydoobci車eniaWykonawcy

kwota zaplaconych skIadek ubezpleCZeniowych，kti哩mOZe POtraCIC Z kwot naleZny′Ch

Wykonawcy・

FUNKCJE

§7

1．Podmiotem kontrolL尭cymi nadzoruJqCym Z ramienia ZamawlaJaCegO PraWidlowq

realiza〔彊UmowylPelniacymfunk〔涼reprezentantaZamawla揮egOPrZedWykonawcqJeSt

InzynierKontraktu／InspektorNadzoru・

2・RoleInzynleraKontraktunazadaniupctniebedzie‥

3．WimieniuInZynleraKontraktuosobamisprawuJqCymiobowiaZkizwlqZalleZeWSPblpraca

zwykonawca，nadzoremnadprowad孤n）rmirobotamiorazkoordynac璃PrOWadzonychrobdt

bed寧

a）TnZynierRezydentwosobie

b）Inspektorrobdtsanitarnychwosobie

c）Inspektorrobdtdrogowchwosobie

4．Wykonawcaustanawia：

a）Kierownikabudowywosobie

b）Kierownikrobdtdrogowchwosobie

PRAWAIOBOWIAZKIZAMAWIAJACEGO

§8

1．DoobowiazkdwZamawla揮egOPOZainnymiokreSlonymiWtreScininlgSZd UmovYy

nalezy：

1）protokolarneprzekazanieTerenubudoYnaWanlnkachokrcSLonychw§3ust・4・

2）przekazanieWykonawcyDokumelltaCjlPrqiektow亭主STWiORB，kscrokopiiDecyZii

opozwoleniunabudowe，DziennikaBudow，

3）przystapieniedoodbioruprzedmiotuUmowY，
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順p勅nar，30”，anegOprニeこし′′，′待IrOPySkqごejro‘妨一高‘ndl，SJLSbdnoSc川r〟′1laChF’roira刷物eracりr，egOhかasmJk／uI’a

4）zaplataumdwione写PWynrgrOdzenia・

2・ZamawlaJqCy uPraWnlOnyJCSt do kontrolowania prawidlowoSci wykonania robdt⊃

yszczegdlnoSciichjako缶terminowoSciiuzyciawねScivYyChwyrobdw（materialew
lurZadzeh）．

3．ZamawLaJaCymaPraWOZglaszaCzastrzeZeniaizadaCodWykonawcyusunleClaZTerenu

budowykazdejosoby，ktdrazdaniemZamawlaJaCegOZaChowuJCSlenieWtaSciwielubjest

niekompetentnalub niedbaIa w wykonaniu swoich obowiqzkdw・W uzasadnion℃h

przypadkachZamawlaiaCymOZeZqdaCusunleClaZTerenubudowypodwkonawcdw・

OBOWIAZKIWYKONAWCY

§9

DoobowiqzkdwWykonawcy，pOZainnymiokreSlonymiW′treScininlqSZejUmowynalezy

wszczegdlnoSci：

1）Prawidlowewkon空Ⅵ誓yStkichrobdtzwiazanychzrealiza轟przedmiotuUmoW

zgodniczJeJPOStanOWlenlaml，ZgOdniezDokumenta函ProjektowaOraZSTWiORB，OraZ

imymidokumentamiopISujaCymlPrZedmiotzamdwienla，ZaSadamiwiedzytechniczneJ・

obowlaZuaCymlPrZePISami－WtymteChniczno－budowlanymi，atakzezzachowaniem

naleZytdstarannoSci，WterminieokreSIonymwUmowie・

2）WprzypadkustwicrdzeniaprzezWykonawcewadw Dokumentacjiprojektowをioraz

winnychdokumentachopis明Cy・ChprzedmiotUmow，ZaWiadomienieZamawl明CegO

wterminie3－Chdniod datyichujawnienia．Wprzypadkuzaniechaniazawiadomienia

Wykonawca ponosiodpowicdzialnoSiza szkody wynikle wskutek nie zawiadomienia

3）ProYaqZeTierobdtwsposdbniepowod南cy’SZkdd，WtymZagrOZeniabezpieczehstwa

ludzilmienlaOraZZaPeWnl明Cy OChroneuzasadnionychinteresdwosdbtrzccich，POd

rygoremodpowiedzialnoScicywilnqzapowstaleszkody・

4）ZawarcieubezpieczehzgodniezwarunkamiokreSlonymiw§6・

5）Koordynacjaprowadzenia robbt przez Wykonawce z Zamawi的cymiInZynierem

Kontraktu／InspektorcmNadzoru・

6）OpracowaniePLanuBezpieczehstwaiOchr望yZdrowia，OktdrymmowawarL21a

ustawyprawoBudowlanelPrZekazanieZamawLalaCemuWiloSci3egz・

7）Obsluga geodezyjna przedmiotu zT6wienia∴W SZCZ専InoSci：gCOdezyjne

wyznaczenieobiektdwbudowlanychwterenle，CZynnOScigeodezyJneWtOkubudoWyOraZ

po zakohczenju budow，POZySkanie aktualneJ maPy ZaSadniczq terendw otlietych

przedmiotemUmowy・

8）Prowadzeniedokumentacjibudowyorazsporz軸zenieDokumentacjipowykonawczej

wiloSci4egz言inwentaryzacJLgeOdezyjnqPOWykonawczqzawiera恨CqPOSwiadczenie

oJeJ PrZekazaniui zaewidencJOnOWaniu w OSrodku DokumentacJi GeodezyJnqI

iKartograHczndwZyrardowie－WiloSci4egzemplarzy（oryg平y）・

9）WykonanienawねsnykosztwszystkichniezbednychbadahlPrbb，uZgOdnieh，

10）Zapewnienie wszystkich niezbednych nadzordwiponiesienie zwiazanych z tym

kosztdwpozanadzoreminwestorskimiautorskimPrcjektanta・

11）UzyskaniewszystkichniezbednychzgddnaczasrealizacjiprzedmiotuUmowy・

12）DostarczenieZamawiajacemudokumentdW，ktdrebedapotwierdzaly言Zproponowane

przezwykonawceWyrOby（materialyiurzadzenia）posiadajaWymaganeParametryOraZ

potwierdzajadopuszczeniedoobrotulpOWSZeChnegostosowania・

13）Przestrz．eganie na Terenie budowyiterenie przyleglym porzadku，PrZePisbw bhp

lp．pOL
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、〝4，rardl川・Je。plar70、lIaT・egO‘Jo一・′lqcニen′0－VSHa・JPrq庫I，，Go斗〉0‘れk…VOdn0－jclekoTtPl一朝，ejcleZ：レrar霜、‘LfIap〃i’

TyJp朝nar，SO、tarlegOPr＝eニU昭E〟r‘陶Skq・ejro・撫一＋，FnnJS帯　やbjr70jc剛ramu・ihPrvgru肋IOperw）lnegOh／ruSLruklllra

14）Przygotowanieodstronytcchniczn句Prdb，badahorazprzeprowadzenienaswojkoszt

Prdb，badah．

15）Zgtaszaniedoodbiorurobdtzanikajacychlubulegajacychzakryciu・

16）Prowadzenie Ksi＊ki Obmiaru w fbrmiei zakrcsic uzgodnionym zInzynierem

KontraktLJInspektoremNadzoruiZamawl明Cym・

17）Sporzadzenie oraz aktualizowanie w uzgodnieniu z ZamawiajacymilnZynierem

Kontraktu／Inspektorem Nadzoru Harmonogramu rzeczow0－nnanSOWegO OraZ Planu

18）Przedk肋anieInzynierowiKontraktu／InspektorowiNadzorudodnia5－gOkazdeg9

mieslaCaW fbrmie pISemneJraPOrtdwmiesleCZnyChzpostepurobdtwttIrmieitreSci

uzgodnionejzInzynleremKontraktu／InspektoremNadzoru・

19）Wykonanie dokumentadi pr函ktowd・WraZ Z uZgOdnieniamii u？ySkanie

odpowiednichdecyzJiadministracyJnyChJe鍋to bedziekonieczne do wykonanlarObdt

budowlanych．

TERENBUDOWY

§10

1．0dchwiliprotokolamegopr準将CiaTerenubudowydoczasuodbioruprzedmiotuUmovry

WykonawcaponosiodpowiedzialnoSCzaurzadzenielgOSPOdarowanienanimorazzaszkody

Wyniklenatymterenie・

2・WykonawcaodpowiedzialnyJeStZautrZymyWanieTerenubudowywstaniewolnymod

PrZeSZkddkomunikacyJllyCh・

3．PozakohczeniurobdtbudowlanychiprzedzawiadomienielnOgOtOWOScidoodbio…rOb6t，

Oktdrymmowaw§14ust・2・WykonawcazobowjazanyjestdoprowadzidTerenbudowy

oraZterenPrZylegly，donalezytegostanulPOrZ軸ku，atakZe－WraZiekorzystania－drogl

sasiadujacezterenem，naktdrymprowadzonebylyrobotylubnaruszoneprzyprowadzonych

robotach．

4・Wykonawcabedzienawlasnykosztskladowat，uSuWaIiutylizoWalwszelkieodpadyoraz

nlePOtrZebnematerialylurZ勘zeniapochodzacezrozbibrkilubpowstaIewtrakcierealizaql

robdtbudowlanych．

5・WykonawcazobowlqZuJeSiedozabezpieczeniaTcrcnubudowyorazpozostaJaCegOnanim

SPrZetuprZeddostepemosdbtrzecich．

6・Wykonawcazobowiazue Sle ZapCWnid naTerenie budowy，W granicach przekazanych

przez Zamawiajacego oraz na terenie przyleglym naleZytylad，pOrZ担ek，PrZeStrZeganie

przepISdw bllP，ZaSad ochrony Srodowiska，P・POZ・，OChrone z埠id函cych sie na terenie

obiektbw，Sieci言nstalacjioraz urzadzeh uzbrqjcniaterenuiutrzymanieich w naleZytym

Stanietechnicznym，POnOSZaCWSZelkiekonsekwencJeZtegOtytulu・

7．WykonawcazobowlaZueSleZaPeWniiwlasnymstaranieminasw句kosztzasilanieTerenu

budovrywenergieelektrycznq，WOde，OdprowadzenieSciekdw（toalcty）・

SPOTKANIAINFORMACYJNO－KOORDYNACY．TNE

§11

1．W trakcie realizaql PrZedmiotu Umowy moga odbvwaC sle SPOtkaniainfbrmacyJnO－

koordynac）lne Z udzialem przedstawicieli WykonaWCy，ZamawlalaCCgOiIllZynlera

Kontraktu′Inspektora Nadzoru，W ktdrych maJa ObowlqZek uczestniczyc przedstawiciele

ww．stronlubosobyprzeznichupowaZnione．
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2・Wspotkaniachoktdrychmowawust・1mogabraeud7ljaltakZeinneosobypowolaneprzez

Strony・

3．SpotkaniabedqsieodbywaCwsiedzibieZamawlaJaCegOWZyrardowie，PrZyul・Czyst35・

DziehorazgodzinaspotkahzostanqustaloneprzezZamawlaJaCegO，POZaSlegnleCluOPlnii

Wykonawcy・

WYNAGRODZENIEISPOSOBZAPLATY

§12

1．Stronyustalaja，zeobowlaZumCqjefbrmaWynagrOdzenlaJeStWnagrOdzenieryczaltowe・

2．Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust．l ustala sle na kwote brutto　……・Zl

（SJownie∴　…・），WtymPOdatekVAT‥…：‥Zl（sIownic……………・）－ZgOdnicze

stawkapodatkuVATobowiazuJaCqWdniuwystawleniafaktury・

3．Wynagrodzenie wymienione w ust．2　0bejmuJe WSZelkie koszty zwlqZane

z kompleksowym wykonaniem przedmiotu Umow，ZgOdnie zJq treScia oraz zakresem

OkreSlonymw§1，jakrdwniezkosztyniujetewDokumentacjiprqjektowかSTWiORB・

4・WykonawcaoSwiadcza，Zenaetaple PrZygOtOVTyWaniaofeTty ZaPOZnaIsle ZTerellem

budow，DokumentacJa Prqiektowqi STWiORBiinnymi dokumentami opISu．7年Cymi

przedmiot zamdwienia oraz wykorzystaI wszelkie Srodki ma擢Ce na Celu ustalenie

WynagrOdzeniaobejmuJaCegOrObotyzwlaZaneZWykonanielnPrZedmiotuUmovry・

§13

1．ZaplatazawykonanerobotyodbywaCsiebedzienapodstawiejednqi魚kturyprzqsciowq

ifakturykohcowq，ZgOdniezrzeczywistympostepemrobdtiPlanemPIatnoScistanowlaCym

ZaJaCZnikdoninleJSZejUmow．

2．Podstawa do wystawienia faktury przqscIOWej b担zie sporz担zolly PrZeZ Wykonawce

i zatwierdzony przezInzynlera Kontraktu／Inspektora nadzorui Zamawl瑚CegO ProIokdI

odbiorurobdtw tokuぅwkt6rymokreSlonyzostaniezakresrzeczowo－finansowy，jakizostal

zrealizowany wokresierozliczenlOWymZgOdnie zaktualnymHamonogramemrzeczowo一

缶nallSOWmiPlanem platnoSci・Zaplata za prawidlowo wystawion魯魚kture przqsciowa

nastqpIWterminie30dnioddatyjcjdoreczelliaZamawlaJaCemu・

3．WartoSCrobdtdlaceldwphtnoScIPOSredniqniemozebyCniZszaniz30％wnagrodzenia

Oktdrymmowaw§L2ust．2．

4．Zakresrzeczowo一缶nansowy，Oktdrymmowawust．2i3bedzieokreSlonynapodstawie

StOPnlaZaaWanSOWaniaelementdwrobdtzawartychwWykazieCenwOfercieWykonawcy・

5．Protokdl odbioru robdt w toku musi byC zatwierdzony przez Inzynlera

Kontraktu／lnspektora／dw Nadzoru Inwestorskiego przed przedstawieniem go do

ZatWierdzenia przez ZamawlaJ叩egO・

Przed wystawieniem Protokolu odbioru robdt w toku，Wykonawca winien dostarczyc

InzynlerOWiKontraktu／Inspektora／dwNadzoruInwestorskiego dokumenty，Oktbrychmowa

POniZqIWuSt．6．

6．W celu zatwierdzenia Protokolu odbioru robdl w toku przez TnZynlera

Kontraktu／Inspektora／Inspektor6wNadzoruInwestorskiego，WykonawcazobowiqZanybedzie

dostarczyC：KsiegeobmiaruzadanyokresrozliczenlOWy，ProtokoIyodbiordwczesclOWyCh

OeSlizostalysporzqdzone），ProtokoIyrobdtzanik的cychiulegq南cychzakryciu（je鍋zostaIy

SPOrZ担zone），Protokoly rozruchu（jeZeli zostaly sporzadzone），Deklaracje zgodnoSci，

deklaracjecharakterystykiuzytkow訪AtestynawbudowanemateriaPOeZelisqWymagane

przepisami），Protokolyprdbisprawdzeh，badah，rOZruCllu，POmiardw・kamerowanle，uStalone
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WUmowielubim）′Ch dokumentachwymienionychw§lUmowylub wynik斬ce？

przeplSdwlubnormdlawykonanychrobdtbudowlanych，POmiarygeodezyJneWykonanel

POdpisane przez uprawnionego geodete potwierdz吐iace zgodnoSC wykonanych robdt z

Dokumentaqaprqiektowa・

Po sprawdzeniu ww・dokumentdw przezInZynlera Kontraktu／Inspektoraldw Nadzoru

Inwestorskiego，Wykonawca wystawi Protokdl odbioru robdt w tokui przedloLy go

In坤nlerOWiKontraktu／Inspektorow′i／omNadzoruInwestorskiego・

7．ProtokdlodbiorurobdtwtokuzostaniezatWierdzonypodokonalliuodbiorurobdtwtoku，O

ktdrymmowaw§14ust・5UmoW：・

8．ProtokdlodbiorurobdtwtokunleZOStaniezatwierdzony，JeZeli：

a）ProtokdIzawie：arOboty・ktdreniezostalyW′ykonanelubzostalywykonaneniezgodniez

UmowqlubprzeplSamitechniczno－budowlan）皿1，

b）dostarczonedokumentyzwnioskiemWykonawcyozatwierdzenieProtokoluodbiorurobdt

WtOkus脅niekompletnelubbledne，

C）Wykonawca nie dostarczyIInzynierowi Kontraktu／Inspektorowi／Om Nadzoru

Inwestorskiego Raportdw miesleCZnyCh z postepu robdt，albo dostarczone Raporty

miesleCZneSaniekompletnelubzawicraJainfbrmacJenieodpowiadajaceprawdzie，

d）WartoSCzrealizowanychrobdtwokresierozliczeniowymprzekraczakWOtePrZeW記ziana

wHarmonogramierzeczowo一角nansowymiPlaniePlatnoSci，ChybazeStronyustalilylnaCZeJ，

e）Wykonawcaniedostarczydokumentdw，Oktdrychmowawust・6，

9．RozliczeniekohcowenastaplnaPOdstawieProtokoIuOdbioruKohcowegoRobdtpoJegO

zatwierdzeniuprzezInZynieraKontraktLl／Inspektora／dwNadzoruInwestorskiego

iZamawl棚CegO・

10．Podstawadowystawicnia魚kturykohcowもbedziesporzadzonyprzezWykonawce

izatwierdzonyprzezInZynleraKontraktu／Tnspektora／dwNadzoruInwcstorskiego

iZamawlaJaCegOProtokd10dbioruKohcowegoRobdt・

11．ZaplatazaprawidIowowyStaWionqfakturekohcowanastapIWterminie30dnioddatyJeJ

doreczeniaZamawl明CemuPOdwarunkiem，Ze

－WykonanyiodebranyzostaniecalyzakresrobdtobjetychUmowaOraZ

－uSunleteZOStanaWSZyStkiewadyiusterkizawartewProtokoleOdbioruKohcowegoRobdt，

－　Wykonawca wraz z ProtokoIem Odbioru Kohcowego Robdt zlozy OSwiadczenia

POdwykonawcbw言えbrakjestjakichkoIwiekzalegtoSciwzapIacicwynagrodzenianarzecz

POdwykonawcdwwrazzkopiamlPrZelewbwpotwierdzajqcychdokonanieplatnoSci．

12．PlatnoSciza faktury dokonywane beda dla nastepujacego podmiotu（Wykonawcylub

WykonawcywspdlnievJykonし直cegozamdwienie）nakontowskazaneprzezWykonawcena

fakturze．

13．DatazaphtyJeStdziehobci姫eniarachunkuZamawla．JaCegO．

14．ZamawlaJqCynieprzewidujeudzielaniazaliczek．

ODBIORY

§14

1．0dbidrmanacelustwierdzenie：PraWidlowegowykonaniarobdtzanikajacychorazrobdt

uleg諦cychzakryciu・PraWidlo、YegOWkonaniazakresサrObdtdoceldwplatnoSci（Odbidr

robdt w toku）Oraz odebraniel PrZekazanie Zamawi劉aCemu Calego przedmiotu Umowy

（OdbiOrKohcowyRobdt）．

2．Wykonawca zawiadomi Zamawl綱CegOiInzynlera Kontraktu／Inspektora Nadzoru

O gOtOWOScido odbioru robdt na pISmielub faxem na adres ZamawlaJaCCgOiInZynlera

KontraktuorazdokonaodpowiedniegowpISudoDziennikaBudowy．
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3・WpiswDziennikuBudowymusibyCpotwierdzonyprzezwlaSciwegoInspektoraNadzoru

InwestorskiegopotwierdzajacegogotowoSCWykonawcydoodbioru・

4，JeZeli nastqpl魯jakiekoIwiek przeszkody w odbiorze z przyczynlezqcych po stronie

Wykonawcy，Wykonawca ponownie zawiadomiInZynlera Kontraktu／Inspektora Nadzoru

iZamaw亭CegOOgOtOWOScidoodbioruwsposdbopisanyw§14ust・2・

5・InZynler Kontraktu／Inspektorzy Nadzoru Tnwestorskiego dokonaJa Odbioru robdt

zanik吐南cych oraz robbt ulegaJqCyCh zakryciu w clqgu　3　dni od dnia skutecznego

ZaWiadomieniaprzezWykonawce．

6．ZamawlaIaCyiInZynier Kontraktu／Inspektor Nadzoru dokon利q Odbioru robdt w toku

wclagu7dnioddniaskutecznegozawiadomienia・

7．ZamawlaJaCyiInzynler Kontraktu／InspektoT／rzy NadzoruInwestorskiego dokonaia

OdbioruKohcowegoRobdt（PrzedmiotuUmowy）wciqgu14dnioddatyzgloszeniaprzez

WykonaWCegOtOWOScidoodbioru・

8．DozgtoszeniagotowoScidoOdbioruKohcowegoRobdtWykonawcado互czynastepuJaCe

dokumentyodbiorowewiloSci4egzemplarzy：

a）Inwentaryzacje．geodezyjna powykonawcz雀（Orygillaly）W　4　egz・ZaWiera壇

POSwiadczenie oJq PrZekazaniui zaewidenqonowaniu w OSrodku DokumentacJI
GeodezyinもiKartogra角cznqwZyrardowie，

b）Protokoly odbiordw robdt zanik魂cych oraz robbt ulegajacych zakryciu言e組zostaty

SPOrZadzonewtrakcicrealizaqJirobdt，

C）Dokumenty，Oktdrychmowaw§2ust．lpktb），

d）Dokumenta壷pwykonawczaprzedmiotuUmoWaWPrZyPadkudokonaniapodczas

realizacJl rObdt zmlan nie odstepuJaCyCh w sposdbistotny od zatwierdzonego Prqjektu

budowlanegolubwarunkdwDecyzIlOPOZWOleniunabudowe，kopierysunkbwwchodzacych

wskladzatwierdzonegoProjektubudowlanego，Znaniesionymizmianami，aWraZiepotrzeby

uzupelni瑚CyOPISZmianwrazzkwalmka〔彊OdstapICniadokonallaPrZeZPrqjektanta，

e）DziennikBudowy，

f）OSwiadczenie Kicrownika budowy o‥ZgOdnoSci wykonania robdt budowlanych

ZProjektembudowlanym，WarunkamiDecyzrlO pOZWOleniunabudoweiobowlaZuJaCymi

PrZepLSami，POtWierdzone przez ProjektantaiInspektora／dw NadzoruInwestorskiego、W

PrZyPadku dokonania podczas wykonywania robdt nieodstepuJaCyCh

W SPOSdbistotny od zatwierdzonego Projektu budowlanegolub warunkdw DecyzJ1

0POZWOleniunabudowe，

g）ProtokoIyprdb，badah，SPraWdzehustalonychwUmowie，lubwynikajacychzeSTWiORB，

PrZePISdwlubnormdlavTykonanychrobdtbudowlanych，

h）innedokumentywymagapcdoProtokoldwodbiorurobdtW′tOkuoktdrychmowa§13・

ktdre nie zostaly wcze血iej doslarczonelub zostaIy uznane za niekompletnelub

nlePraWidlowosporzadzone．

9．JeZelidokumenty，Oktdrychmowaw§14ust．8saniekompletnelubnieodpowiad＊

PraWdzieInZynierKontraktujakiZamawlalaCym明PraWOOdmdwi60dbioruKohcowego

RobdtpowjadamiajqcotymWykonawce・

10．JakikoIwiek odbidr robdt dokonany przed Odbiorem Kohcowym RobOt nie moze

StanOWiC podstawy roszczenia Wykonawcy do Odbioru Kohcowego Robdt（Przedmiotu

Umow）．

11．Jezeli w trakcie odbioru zostanq stwierdzone wadyi usterki，tO ZamaWlqqCemu

PrZySlugLUanaStePuJaCeuPraWnienia：

1）jeねiwadynadqi脅Siedousuniecia，mOzeodmdwjeodbiomdoczasuusuniGCiawad：

2）jeZeliwadynienadajasiedousunieciato：
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TTleOgranLCニ0〝egO′larOboかbudo、一IlanepoLlg製IqCenLZ′“eaJ，二aytZddama16－，8udowas′eCTkar，aLl＝aglSamlarT隼rWul肪rbiCkLegO

”・Z、，rardo開e planolunegOdo↓母Cこemal川kladPIYyektu”GoiV，Od2rkalmdm－jc，ekowa、l）mLeScEeZ囲′12tlllLEl‘準〃’’

W坤dyir7anSOl件arIegOpr＝eニU所EIJrq。ySkqニejr’0謝dw凡I面IS刷l箪）dflOSc「用ramaChProgra〝腸OperaC〝negO小舟sll擁Iura

a）　JeZeli nie uniemozliwl瑚　One uZytkowania przedmiotu Umowy zgodnie

ZPrZeZnaCZeniem，ZamawIZUaCymOZeobniZy60dpowiedniowynagrodzenie，

b）　jcZCli wady uniemozliwi年ja uZytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z PrZeZnaCZeniem，ZamawlaJqCy mOZe OdstapiC od Umowylub zada wwkonania

PrZedmiotuodbioruporazdrugl．

12・WszelkieczynnoScIPOdczaswykonywaniaodbioru，termlny WyZnaCZOnedousunleCla

WadiusterekbedazawartewProtokoleOdbioruKohcowegoRob6t．

ProtokdI zostanie podpisany przez Tn却niera Kontraktu／Inspektora／dw Nadzoru

Inwestorskiego，PrZedstawicieliZamawIZ埋CegOiWykonawcy．

13・OusunleCluWadiusterekWykonawcazawiadomiZamawlaJaCegO，砕da、iqcwyznaczenia

teminuodbioruwzakresieuprzedniozakwestionowanymjakowadliWy．

14・JeieliWykonawcanieusmiewadiusterekwterminieokreSlonymprzezZamawlaJaCegO，

ZamawlaJaCy mOZe usunac wady we wIasnym zakresie，a naStGpnle ObciazyC kosztami

Wykonawce．

15・ZamawlaJqCyWyZnaCZaOStateCZnyteminodbiorurobdtpo upIywieokrcsugwarancJl

irekqjmizawady・Stwicrdzenie usunleCla eWentualnych wad powstalych wtym okresie

ZOStaniepotwierdzoneprotokolarnie．

匿細萱

1・JeZeliZamawiajacybedzieuzytkowaljakqkoIwiekukohczonaczeSirob6tprzcdOdbiorem

KohcowymRob6t（PrzedmiotuUmowy）・akoniecznoSetegouZytko、平abedzieuzgodniona

miedzystronami，tOtakieuzytkowaniebedzieuwazanezauzytkowanletymCZaSOWe．

2・UZytkowanietymczasoweniebedzier6wnoznacznezOdbioremKohcowymRobdtinie

moZebyipodstawadoroszczeniaWykonawcyotakiodbi（九

KARYUMOWNE

§16

1・Wrazieniewykonanialub nienalezytegowykonaniaprzedmiotu Umowy，Zamawi吐iacy

moZezqdaCodWykonawcyzapIatykarumownychwnastepuJqCyChprzypadkach：

1）ztytulu odstapienia Wykonawcy od Umowy zprzyczynle碑CyChpojego stronielub

nleWykonaniaprzedmiotuUmowy－WWySOkoSci20％wynagrodzeniabrutto，O ktdrvm

mowaw§12ust．2UmoWy，

2）ztytuluzwIokiwwykonaniuprzedmiotuUmowy－WWySOkoSciO・05％wynagrodzepia

brutto，Oktdrymmowaw§12ust．2UmowyZakazdydziehzwlokiwstosunkudotermlnu

OkreSlonegow§3ust．lb），

3）ztytuluzwlokiwpIZyStaPieniudousuwaniawadiusterekstwierdzonychprzyodbior？e

OraZWOkresierekqjmlZaWadyigwarancjijakoSci－WWySOkoSci0，05％wynagrodzenla

brutto，Oktdrymmowaw§12ust．2UmowyzakazdydziehzwlokiwstosunkudoteTminu

OkreSlonegoprzezZamawla拍CegOnauSunleCleWadlubusterekフ

4）ztytuIuzwlokiwusunleciuwadiusterekstwierdzonychprzyodbiorzeorazwokresie

rekqimizawadyigwaranqijakoScJ wwysokoSciO，05％vJynagrOdzeniabrutto，Oktdrym

mowaw§12ust・2UmoWyZakaZdydziehzwIokiwstosunkudoterminuokreSlonegoprzeZ

Zamawla壇CegOnauSunleCleWadlubusterek，

5）za spowodowanie przervv w realjzaqiirobdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

WWySOkoSciO，05％wynagrodzeniabrutto，Oktdrymmowaw§12ust．2UlnOWyZakazdy

dziehprzenw，
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meOgrtrn′e二Or，egO mrObo少btJd？一↓，］anepolegyqcenareal′＝aqlZ・加〃，a16－りBt，dol旧S′eC′kanal，myI・Tamlurnq、男ll Werb′CkLegO

wみrardo剛e planOll′anegOClo、与，lqc＝ema、出航MPro／e柄／，，GoやOdarkaI↓，0tlno－j・CJeko、↑）a一WImIe諒jeZT／rurddlI′－EIapl／’’

11・P（紡／IanSOIIjaIIegOPrニeニUn岬EIJrqpySkqこejro（鵜川柄IldLIS＝u・坤匂IlOjcIl，ramaChPrograI71u〔4）eraC）V，1egOJ′伊asIruhIr（1

6）za odstapienie od Umowy przez Zamawi年jacego z przyczynlezacych po stronie

Wykonawcy－WWySOkoSci20％wynagrodzeniabrutlo，O ktdrym mowa w§12ust．2

UmoWy，

7）wvvsokoSci0，01％　wnagrodzeniabrutto，Oktdrymmowaw§12ust．2Umowyza

kaZdydzieh zwlokiw przypadku braku zaplatylub nieterminowq zaplaty wynagrodzenia

naleZnegopodvTykonawvcomlubdalszympodwykonawcom，

8）WWySOkoSci0，05％wnagrodzeniabrutto，O ktdrym mOWaW§12ust．2Umowy za

nlePrZedIozeniedozaakceptowaniaZamawl網CemuPrqjektuumowyopodwykonawstwolub

PrOjektujqzmiany，

9）wwysokoSciO・05％wynagrodzeniabrutto∴Oktdrymmowaw§12ust・2Umowyza

nlePrZedluzenie Zamawl明Cemu POSwiadczon阜iZa ZgOdnoSi z oryglnalem kopil umOWy

OPOdwykonawstwolubjqizmiany，

10）wwsokoSci0，01％wynagrodzenia bruttoブOktdrymTOWaW§12ust・2Umowy・Za

brakstosownqiZmianyumowyopodwykonawstwowzakreSleterminuzapIaty．

2．WykonawcyprzysluguJePraWOnaliczaniakarulnOWnyChwnastepuJaCyChprzypadkach：

l）zazwlokewprzekazaniuTerenubudovry－WWySOkoSci0，05％wynagrOdzeniabrutto，

Oktdrymmowaw§12ust．2Umowyzakazdydziehzwloki，

2）zazwlokewdokonaniuodbiorukohcowegorobdt－WWySOkoSci0，05％wnagrodzenia

brutto，Oktdrymmowaw§12usL2Umowyzakazdydziehzwloki，

3）za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczynleZacych po stronic

ZamawlaJaCegO ZZaStrZeZeniemust3ponize十WWySOkoSci20％wynagrodzeniabrutto，

Oktdrymmowaw§12ust．2Umowy．

3．WykonawcynieprzysluguJePraWOdonaliczeniakarumownychwprzypadku，Oktdrym

mowaW§20ust．lpktl）a）．

4．W przypadku，gdy szkodaprzewyZszawartoSdkaryumownqj Stronyzastrzeg劉a SObie

PraWOdochodzenieodszkodowaniauzupelnia揮egO，naZaSadachogdlnych・

REKOJMIAIGWARANCJA

§17

1．WykonawcaudzielaZamawlgaCemuWOkresie…‥““dni gwarancjijakoScinawykonane

robotystanowiaceprzedmiotUmowy，liezaCOddatJrOdbioruKohcowegoRobdtzgodnie

ZtreSci脅KartyGwarancyJnejdo互czonもdoumowy・

2．ZamawlaJaCemuPrZySluguauprawnieniaztytuIurekqjmizawadynzycznewykonanych

rob（M na zasadach okreSlonych w Kodeksie Cywilnym，Z tym Ze okres trwania rek〔rimi

WynOSi…．dniliczacoddatyOdbioruKohcowegoRobdt・

3．DorealizaqjiuprawniehZamawiajaCegOZtytulurekqjmistosujesieOdpowiedniozasady

OPISaneWkarciegwarancyJnもdlaGwarancjiJakoSci・

4．Wykonawca nie moze odmdwii usunleCla Wad bez wzgledu nawysokoSd zwlaZanyCh

Ztymkosztdw．

ZABEZPIECZENIENALEZYTEGO WYKONANIAUMOWY

§18

1．Wykonawca wnosizabezpieczenie naleZytego wkonania UmoWy W WySOkoScilO％

WnagrOdzenia umownego za przedmiot Umowy（brutto），直　kwote…．　．…．．…‥Zl

2．Zamawl明Cy ZWrdci70％　zabezpieczenia w teminie　30　dni od dnia wykonania

Zamdwieniai uznania przez ZamawiaiaCegO Za nalezycie wykonane．Poprzez nalezyte
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wykonanie ZamawlaJaCy rOZumie kompleksowe wykonanie przedmiotu UmovYy・

PotwierdzoneobustronniepodpisanymProtokolemOdbioruKohcowegoRobdti
3．Kwota30％wysokoScizabezpleCZeniapozostawionazostanienazabezpleCZenieroszczeh

ztytulurekojmizawady－kwotatazostaniezwdconawterminie15dnipouplywieokresu

rekojmizawady．

4．Zamawi〔南cyzatrzymazabezpieczenienalezytegowykonaniaUmoWyWPrZyPadkunie

wywlaZaniasieWykonawcyzwarunkdwninlqlSZejUmovYy・

ZMIANAUMOWY

§19

1．ZakazLJeslelStOtnyChzmianpostanowiehzawa垂UmowywstosunkudotreScioferty，

napodstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy，Chyba Zezmiana bedzie dotyczyla

nasl押頂CyChpostanowiehUmow：

1）zm亨y

2）zm：any

3）zm！any

4）zm！any

5）zm！any

6）zm！any

7）zmlany

8）innych

WymaganegOterminuzakohczeniarealizacJIPrZedmiotuUmow・

osdb，PrZyPOmOCyktdrychWykonawcarealizujeUmowe－WSkazanychwofercle，

OSdb，PrZyPOmOCyktbrycllZamawlaJaCyrealizujeUmowe，

ZakresurzeczowegoUmowy，

umdwionegowynagrodzenla，

SPOSOburealizacjiUmowy，WtymZmianytechnologlCZne，

OkresurekqimilgWaranCJl，

zmian UmoWy，W tym ZWlaZanyCh ze zmiana powszechnie obowlaZuJqCyCh

przepISdwprawa，WZakresiem町aCymWPlywnarealizacJePrZedmiotuUmowy・

2．Zmiany，Oktdrychmowawust・lmogabyCdokonanenaskutekzaistnienianastepuJaCyCh

zdarzeh：

1）WystapieniazmianpowszechnieobowiazLhcychprzepisdwprawawzakresiemi彊cym

WPlywnarealizacJePrZedmiotuUmowy・

2）Wystapicnie bIeddw w Dokumentacji prqiektow諒　uniemo21iwiaiacych wykonanie

PrZedmiotuUmovv・

3）Wyniknieciarozbie血C亨lubniejasnoScilVrOZumieniupqjeCuZytychwUmowie・ktbrycll

nie mo血a usunac wlnny SPOSdb，a Zmlana bedzie umozliwiae usunleCle rOZbieznoScj

idoprecyzowanieUmowywcelujednoznaczneJ1nterPretaCJIJeJZaPISdwprzezstrony・

4）WystapieniakoniecznoSciznlianyosdbwskazanychwofercie（誼ierC・Choroba・uStania

stosunkupracy言nnezdarzenlalosowelubinneprzyczynyniezaleZneodWykonawcy），

przypomocyktdrychWykonawcarealizueprzedmiotUmovry・PrzedmiotowazmianaJeSt

mozliwapodwarunkiemzaproponowaniainnychosdb，SPelni明CyChnadziehskladania

ofen，WarunkiokreSLoneprzezZamawl弼CegOWSIWZ・

5）Wyst縛ienia koniecznoScimiany osbb，PrZy POmOCy ktdrych ZanlaWiz南Cy realizuje

PrZedmiotUmow・

6）Wystapieniakonieczno叫ZmiaTOSdbWykonawcy⊃WPrZyPadkugdyZamaw亭Cyufna・

Zeosoby te nie wykonuanalezycle SWOichobowiazkbw・Wykonawca obowlqZanyJeSt

dokonaCzmianytychosdb，nainnespelni劉aCenadziehskIadaniaofertwarunkiokreSIone

wSIWZ，WteminieniedIuzSZymniz14dnioddatyzlozeniawnioskuZamaw粗aCCgO・

7）Wystapienia koniecznoSci wprowadzenia zmian spoWOdoWanyCh nastepし直cymi

okolicznoSciami：

a）dzialaniasilywyZszもutrudniajqcejiuniemozLiwiaja WykonanieprzedmiotuUmovJy

zgodniezjejpostanowieniami（PrZeZSilewyZSZauWaZasieokolicznoScibedacepoza

rozsadnqkontro1年kaZdejzestronkt6repowstalypozawarciuUmowy，ktdrychzadnaze

stron nie mogIa przewidzied，takie jak：Wqlna，dziaIania wqlenne，POZar，POWddZ，
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trzeslenieziemi，innekleskizywiolowe，Skrajnleniekorzystnewarunkiatmosferyczne，

zarzqdzenie／aizakazyvrydaneprzezwIadzeorazstrajki），

b）zmian？danych zWriazanych zobsluga administracyin0－0rganizacyjna UmovJy

（np．zmlananumeruraChunkubankowego），

C）zm亨ydanychteleadresowych・

d）zmlanaObowiazujacejstawkiVAT，

e）rezyg卓aprzezZamawk南C宰Zrealiza函czeSciprzedmiotuUmow，

WyStaPlenie．LT車okolicznoScinlemOZliwejdoprzewidzeniawdniuzawarciaUmowy・

unielnOZliwlaJaCeJWykonanieUmowyWOkreSlonympLerWOtnieterminielubzakresie

lubwokreSlonyplerWOtniesposdb，

g）Odmiennych od przyietych w Dokumenta函PrOjektowrej warunkdw terenowych，

w szczegdlnoSciistnienie podziemnyCh urzadzeh，lnStalacJllub obiektdw

in缶astrukturalnych．

3．IstotnazmianapostanowiehzawarteiUmovTymOZenastapICZaZgOdaobustronwyraZona

na pISmie pod rygorem niewamoSci，tylko na warunkach okreSlonych w STWZ・

ZZaStrZeZeniem§4．

0DSTAPIENIEODUMOWY

§20

1・OprdczprzypadkdwokreSlonychwKodeksieCywilnymiwust・7art・143custawyPrawa

zamdwienpublicznychslronomprzyslugLIJePraWOOdstapleniaodUmowwnastepuJaCyCh

PrZyPadkach：

1）　Zamawiajacemuprzyslugueprawoods廟1eniaodUmowywsytuacji，gdy：

a）zaistniaIaistotnazmianaokolicznoScipowod面Ca，ZeWykonanie Umowynielezy

winteresiepublicznym，CZegOniemo如abyloprzewidzieewchwilizawarciaUmowy

（ZamawiaiaCymOzeOdstapiiodUmowywterminie30dniodpowZ垂ciawiadomoSci

OtyChokolicznoSciach），

b）Wykonawcanierozpocz却robdtbezuzasadnionychprzyczynorazniekontynuujeich

pomimowczwaniaZamawlaJaCegOZlozonegonapISmle，PrZeZOkreskoldnych14dniod

datywezwania，

C）Wykonawcabezuzasadnionychprzyczynprzerwalrealizacjcrobdtiprzerwatatrwa

dm狙ni215dni，

d）Wykonawcanie、VykonderobdtzgodniezUmowqiobowiazujacymiprzep亨Ili，

e）Zostatwydanynakazzajeciam牛iatkuWykonawcylubnastapilopogorszenleSytuaCji

nnansowejWykonawcy，uniemozliwl劉aCePraWidlowcwykonanieUmowy，

f）Wykona†VCa ZaWiadomi言えPa skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio

OkolicznoSciniebedziemdgl　γWlaZaCsiezUmowy・

2）　WykonawcyprzysIugueprawoodstapleniaodUmovYyWSZCZegdlnoSci，gdy：

a）Zamawi＊cynie、YyWiazPe幸ZObowi年ZkuzaplatyfakturprzezokresdluzszyniZ

30dniIiczacodtermlnuPIatnosciokreSlonego wninleJS相Umowle，mimowezwanla

lWyZnaCZeniadodatkowego14dniowegoterminunazaplate，POdrygoremodstaplenia

OdUmow，

b）ZamawiajacyodmawiabezuzasadnionqiprzyczynyKohcowegoOdbioruPrzedmiotu

Umowy（Robbt）．

Odstqplenie od Umowy powillnO naStaPIC∴W fbrmie pISemnq POd rygorem

niewaとnoScitakiegooSwiadczenjalpOWinnozawieraduzasadnienie・

PrawoodstapleniaodUmovrymozebvCrealizowanewclagu2latoddniazawarcia

Umowy．
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TVZyrflrd。Me’iplarIOlyarIegOくわ11，Iqcニe〝［alVSkIadPr叩kIu，〟GoSPOat7rkalVOd／70－3cIekol的IIノ研LeScieZyrartZbllLLIくり／li’

周p砂r・arlSO、WlegOpr二e＝勅neEurqpq′Skq＝ejr・0‘鵬lL，Fly7’／一個ISPb／nO話、・lran7L・ChProgram10pera・〃7egO朽i・uSt′在ltIra

4．WprzypadkuodstapleniaodUmowyWykonawceiZamaw埋脅CegOObcia狙IanaStePuJaCe

ObowiqZkiszczegdIowe：

1）　W terminie　7　dni od dnia odstqpienia od Umowy Wykonawca przy udziale

Zamawlq雀CCgOSPOrZadziszczegdlovryprotokdlinwentaryzaqlrObdtwtokuwedIugstanu

nadziehodstqplenia．

2）Wykonawcazabezpieczyprzerwanerobotywzakresieobustromieuzgodnionymna

koszttqstronyzprzyczyn，ktdrqnastapiloodstaplenieodUmowy．

3）　Wykonawca sporz担ziwykaz tych materialdw，ktdre nie moga bye wykorzystane

PrZeZWykonawcedorealizaqlrObdtnieobietyChninleJSZaUmowa，JeZeliodstaplenieod

Umownastapilozprzyczyn，lezacychpostronicZamawlaJaCegO．

4）Wykonawca．zgIosidodokonaniapr誓Zamaw長滝cegoodbidrrobdtprzerwany”Ch

orazrobdtzabezpleCZaJaCyCh言cZeLiodstaplenieodUmowynastapilozprzyczyn，Zaktdre

Wykonawcanieodpowiada．

5）　Wykonawca niezwlocznie，a naip6Zni句wterminie30dniod dnia odstapienia od

Umowy usunie z Terenu budowy urz担zenie zaplecza przez nlegO dostarczonelub

6）Zamaw雷彊cywra空OdstapieniaodUmowyzprzyczyn・Zakt6reWykonawcallie

Odpowiada，ObowlqZanyJeStdo：

a）dokonaniaodbiorurobdtprzerwanychorazdozapIatywnagrodzeniazarobotynaleZycie

VJykonane，ktdrezostaIywykonanedodniaodstaplenla，

b）rozliczeniasiezWykonawcaztytuIunierozliczonychwinnysposdbkosztbwbudowy

obiektdwzaplecza，urZ如zeh zwlaZanyCh zzagospodarowanlemiuzbrqjeniem Terenu

budowychyba，ZeWykonawcawyrazizgodenaprzeJeCletyChobiektdwriurzadzeh，

C）prz〔蒔ciaodWykonawcypodswqdozdrTerenubudowy・

5．We wszystkich przypadkach odstaplenie od Umowy nastepuJe Ze Skutkiem na dzieh

otrzymaniaoSwiadczeniawolioodstapleniuodUmowyprzezdrugaStrone・

POSTANOWIENIAROZNE

§21

1・　WykonawcawralnaCh wynagrodzenia・OkreSlonego w§12ust・2przenosi竺

Zamawl瑚CegO autOrSkie prawa majがkowe do utwordw powstalych w wyniku realizacjl

ninLq袖Umovvnawszystkich znanychwchwilizawarcia UmowyPOlacheksploatacJl，

wszczegdlnoScinawszystkichodrebnychpolachekspIoatacjiwskazanychwart・50ustawy

z dnia41utego1994r．O Prawie autorskiml PraWaCh pokrewnych oraz zezwala na

wykonywanie przez Zamaw埋IaCegO Zaleznego prawa autorskiego do tych utwordw bez

koniecznoSciwczesnleJSZqiakceptacJiibezdodatkowegowynagrodzenia・

2．　Wykonawca upowaznia ZamawlaJaCegO do vrykonywania wswoimimieniu

autorskich praw osobistych orazupowazniaZamawlaJaCegO do udzielania wtym zakresie

dalszychpehomocnictw．

§22

WykonawcaniemozeprzeniescprawvrynikajacychzninlqSZqiUmovvnainnypodmiot，

ChybazeZamawlqJaCyWyraZinatopISemnaZgOde．

Strona55Z66



軸eqi舶qah10〟少ChmZmn6wZdmb、γ′emadhpostepo一γamaOud＝ie／emeニamdwte〃′apubl′CmegOprO、〝ad＝OnegOW砂btepr＝etargll
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WSPdU711anSOWanegOpr＝e＝un，eEurQPe／陶業jroduwhvldusmやdn030IWramaChProgramuOperac．megOl72佃stnJkn，ra

ISrod）WISko

§23

1．　WiaScicielem wszystkich odpaddw powstalych w wyniku realizaqji Umowy，

W SZCZeg61noSci materiaZdwi urzadzeh porozbidrkowych jest Wykonawca，Chyba Ze

Zamawl的CyuStaliinaczq．

2．　WlaScicielodpad6wzobowiazanyjestdostosowaniaprzepis6wUstawyoodpadachz

dnia14grudnia2012r．（Dz．U．2013poz．21）．

§24

W sprawach nieuregulowanych ninlgSZa Umowa zastosowanie m明　PrZeplSy Ogdlnie

ObowlaZuJaCe，WSZCZegdlnoSci：uStaWaPrawoZamdwiehPublicznych，Prawobudowlanewraz

ZPrZePISamlWkonawczymiorazustawaKodeksCywilny．

§25

EwentualnesporywynikaiacezestosowanianlnlqSZdUmowypodlegalarOZPOZnaniuprzez

SadPowszechnywlaSciwydlasiedzibyZamawl明CegO．

§26

Umowe ninlqSZa SPOrZadzono w4jednobrzmlaCyCh egzemplarzach，3egzemplarze dla

Zamawla．JaCegO，legz．dlaWykonawcy．

§27

1．Wszelka korespondenqja pomiedzy Stronaml POWima byC kierowana na pISmie na

nastepLUaCeadresy：

Zamawl明CegO：Przedsiebiorstwo GospodarkiKomunalnei”Zyrardbw”Sp．zo．0．

96－300Zyrarddw，ul．Czysta

2．StronyzobowiazuasleinfbmowaCozmianieadresusiedzibyna14dniprzedplanowana

Zmiana．W razie brakupoinfbmowaniakorespondenqiawyslananadotychczasowy adres

bedzieuznanazaskuteczniedoreczonawteminie7dnioddnianadania．

ZamawIaJaCy； Wykonawca：
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lSroLlol値Sko

INFRASTRUKTURA
ISRODOWiSKO

八川YllllkA‾i（1人iヽ主JiN、i

走塁

Za互ezniknr10doSIWZ

DOKt硯VT4CIAPROJEKTOI佐4

WPOStePOWaniuoudzieleniezamdwicnianarealizacJe：

Zadania16－”Budowa siecikanalizacjisanitarncj w山・Werbickiego w Zymrdowie”，

Planowanegodowi雀CZCniawskladPmjektu。GospOdarkawodno一gciekowawmieScie

Zyrardbw－EtapII”wsp6］脆nansowanegoprzezUnieEuropejskazeSrodkbwFunduszu

SpdjnoSciwramachProgramuOpemCyjnegoInrrastrukturaiSrodowisko．

NrrefttrenCyJnynadanysprawieprzezZamaw－aJaeegO：ZP／JRP／RB／6／2014

ZAMAWIAJACY：

Przedsiebiof・StWOGospodarkiKomunaItmi”ZyIrIarddw’’坤・ZO・0・

uL U証a5

96－3002yrarddw

POLSKA

WskIadDokumenta串prpjektowejwchodzq：

1）　　　PrQjekt budowlany－budowa sieci kanalizaql SanitamqI W ul．K．Werbickiego，

ul．1－gOMajawZyrardowie，WZakresieuwzgled1両acymspecyfikerob6tbudowlanychpo

WPrOWadzeniu nieistotnych odstepstw od warunkdw decyz110POZWOleniu na budowe

RB．6740．5．126．2013zdnialO．06．2013r．iRB．6740．5．161．2013zdnial．08．2013r，

2）　　Opinia geotechnicma z dokumentaqjq badah podJoねg…ntOWegO do projektu

kanaliza串sanitameiwuLicyWarszawskiqiwZyrardowie，Sierpieh2013，

PrqiektydolaczonesaWPlikach：

Pmjektbudowlany・pdf

Opiniageotechniczna・pdf

Nazwv wIasne materialdw．urzadzehlubl）rOducentdw．ktl汁c moga∴l）OiawiC sie

wDokumcntacjiprojektowei、nienalezvtraktowaC．iako obowiazuiacvcIl．narzuCOnVCII

badzsugerOWanVChDrZezZamawiaiacego．Zamawiaiacvdopuszczazastosowanieinnef：O

rdwnowaznef：0（sl）eIniaiacegowvmaganiaTIOdanewSIWZlmaterianluburzadzenia．

GdziekoIwiekwDokumentacJlprqjektowqopISanOPrZedmiotzamdwieniazapomocanOm，

apnobat，SpeCyhkaqiitechnicznychiimychsystcmdwodniesienia，tamdopuszczasierdwniez

rozwl軍治nla rdwnowaかe opISyWanym PrZy CZym Wykonawca，ktdry powo担e sIC na

rozwIZanlardwnowaZneopISyWanymPrZeZZamawl瑚CegO，JeStZObowiazanywykazaC，Ze

Ofもrowane przez niego roboty budowlane spehiajq∴Ⅵγmagania okreSlone przez

ZamawlaJ CegO．
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wZr－rardowLe’IIlaIlO11）arlegO‘h11・lqc＝emalySkLLIdPrqeklu．，Go蝉〕0thrka11，0tJ〝0」cIekowa11・mle諒IeZl／rarddlI・一Efapl／’′

WiSPb妨〝anSOll，anegOPrニビこし柄t・EllrOPyS佃ニejro（施wFllrIdus二一六ゆりI703cLlt，r〟maCIIF’IOgra研IC擁racJyrlegOhyT’aSlruん母ra

ISrodolW．9ko

A墓

ZalaCZniknrlldoSIWZ

SPECYFtRACIETECHMCZNE，VI醐NL4fODBJORUROBOT

BUDOWLANYCH

WPOStepOWaniuoudzieleniezamdwienianarealizaqe：

Zadania16－”Budowa，SiecikanaLizacjisanitarnej w山Werbickiegowzymrdowie”，

PlanowanegodowlaczcniawskJadProjektu，，Gospodarkawodno一gcickowawmieScie

zyrarddw－Etat）II”wsIJdmnansowanegoprzezUnieEuropejsk貧ZeSrodk6wFundus机

Sp6jnoSciwmmachProgramuOI）eraCyjnegoInfrastrukturaiSrodowisko．

NrreferencyJnynadanysprawieI）rZeZZamawlaJaCegO：ZP／JRP／RB／6／2014

ZAMAWIAJACY：

擁e応ieLiorstwoGo坤ゆddrkiKomunalru：i”ZyrardCw，，軸zo．0．

〟L鋤ta5

96－3004，rarddw

POLSRA

Tekst SpecyflkadiTechnicznych Wykonal五aiOdbioru Robdt Budowlanych（STWiORB）

do互czonyJeStWPliku：

STWiORBpdr

G‘kiekuIwiekwSF，eqfikaqtrChTtchnicz？，Ch W的naniaiOdbioruRobbtBudowlarych

停TWiORB）？卒ano przedmioIzamdw牢雪Za pOmOCq nOrm：均rObat，reの殖ayi

technicznychiln砂，Ch　り厨emdw odlieslema，tam‘lcpuszcza sie rOWnieZ rozwiqzania

rbwnowazne tpiルTWaIym prZy CaJm Wykonawca，ktbry powo毎ie sie na rozl高qzania

rdwno▼Ya2neqpisJ相Ial砂mprZeZZdmawi擁CegOrjestzobowiqzaryWykazai′Zeqfuowane

przeznlegOrOb。blbudowlane坤elniCyqlルmaganlaOkreSloneprzezZt7maWi匂qcego
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lSroabll，！。最0

lNFRASTRUKTURA
iSRODOWISKO A塞

ZaIaezniknr12doSIWZ

WZdR

KarかGwaranqjnd

wpostepowaniuoudzieLeniezambwienianarealizaqe：

Zadania16－。Budowa siecikanaLizacjisanitameJW uL．Werbicldegow Zyrardowie”，

I）lanowanegodowlaczenia wskIadPmjcktu”Gospodarkawodn0－SciekowawrmieScie

Zyrardbw－EtapII”wspdmnansowancgoprzezUnieEuropejskazeSrodkdwFunduszu

SpdjnoSciwramachProgramuOF，eraCyjncgoInfrastruktu・・aiSrodowisko・

NrrefercncyJnynadanyspmwiepr・zeZZamawlaJaCegO：ZP／JRP佃肥／6／2014

ZAMAWIAJACY：

PrzedsiebiorstwoGoSpOdarkiKomunaLn在，かardGw”Sp．zo・0・

〟　CUSta5

96－300Zyrar〟w

POLS騰4

RARTYGI′L4RANC】uNEJ

KART4GW4RANCYnV4（GwarandajakoSeO

Dotyczy Realizacji Umowy　－　Za・ianie16　－BuLわwa sieci kanaliza（ji sanitarnqi

w〟L〃セrbickiegowZyrardowie．

Gwarantemjest［nazwa，adres］，bedaCyWykonawca

Zadanie16－，，Budowasiecikanaliz姐CJISanitarneJWul．WerbickiegowZyrardowic’’

Uprawnionymztytulugwarancjijest：

PrzedsiebiorstwoCospodarkiKomunalncj。Zyrarddw’’Sp“zo“0・

96－300Zyrarddw，ulCzysta5，ZWanedaIcjZamawlaJaCym・

1．　　　PrzedmiotitermingwaraneJ1

1．1．NinidszagwaranqaobeimuJeCaloSCprzedmiotuUmowypn・

Zadanie16－，，BudowasiecikanalizacJISanitamcJWul・WerbidkfegowZyrardowie’’

GwarantodpowiadawobecZamawiaiacegoztytuluniniejszeiKartyGwarancyjnqj

za caly przedmiot Umowy，W tym takZe za czesclrealizowane przez podwykonawcdw・

GwarantJeStOdpowiedzialnywobecZamawlaJ雀CegOZarealizaqewszystkichzobowiazan，O

ktdrychmowawpunkcie2．2．

TermingwarancJIWynOSi………dnioddatyodbioru，Oktdr）′mmOWaWUmowie・
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j率CがkqaI梱りCh脇r高高み〝7鉦ema‘掘pos仰OWa′7′aO〟tたIele研eこam小高emap？Ahc＝′′egOprO、‘la‘た0′7egO、〃l“所epr＝eIarg，J

n，eOgru〝化・＝0〝egO∴r7arOboo／blJdo一高nepo／egyqcenarea／［二aqtZbadmaI6－I・Budo、一・aSLeC‖血′7ulmq国Ir，LtarI均l佃I耀rblCkIegO

一↑，勾rardo、I）Ie’’plan0、↓・anegOdo高qc＝enIal…kLadPr（yekLu，，Go岬Oddrkawodn0－品ekow〟一V′nlejcLeZLirarab・＋，一一EJaPJl〝“

、↓iSPbyina′1朝一′anegOpr＝e＝UnleEllr・Opq′函＝ejrodk W凡周れバニuSpiv70Sc川′ra′”aChProgra研l（カeracW11egOhyi’aSII▲ZJk／ura

IlekroC w ninlqSZもKarcie GwarallCyJnqJeSt mOWa O Wadzie naleZy przez to

rozumicCwade雷zycznもOktdrejmowawarL556§lk・C・

2．　　　0bowiazkiiuprawnieniastron

2．lWprzypadkuwystapleniajakiもkoIwiekwadywprzedmiocjeZamdwieniaZamawlqaCy

JeStuPraWnionvdo：

a）　　ZadaniausunleClaWadyprzedmiotuZamdwienla，aWPrZyPadkugdydanarzecz

wchodzqcawzakresprzedmiotuZamdwieniabyZaJuZdwukrotnienaprawiana－doZadania

Vrymianytqrzeczynanowq，WOtnaOdwad；

wskazaniatrybuusunleClaWady／wymianyTZeCアynaWOLnaodwad；

ZadaniaodGwarantaodszkodowania（Obejm函cegozaTdwnoponiesionestraty，

jakiutraconekorzyici）jakigdozn覆Zamaw阜iacyLubosobytrzeclenaSkutekwystapienia

Wad；

zadania od Gwaranta kary umownq za nieterminowe przystqplenie do usuwania

wad／WymianyrzeczynawolnaodwadwwysokoSciO，05％wnagrodzeniaumownegonetto

（bezVAT）okreSIondwUmowiezakaZdydziehzwIoki；

Z担ania od Gwaranta kary umownqIZa nieterminowc usunleCle Wad／wymiane

rzeczyna．wolnaodw融WWSOkoSciO・05％vvnagrodzeniaumownegonetto（bezVAT）

OkreSlonqWUmowiezakazdydziehzwloki；

2．2　　　W przypadku wystaplenia jakiejkoIwiek wady w przedmiocie Zamdwienia

GwarantJeStZObowlaZanydo‥

teminowegospelnieniaZadaniaZamawl補CegOdotyczaCegOuSunleClaWady，prZy

czymusunleCleWadymozenastapICrdwniezPOPrZeZWymianerzecz〉′WChodzaceJWZakres

PrZedmiotuUmowynawolnaodwad；

terminowegospelnieniazqdaniaZamawlalaCegOdotyczacegowymianyrzeczyna

WOlnaodwad；

ZaPlatyodszkodowania，Oktdrymmowawpunkcie2・l・C）

Zaplatykaryumownhokt壇mowawpunkcie2・1・d）；

zaplatykaryumownej，OktdreJmOWaWPunkcic2・l・e）；

JeZeli kary umowne nie pokryja szkody w caIoSci，ZamawlqaCy bedzie uprawniony do

dochodzeniaodszkodowanadopelneJWySOkoSci．

3．3　　Ilekrodwdalszychpostanowieniachjestmowao”uSunleCluWady’’nalezyprzezto

rozumiedrbwnieZWymianerzeczywchodzaceJWZakresprzedmiotuKontraktunaWOlnqOd

wad．

3．　　　PIlegladygwarancyJnC

3・lKomlSyJneprZegladygwarancy．）neOdbywacsiebedq．wokresieobowlaZyWanianinlqSZq

gwarancJlnaPISemneWeZWanieZamawlaJaCegO

Date，gOdzinei mlqSCe dokonania przegladu gwarancylnegO WyZnaCZa

Zamawl明Cy，ZaWiadam1年JaCOnimGwarantaiInZynleraKontraktunapISmle，ZCOn劉mnlg

14dniowymwyprzedzenjem．

W sklad koml叫　PrZegladowも　beda wchodzily，OSOby wyznaczone przez

Zamawl胡CegOOraZOSObywyznaczoneprzezGwarantalubInZynleraKontraktu・

JezeliGwarantzostalprawidZowozawiadomionyoterminieimlqSCudokonania

przegladu gwarancy〕negO，niestawienie sleJegO PrZedstaWicieli nie bedzie vJyWOlywalo

zadnychujemnychskutkdwdlawaZnoSciiskutecznoSciustalehdokonanychprzezkoml♀Ie

PrZegladowa．

Zkazdego przegladugwarancyJnegO SPOrZqdzany bedzie szczegdlowy Protokdl

Przegladu Gwaranc）megO，W CO naJmnlej dwdch egzemplarzach，pO jednym dla
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meOgran′C二OnegO′7arOboybud？一高nepoIegq′q‘・enareul′ニa‘JIZadamaI6i，Bll‘か，aS′cc，kanalI＝ayJSanlIar′7〔yW一′l肋rb′Ck－egO

↓′みrardoWe’“pla′10Wa′7egO‘k、〟qc＝ema、ySk／adPr所柄ノ，，GojPOdarkal，′Od，70－j：cleh、一Ia一，，m，ekIeZl“rar‘tdl一’－Efq，l／一’

一′・Sp砂nanso、‘，anegOp′ニeニU雄Eurqpぴkq二e・鉦0｛縮T・・F・〝祐L・ニuSb所oJcl、yra〝7aChProgra′間OperacJynegOhyras〟当IkI－Jr’a

Zamawl到aCegOi dla Gwaranta・W przypadku nieobecnoSci przedstawicieli Gwaranta，

ZamawlaJIqCyniezwlocznieprzesylaGwarantowijedenegzemplarzProtokoluPrzegladu・

4．　　Klasyfikacjaitrybyusuwaniawad

4．1GwarantobowlaZanyJeStPOdj毎dzialaniazmierzaJaCedousuwania叫aWnionqlWadywg

nizeJPrZedstawionych‥klasyfikacjiiwymagahtechnicznychorazczasowych：

RodzajAwariiハWady 婦蒙�v�逍7ｦ�7&6�ｶ6ｦ��

A． ��v�&妨���ﾉdv6V'&�ｶﾖ�ﾆ要�66��Potwierdzenie　　　przyleCla 免v�ｨ�B�

PrZeSyIuSciekdw 沸vﾆ�7ｦV譁�ﾄ�&56ﾆV譁R�7��4�'V���&�w��

Doprowadzenie　do Ograniczonq　mozliwoSci PrZeSyluSciek（iw �6v�ｨ�B�

CalkowileusunleCleaWarij �#Fv�ｨ�B�

B． ��v�&帽������'�6X���&�譁7ｦV譁R�Potwierdzenie　　　przyJeCla �&v�ｨ�B�

mozliwoScIPrZeSy宣uSciekdw 沸vﾆ�7ｦV譁�ﾄ�&U6ﾆV譁R�5��4�'V���&�w��

UsunleCleaWariiwstopnlu ZabezpleC2年IaCymbezpleCZna eksploatacJe．JeZeliGwarant niewypelniItegoobowiazku， Zamawl瑚Cybedzie upowaZnionydousunleCla awarll，aGwaT■antZOSfanie Obciq20rykoszlamltakiqi interlenqらbezutraty uprawniehwynikajacychz tytuIugwarancJlirekojmiza Wady 鼎��ｨ�2�

CalkowiteusunleCleaWarii 都&v�ｨ�B�

C． 夫�G��6ｷCg&V譁V�&�譁7ｦ�ｦ��%ｦU7迫R�Potwierdzenie　　　przyJ印ia 擢v�x�B�

Sciekbw，aleznaczaCOutrudni棚 Obslugeobiektu 沸vﾆ�7ｦV譁��

CaIkowiteusunleCleaWarii 都&v�ｨ�B�

D ����7F�ﾆWv�G謡�ﾇ要�ｧ�6V���&�9Xﾂ�Potwierdzenie　　　przy嵯Cla 宕v�ｨ�B�

urzadzehtechl1010glCZnyCh 沸wD�5ｦV譁��R�

DoceloweusunleCleaWarii budowlanqI 砺F謦�

4・2UsunleCleWaduwaZasleZaSkutccznezchwilapodpisaniaprzezobiestronyProtokolu

Odbiorupraczusuwaniawad・
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meOgrar・′・i・OnegOmrUboりib・I‘ん一高nepolegtu均Cenareu／l二gqtZt‘LknJa16－，，Bzん、・，aS′eC′kanaJ・二aqIiTan，lam‘ソ、侶／lWerbICkJegO

lyZJノmr（Iol昭’’pIanolmnegOくわWlqcニenIalI，5kladPrqIe短信，GojpOdarkalVOdr10　jcJeko、yalル・mIejcJeZ）／r〈IrC毒11i－Efap〃’’

…Pb妨nansol一′anegOpr二eこし’噂Eurqpyskq二efro‘縮、レi句1‘Jus刷′Sh4ImkLl一′ramaChPl’OgI’a相（乃el’aqyj7egOJ′yTaslr面／ra

ISro（loIIiISko

5．　　　Komunikacja

5．10kaZdejAwariilubWadzieZamawlaJaCyPOWiadanliatelcfbnicznieprzedstawiciela

Gwaranta，anaStePnlePOtWierdzazgtoszenietelefaksemoraze－mail’emnawskazanenumery

telefbnbwi adresy．W zgIoszeniu Awariilub Wady Zamawl棚Cy kwaLiHk可c kategorIe

Awarii／Wadywgkategoriiustalonychwtabelipunktu4．

DokonLUaCy ZgIoszenia sporzqdza notatke Z PrZePrOWadzoneJ rOZmOWy Z Gwarantem．

Przedstawiciel GwarantaJeSt ZObowlaZany POtWierdziC niezwlocznie przyJeCle Zgloszenja

iokreSlidsposdbiczasusunleClaWadylubusterkiprzyuwzglednieniutermindwokreSlonych

WtabeliJW．PotwierdzeniedokonywanejeSttelefbnicznieizapogrednictwemtelefhksu．Za

Skuteczneuzn劉eSlePOWiadomienicGwarantaowadzie／awarii／ustercenawet，JeZelikontakt

tele允Iniczny nie dqjdzie do skutku，a Zamawla凋Cy WySLe powiadomienie faksem na

WSkazanyllumerGwaranta．

ZardwnoZamawl瑚CyjakiGwarantsporzadzawykazosdbupowaznionychdokontaktdw，

PrZekazywania，PrZyJmOWania zgtoszeh o Awariachi potwierdzania prz）鴫Cla Zgloszenia

oAwariach．

Wszelkakomunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w fbrmie

Piscmnqj．hd＾eSGl仰ranta，nr．布ksd

Wszelkie pISma Skierowane do Zamawl瑚CegO nale乞y wysyIaC na adres：

PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalnej”Zyrarddw”Sp．zo．0．

96－300Zyrardbw，ulCzysta5，魚X：468553280

5・40zmianach w danych adresowych，O ktdrych mowa w punktach5．2i5．3strony

Obowi魯Zane SainfbmowaC sle niezwlocznie，nie poznleJ niz7dniod chwilizaistnienia

Zmian，POdrygOremuZnaniawystaniakorespondencjipodostatnioznanyadreszaskutecznie

doreczona；

5．5GwarantJeSt Obow均Zany Wterminie7dniod daty zIo乞eniawniosku o upadloSClub

likwidacjepowiadomiCnapISmieotymfakcieZamawlaJ即egO．

6．　　　　Postanowieniakohcowe

6．l W sprawachnieuregulowanych ninlqSZq Ka塙GwarancyJnaZaStOSOWanie m的

OdpowiednieprzcpISyPraWaPOIskiego，WSZCZegdlnoSciKodeksucywilnego．

NiniqszaKartaGwarancyJnaJeStintegralnaCZeSci卑Umowy．

WszeLkie zmiany ninleJSZqiKarty Gwaranc男nqIWymag棚R）rmy PISemnq pOd

rygoremniewaznoSci．

Podpis／yWykonawcy DataimlqSCOWOSC
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WZVrardoIレLe pIanoIVa／IegOdoII・LqcニerIIaWSkkrdPrqIeknJ．，GoやOdaIんlVOdiI0－jcLekol†IalI′〝〟ejcIeZl，raIdルームltTF）／／’1

一↓′南砂ar”0、一Ia′7egOPr二e・IJheEuropyskq・ejru‘椎一↑′Ftv7dlISこu5殉170Jc用ramaChProgrumI10peracjynegOhb’／jlr最lI‘ra

l」立0（九）1男Sko

iNFRASTRUKTURA
iiRODOWISKO

遡り肖格

Zal czniknr13doSIWZ

PRZEDML4RROBdT

WPOStePOWaniuoudzieleniezam（iwienianarcalizaq膚

Zadania16－”BudowaiSiccikanaHzacjisanitamejwul．Werbickiegowzyri‖dowie”，

pIanowanegodowt華Zenia wskIadPmjcktu”Gospodarkawodno一gciekowawmieScie

zymrddw－EtapII”wspdInnansowancgoprzczUnicEuropejskazeSrodkdwFunduszu

SpdjnoSciwramachProgramuOperacyjnegoInfrastrukturaiSrodowisko．

NrreferencyJmrnadanysprawieprzezZamawlaJ雀CegO：ZP／JRP／RB／6I2014

ZAMAWIAJACY：

Pne五重bio′嘗ルOGoやOdarkiHommah砂，，わar‘Mw”叫び．0．

〟　CぴSta5

96－3004，rar〟w

POLSK4

Przedmiarrobdtzostalzalqczonywpliku：

Przedmiarrobdt，Pdf

Uwaga－PI・ZedmiarrobdtmacharakterDOmOCniczlr・PodstawadosDOrZadzcniaofertYriest

Dokumentacja∴prdektowam
Budowlanvch（STWiORBl．Ponadto Zbnmwimtym
realizacjaPrZedmiotuzamdwienla．
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meOgra者〝C＝OI7egOIlurOboo，blIlh一高nepOk・gqIqCenareaIL＝aq，Zt7‘九ma16－，，Buくれ一間SLeCtkanaIlニaqLSun面rrIe／1川口yerbICklegn

l↓iZlrardo…e p／ano、yaTlegOdo高qcニenIaWSkIa（IPrQlektu＝GoやOdtIrka110dJ70－jctekoI仰1月′〝eCIeZyrardbll－El糾）／］’’

lV叩dU7narl．剛VanegOPrニe＝Umt・EIJrOpeルkq＝ejruC偽lL′FtLrIdus＝！lSt旬I7UjcllVraInaChPrvgrumll〔わeru切negO研0．面Iklura

lSroくわ1値Sko

l糞

ZalaeZniknI・14doSIWZ

WYKAZCEN
WPOStePOWaniuoudzieleniezamdwienianarealizacJe：

Zadania16－，，Budowa siecikanalizacJI SanitarneJ W ul・Wcrbickicgo w Zyrardowie，

PlanowanegodowIacZenia wskladProjektu，，GospOdarkawodno一gciekowawmjeScie

Zyrarddw－EtapII”wspblHnansowanegoprzezUnieEuroIJejs函zeSrodk6wFunduszu

SpdjnoSciwramachProgramuOperacyJnegOInfrastrukturaiSI．Odowisko．

NrreferencyJnynadanysprawicprzezZamawlaJaCegO：ZP／JRP／RB／6／2014

1．　ZAMAWIAJACY：

PrzedsiqbiorstwoGospo（加rkiKommahz匂，，ZyrLIrddw”

呼，．ZO・0．

ulQ据ta5

96－3004，rar〟w

POLSK4

2．　WYKONAWCA：

NiniejszaOferteskiada：

Lp． 疲�ｧv�w霧��v7曝�｢�AdresWykonawcyl） 

1）JeSlininieiszaofかtasktaC naiestwsodlnieDrZeZdwbchlubwieceiWkonawcdw nale2V

tmlkrenazwViad・eSVl〝SZyStkichtVCh Wkonawc（5MノIubnazweia（九esPelnomocnika．zgodnie

2SIWZ

Podstawado okreSleniacenycalkowitq zaprzedmiot zamdwieniaJeStWykaz Cen，

gdziecalkowitacenarozbitajest皿CenyZapOSZCZegdlneelementyrobdt．WtensDOSbbcena

oftnowana za Przedmiot Zamdwienialest suma czeSciowch cen za elementv Robdt

okreSlonewWvkazieCen．

Wykonawcy winnioddzielnie wyceniC kazda pozycje cz肇ciowもceny za element

Robdt w Wykazie Cen wedhlg Wlasnych szacunkdw oraz dokonaC podsumowania

WPOSZCZegdlnychtabelachWykazuCen．

WykazCennaleZyodczytywaClqczniezim）nidokumentamiwchodzacymiwsklad

SpecyHkacjiIstomych Wa…nkdw Zam6wienia（SIWZ）・Przyim直幸言Z Wykonawca

dokladnie zapoznal sie ze szczegdIowym opISem rObbt，jakie m劉a ZOStae Wykonane
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WSFゆtnrla〝∫0、IlarIegOpr＝eこし痢eEuropぴkqニeiかodtdlVFt，〟dzJLmliy）所ojc川）ram‘ZChPl’LIgramIJOpera（功rlt，go／ItP’aSlrukf〟ra

ISrodo用Sko

isposobemich vrykonania．CatoSC Robdt winna byC wykonana zgodnie z zamierzeniem

lPrZeZnaCZeniemorazcelomjakimmasluzyc．

PねtnoSCzostaniedokonanazgodniezUmowa．

OpisypozyqLPrZedstawioncwWykazieCensapodanetylkodlaceldwidcntyHkacyjnychi
WZadensposdbniemodynkuj脅，CZyanu申年SZCZegdlowychopisdwzawartychwUmowie

OraZSpecyfikacjiTechnicznもWykonaniaiOdbioruRobdtBudowlanych（STWiORB）．

Niezaleznie od ograniczeh，jakie moga sugerowaC sfbrmulowania dotyczaCe

POSZCZegdlnychpozyqiWWykazieCenlubwyJaSnieniawninlqSZymWStePie，Wykonawca

WinienmiecpelnaSwiadomoSC，Zeceny，ktdrewprowadzildoWykazuCen，dotyczaRob6t

ZakoficzonychcalkowiciepodkaZdymwzgledem．PrzyImlUeSle，ZeWykonawcaJeStWPCIni

Swiadom wszystkich wymagahi zobowlaZah，WyraZonych bezpoSrednio，CZy teZ

SugerOWanyCh，Objetych kaZda czescla ninleJSZej SIWZi Ze stosownie do nich wyCenil

WSZyStkiepozycJe．

WzwiazkuzpowyZszympodanecenymuszaObejmowaCwszelkiewydatkipoboczne

inlePrZeWidzianeorazwszystkieryzykazwlaZameZbudowa，ukohczcnicm，uruChomieniemi

konserwacJaCaloSciRobdtzgodniezUmowa，WtymWSZyStkiekosztystale，ZySki，koszty

OgbLnelPOdobnegorodzaiuobciazenia．

Cena zamicszczolla W Ofercie bedzie cenaIaCZna Za Wykonanie przedmiotu Umovry

i powinna obejmowaC wszystkie elementy wymienione w Specynkacji Techniczng

WykonaniaiOdbioruRobdtBudowlanych（STWiORB）．

UwaZaC sie bedzie，Ze roboty nie wymienione w Wykazie Cen wycenione zostaly

PrZeZWykonawcewramachistnleJ雀CyChpozyqitak，abymoZliwebyIowykonaniczakresu

robbtokreSlonychwDokumentacJIPrqjektowqorazSpecynkacjiTechnicznejWykonaniai

Odbioru Robdt Budowlanych zgodnie z obowlaZUaCymi w PoIsce przepISami，W tym

techniczno－budowlanyml，OraZZgOdniezzasadamiwiedzvtechnicznq．

WWykazieCenczesclOWeCenynalezypodawaCzdokIadnoSciadodwdchmiqscpo

PrZeCinku．

Lp 疲�&ﾖ�G羊�Opis 尾&ﾖ��"�Cena brutto 

1 �5Et備$"�KanalyzrurPVClaczonychna wciskoSr．zewn．200mm． 鵡�ﾂ� 

2 �5Et備$"�KanaIyZrurPVCIaczonychna wcisko料．zewn．160mm． 鵡�ﾂ� 

3 �5Et備$"�KsztaItkiPVCkanalizacMne jednokielichowelaczonena wciskoSr．zewn．200mm． Tr句nik200／160／45＾mm． 鵡�ﾂ� 

4 �5Et備$"�Studzienkikanalizacylne SyStemOWeZtWOrZyWaOSr．425 mm． 鵡�ﾂ� 

5 �5Et備$"�StudnieoSr．1000mm． 鵡�ﾂ� 

6 �5Et備$"�Odtworzenieddg 鵡�ﾂ� 

7 �5Et備$"�Odtworzeniepozostalych terendw 鵡�ﾂ� 

Razem 劔 
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nieogranicニOI7egO′nrOboかb〟Lh一高br，epO／eg空席Cenal・eaILl均iiねdania16－，，Bl，dLTWaS，eCikalWlimqi▲W1－1aIWy、間LWかbtckJego

WiZl況7′do聞e”pIam、lIa′化gOdow佃Cこenra一年′SkladPrqekl机GospodtLrk’出Odn0－Sc化kowaT′lmJeJc′eZv〟rdd”－El‘華JI’i

冊pd妨na〝SO、有機negOprエビニUmeEWOpび布質か0（披6－，，月初〔九S〟鋤nojc…m′耽読Programuのeraqne純力がasl…砿Jra

iSr。ゐ…Sk。

WDrZVDadkunieoodaniaDrZeZWvkonawcecenvzaelementrobdtDrZVimowanebedzie．ze

Wvkonawcawvceniltenelementnakwote O、0021（slownie：ZerOZlOO／100）．

Lp， 疲�ｧv�6ｶ�蒙ﾆR�Podpisyosoby／osdb＊ ��坊7ｦV2�Midscowoid 

OSOby／osdb＊ 邑���ｦ譁��6���Wykonawcy 末F�F��

upowaznionychdo �����6�譁��W'G��

POdpisaniaofertywimieniu Wykonawcy 夫蒙坊譌Uw霧��v7��

1． �� �� 

2． �� �� 

訪印OtrZebneskreSIit
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