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tel∴（46）8554041

（46）8554042
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NIP838－000－72－01

REGON750086633

KRSOOOO153850

Kapitalzakladowy47207000・00PLN

Nrre健rencMnynadanysprawieprzezZamawl明CegO：ZPIJRPIRB／512014

SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKOW
ZAMbwIENIA（SIWZ）

dlapostepowaniaoudzieleniezamdwieniapublicznegoprowadzonegowtrybieprzetargu

nieograniczonegoowartoScimnlqSZeJniz5186000euronarobotybudowlanepoleg即Ce

na realizacji Zadania15－，，Budowa kanaIiziaCJI SanitarneJ W ul・Warszawskiej

wzyrardowie，，planowanegodowlaczeniawskladProjektu，，Gospodarkawodno一

gciekowawmieScieZyrard6W－EtapII，，wsp6脆nansowanegopI．zCzUnieEuropejskazC

Srodk6w Funduszu Sp6jnoSci w ramacIl Programu OperacyJnegOInrrastruktura

iSrodowisko．

ZamawlaJaCy：PrzedsicbiorstwoGospodarkiKomunalnej，，Zyrarddw’’SI）・zO・0・

．－馨二。三
Podstawaprawna：

Ustawazdnia29stycznia2004r．Prawozamdwiehpublicznych（tekstjednolity：Dz・U・

Z2013r．，POZ．907zpdZn・Zm・）・

Stronal z68



華eqJika。uJs／0′′uLCh脇rw諒dWZam高一PLenIadIaI，OSlepol（・a′7－aOu‘た柄的′Cニa′，面Ien叫，ubllCニnegOPrO冊dmnego1時bIePr二cmrg～‘

〝IeOg′17′′ICニ0′′egOrlq′・Obo，1）bu0km′hr，epOle錐′qCe′一arealmyeZhdt7T，LaJ5－，BMu…k‘〝7ul′ニaqISarT”arnU用′l備rs二mSkty

lVZYrar‘かle pJam、IIanegOdo、一・／qc＝e〝lal，rSkLadPr‘ye柄liGoLSPOdarka一↑／Ud，70－jcltk0Ml一，′′〟Cjc，94）′a′‘杭一一LI橘p／／’’

、↓，SPd拘a…0、一ノur7eg。prニeニU所Lh′r酌Skqごe諭dkLj1－1年dEISこuSt・dnoScI、し間′，IaC／・P′OgraIn面かerac、ynegOl所uJlrll柄ru

ISrollolyISko

SpistreSci；

1．　　NazWa（flrma）iadresZamawiai年CegO

II．　　OznaczenieWykonaWCy

III．　　Trybud7ielaniazamdwrienia

IV・　Opisprzedmiotu7amdwierlia

V．　　ZamdwieIliaczesciowe

VL ZamdwieniauzupelniaJaCe

VII．lnfbrlnaqe O Ofercie wariantowq．し一lnOWie ra…OWもi zaliczkachila POCZet

wykonaniazambwie－lia

VIII．　TerminwykonaIliazamdWiellia

IX．　War…kiudzlalu、VPOSt印0、Valliuorazop－SSPOSObudok0－1yW′a－liaocen）′SPelilienia

warLmkdwWraZZdokumentamlPOtWierdz涌C）′mispeJnianielyChWarunkdw

X・　　Wykonawcywspdillieubiegg牟C〉′S190LIdzieleniezamd、高enla

XI．　　Wadium

XII．　WymaganjadotyczaCeZabezpICCZeilianalezytegowykonaniaUInOWy

XIII．lllfbrmaqeofbrmalnoiciach，jakiepowinnyzostaCdopelnionepowyborzeof誼）′

WCeIuzawarciaUmowyWSPraWiezamdwielliapubliczllegO

XIV．　WaIuta，WjakiもbedaprowadzonerozlicZeniazwlaZaileZrealiza明niniqszego

zamdwielliapublicznego

Opissposobuprzy′gOtOWaniaofれy

W〉ja誼ieniaizmiaIly、VtI’eSciSIWZ

SposdbporozumieWa一一iasleZWykonawcaIni

Mi華Ce，terminisposdbzlozelliaofelty′

ZmiailylLIbwycofhliezloねndoferty

Miejsceiterminotwarciaofれ
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Zwrotoftrtybezotwierallia

TermillZWlaZalliaoftrta

OpissposobLlOblicze－liaceny

UZ・uPelnieiliei w，Wa誼iellie

dokumentdw

W〉′magaIlyCh PI・ZCZ ZalllaWlaJaCegO OSwiadczelllub

XXVI．OcellaOfeH

XXVII．Wykluczc一一ieWykonawcy

XXVIIT．Odrzucenieofe巾′

XXIX．ZmianypostanowieIIzaWaItdUmolVy

XXX．　UlliewaZnieniepostepowaIlia

XXX1．grodkjocllrOllyPralmも

XXXII．PodwykonaWStWO
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jPe鋤kaqahfo句読脇間kbwZdIndwier，Jadhpos博聞・aniao〟dleIermmm高，enMPZlblw＝〝egOprOlrad＝0′化gO出向bぼF，rnlargz，

meog，u〝ICニOm・gO′nrOboり）bT／doV／k7傭POkgt4匹e〝areal聞yeZt・dt，n，a15－－，iB〝do、一’ukana〟mqはaTllfa′均、一間＝朽JrSm，蘭y

wz｝urdowは”pIan0一間7egO‘九日所ce〝iawskladPryeklu月Gospodarka、liOdn0－jc，eko昭一面ejc，eみrardl短・－HaI・／／’

時SPduina′7501・l〟m？gOPr・eこし母島lrOPySkqニeSrodkbw／，間一・S刷Li駒no▲fcLWa胴ChProgru刑，OLJera切mgO句読面ktura

I．　Nazwa（nrma）iadI・eSZamawiajacego・

Nazwa：PrzedsieやiorstwoGospodarkiKomunalnか・Zy′rarddw”Sp・ZO・〇・

Adres：96－300Zyrarddwul・Czysta5

Adrespocztyelektronicznか　　　　Pg的rp＠zyrardow・PI

Stronaintemetowa：　　　　　　　www．P丸zl′rardow．pl

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

Numerねksu：　　　　　　　　　　（46）855－32－80

Godzinyurzedowania：　　　　　Od7：00do15：00

II．　OznaczenieWykonawcy・

Napotrzeb〉′POS峠POWaniaoudzieleniezambwienianinlqSZdSIWZzaWykonawceuwaza

sieosobefizyczna．osobeprawmaalbojednostkeorganizacyjnqnieposiadqiacaOSObowoSci

prawnd，ktdraubiegasieoudzieleniezamdwieniapublicznego・Zlozylaofd的lubzawarla

umowewsprawiezamdwieniapublicznego・

III・Trybudzielania∴Zamdwienia・

1．Niniqiszepost印OWanieoudzieleniezamdwieniapublicznegoproW′adzoneJeStWtrybie

przetargunieograniczonegozgodniezustawazdnia29stycznia2004r・Prawozmdwieh

publicznych（tekstjednolity：Dz・U・Z2013r・，POZ・907zp巌n・Zm・）12WanadaLqiustawaPzp・

2．SIWZdostepnajestnastronieintemetowejZamawi5滴CegOWr・Pgk・ZYIardow・PIoddnia

przekazania ogloszenia o zamdwieniu Urzedowi　0両alnych Publikacji Wspdlnot

Euop華kichorazpublika串wBiuletynieZamdWiehPublicznych・

3・Jezykiempost印OWaniaoudzieleniezam（5wieniaJeStjCZykpoIski・CalakorespondencJa

pomiedzy Wykonawcami，a ZamawL翫cym prowadzona bedzie wr jezyku poIskim・

WfbmiepISeImq・

IV・Opisprzedmiot”mm6wienia・

1．Przedmiot ninlqiSZegO Zamdwienia obqjmuJe realizac：Ie Zadanie15一・・Budowa

kanalizacjisanitarnejwuLWaHrSZaWSldejwzyrardowic，，planowanegodowlaCZenia

wsktadProjektu”Gospodarka、VOdno一gciekowawmieScieZyrarddw－EtapII’’

wspdmnan侶OWanegO PrZeZ Unie Europ垂5ki享　Ze Srodkdw Funduszu SpanoSci

w．amachProgramuOperacyjnegoInfras血kturaiSrodowisko・

NazakresI・zeCzOWyPrzedmiotuzLamdwieniaskhdasie：

1）Budowa kanaLizaqii sanitamd grawitacyjno－tlocznej wraz z oddSciami sieci

kanalizacyinqiwpasie drogowym otqcznej dhgoSciok・243，5mb wrazzdostawa

imontazemtloczniorazwykonaniemjdzasilalha．sytemumonitoringuisygnalizaqii・

2）OdtworzenienawieTzchniul・Warszawskid・

3）RobotyodwodnienlOWe・

4）Zagesz誓niegmmmWraZZVTykomniembadahzai弊SZCZeniagru血（wiloSci4egz・dla

ZamawlaJaCegO）・ktdrepotwierdzauZySkaniewymagancgowProjekciebudowlanymo誓

SpecynkacjiTechicznqj WykonanlaiOdbio…Robdt Budow血ych－ZWang dalq

STWiORB，StOPnla ZageSZCZenia gruntu，ktdre vJykonane zostana przez jednostke

posiadaj網kwali批acjedovvykonywaniatychbadah・

Strona3Z68
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”，Zyrardow′e’plar，0、一megO。6日，・Iqc：mla一時kJLJdPr‘ye柄，一Go叩Oaurku同′0‘h70」cLeko順、一′′産cICか′ard6、，’－Llap／J’

、i）Sp妨nar，SO間negOpr二e＝Lh719Cul・0／均Skq＝ejrodk6両iJ〝dusニIISF函′，03cl、rr〟InaChProg′・a個′Pperac、1／′7egO研wInIkLl′ra

5）UsunieciekoliZiizin血astrukturapodziemnq・

6）Wycinkadrzew・

7）Obslugageodezかaprzedmiotuzamdwienia（tycz中eorazinwentaryza函geodezyjna

powykonawcza zaewidencjonowana w PoWlatOWm OSrodku GeodezyJnym
WZyrardowie－OryginalywiloSci4egz・dlaZamaYi祉cego）・

8）OpracowaniePr〔直tu／dwtymczasowej？rg専ZaCJlruChudrogowegowprowadzon叫ych

naczastrwaniarobdtwrazzoplatqzaza．脂ClaPaSadrogowegonaczasproWadzeniarobdt

stosownymioplniamiiuzgodnieniami・

9）Prdby szczelnoSci，rOZruCh，inspekcja kamerq TV Wykonand kanalizacji sanitarnej

（2egz・PlytyCDdlaZa望rWi魂cego）・

10）WykonaniedokumentaqlPrqjektowg・WraZZuZgOdnieniamii．uzyskanieodpowiednich

decyzjiadministracyJnyChje鉦tobedzickolliecznedowykonanlarObdtbudowlanych・

11）WykonanieDokumcntacjip叩konawczejYiloSci4cgz・dlaZamawk南C望P・

12）Innc czynnoSci nie wymlenione wyZ軌a konieczne do Wykonanla PrZedmiotu

zambwieniaopisanegowpunkciel）・

2．塾czegdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera Dokumentacja projektowa

iSTWiORB．

WskladDokumentacJIPrqjektowqiiSTWTORBwchodzanastepuJaeeOPraCOWania：

1）Prqiektbudowlany－budowakanalizacjisanitamdwTaZZOd華Ci：中WPaSiedrogo、Vym－

Zyrarddw，ul・Warszawska，dz・Ew∴4498　wzakresleuWZgledniaJaCymSPeCyHkerobdt

budoW′lanychpowprowadzeniunieistotnychodstepstwodWarunkdwdecy乙一10POZWOleniu

nabudoweR・B・6740・5・9・2014zdnia15kwietnia2014r・，

2）Prqjektbudowlanyvvkonawczy－budowakanalizacjisanitarnejwul・War誓WSkiej

w zyrardowie；branZa elektryczna－PrZyIacze elektryczne kablowc NNilnStalacJe

wewnetrzndtIoczniSciekdwWarszawska，dz・NrEw・4498ul・WarszawskawZyrardowie，

grudzieh2013，

3）Op享geotechnicznazdokumentacjabadahpodloZagruntowegodoprqjektukanalizau

sanitarneJWulicyWarszawskieiwZyrardoW′ie，Sierpleh2013，

4）SpecynkacjeTechniczneWykonaniaiOdbioruRobdtBudowlanych・

3．ZamawlqqCy Zaleca Wykonawcy przeprowadzenie WIZJllokalneJ W terenie przed

zlozelliemoferty．

Uwaga－DoktczonydoSIWZPrzcdlniarrobdtmacharakterpomocniczy・

Podstawadosporzadzeniaof如yJeStDokumelltaCJaPrOjektowaiSTWiORB・

4．0kreShjnieprzedmiotuzambwienia7gOdniezeWspdlnymSloW′nikiemZamdwieh（CPV）：

45231300－8－Robotybudowlanewzakresicbudowywodociagdwiruroclagdwdo

OdprowadzaniaSciekbw

45232452－5－Robotyodwadni瑚Ce

45233142－6－Robotywzakresienaprawydrdg

45233252－0－Robotywzakresienawierzchniulic

45233250－6－RobotywzakresieIlaWierzchni，Z、湖南tkiemdrdg

45311000－3－Robot〉′instalacyJneClektryczne

45314310－7－Ukladaniekabli
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jZ，eC擁aq．高kJ砂Ch肋rl，′′kb”Zumbl・，lerlIad／apostepoⅥ初〝L・OuみeIe′1te二amdwlと・r甑P～lbl，・＝〝egUPrO一，，adJ，rTegO－I’yblePr＝elargu

nLeOgru〝／C＝0〝egO′′arOboかb〟‘Jowkl，ePOIegyqce11areahこaqeZ．ad〝一ul5－・8－Id0、，iaka′7aI′ニaqはa〝〟arnc′一，，IJI肋rs二…，Sk′U

、レiZ），rar。0WLe“’plLu70、・la′1egOdo、句C二cma…kldPrLリekl，／〟，Gospo‘かka、γ0‘祐一ScIeko昭、I，′n，ejcLeiZvard鉦－F均，［／’

wnLSL励ar聞、一′a〝egOpr＝eこし母EllrOPySkqニeS，・0祝、↓′隼，dusmi幼函（｝結、一ira〝・aChProgrum′Opera・WregO［所a面相′ru

V．　Zambwieniaczesc10We．

ZamawlalaCyniedopuszczaskladaniaofertczescioWyCh・

VI．ZamdwieniauzupeIniajace．

ZamawlaJaCyPrZCWidujemo揖WoSCudzieieniazamdwieniauzupcIniajacegowstosunku

dozamdwieniapodstaWI0、7CgOOPisanegPWPkt工VSIWZnapodsta、VieaIt67ust・lpkt・6）

ustaw pzp・Zamdwlenle uZuPelniaJaCe nic moze przekroczyClO％　zamdWienia

POdstawowego・

VII・In請rmacJeO OferciewariantoweJ〕umOWie ramoweJ，ZaIiczkach na

poczetwykonania∴ZamdwieniaorazaukcjielektroniczneJ・

ZamawlaJqCyniedopuszczaskIadaniaoftrtwarialltOWyClL

ZamawlaJaCynieprzewidLJezawieraniaumoWyramOWeI・

Zamawl明Cynieprzewi叫eudzielaniazaliczeknapoczetWkonaniazamdwienia・

Zamawl明Cynieprzewidし直PrOWadzeniaaukcjielektroniczllq・

VIII・Terminwykonaniazamdwienia・

Wymaganyterminwykonaniazamdwienia‥

OddatyzawarciaUmo、ydo29・05°2015r・

IX．WarunkiudziaIu w postepowaniu oI・az OPIS SPOSObu dokonywania

occny spelnienia warunkdw wraz z dokumentami potwierdzajacymi

Spelnianietychwarunk6W・

1．0udzieleniezamdwieniapublicznegomogaubiegacsieWykonawcy，ktdrzyniepodleg網

wykluczeniuzpostepowaniaoudzieleniezamdwienianapodstawieart・24・uSt・1，2i2a

ustawyprawrOZambwiehpublicznychorazspelniaJaWarunkidotyCZqCe‥

1）Posiadania upra、Ⅷieh do wykonywaniaokreSlonqidzialalnoScilub czynnoScijezeli

przepISyPraWanakladajaobowlaZCkichposiadania・

2）PosiadanianiezbednejwiedzyidoSwiadczenia・

Wszczegdlno誼WykonawcamusispelniaCnastHrujaCyW望nek（WPrZypadkuwsp61nego

ubieganiasiedw6chlubwiecejWykonaWCdwoudzielenienlnlqSZegOZamdwienia，OCeniane

b担alacznieichkwa皿kacjeidoSwiadczenie）：

－　WkonaC z nalezyta starannofcia W Okresic ostatnich51at przed uplywem terminu

skladaniaoftrt，aJeZeliokresprowadzeniadzialalnoSclJeStkrdtszy－Wtym Okresie・CO

専mni鉦ednainwestycje（robotebudowlana）∴ktdrabedzieodpowiadalaswoimrodz函m
lWartOSciarobotombudowlanym，StanOWlaCymPrZedmiotzamdwienia・

Za robotyodpowiadi痢ce swq．Ia・Ⅵ′artOSclaZamawlaJaCy uWaZa co naJmnlej dwie roboty

budowlanewykonalleWramaChjednejlubdwdchumdwpolega．JaCena：
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〝leOgra仰二0〝egO′7arObo少bueh一高nepo／egu／qCenarea／l＝aqeZddan′aJ5－iiB～／do－I・uAana／′二ay，・酬′larnywu川／tLrSニul一′SkLe／

、VZt・rardo、一′Ie’’phr，0－1ノaIlegO‘ん、所C＝ema、一）S妬dPrqTeL高），Go印加kaTWdh－Jc，eko、，′L月，〝tlejc，eZYrard6時‾E砂／l’’

1↓′函U？〝anSO、Iiar，egOprニeこし朽Europぴkq・e・諦tLkd、，i卑ulL，議‘SBのnOJc出川maChProg′al77ZL（事el’aCUnegO／′7佃slr～′kll′ra

a）budowielub przebudowie siecikanalizadisallitarnejlub des苧ZOW卓．Ⅵ′tym

kanalizacJltlocznql，O taCZllもdlugoScimin・0，2kmiwartoScil11e mnleJSZeJ niz

250tys．zl

b）budowiejednかloczniSciekdwoprzepustowoScimill・15m3miwartoSciconajmniej

200tyS．ZI

W celu potwierdzenia speIniania ninleJSZegO Warunku，Wykonawcy zobowiazani sq

przedlozycvrykazrobdtbudowlanychwkollanyChwokresie51atprzeduplywclnterminu
skladaniaoftrt，aJCzeliokresprowadzeniadzjalalnoSclJeStkrdtszy－WtymOkresie・WraZ

zpodaniemichrodzajuiwakoSci，datylmlqSCaWykonania，SPOrZadzonywedlugwzoru

stanowlqCegO ZaIaczniknr3do SIWZoraz dowody okreSlaJaCe・CZy rObotyte zostaly

vrykonanewsposdbnaleZytyorazwskazL南ce，CZyWykonanezostalyzgodniezzasadami

sztukitechnicznqllPraWidlowoukohczone・

Dowodami，O ktdrych mowa powyZq sa poSwiadczenialubillne dokumenty－JeZeli

zuzasadnionychprzyczynoobiektywnymcharakterzeWykonawcanieJeStWStanieuzvskad

poSwiadczenia・

3）Dysp？nOWania．odpowiedllim poten軸emtechniczny′m OraZOSObamizdolnymido

wykonanlaZamdwlenia・

WszczegdlnogciWykonawca．musispelniaCnast印可acywarunck（wpPPadkuwspblne芋O

ubiegania sle dwdchlub w時Cej Wykonawcdw o udzielenie ninleJSZCgO Zambwienla・

ocenianybedzieichねCZnyPOtenqiatlechnicznyikadrowy）：

一do uczestniczenia w wykonaniu ninlqSZegO Zamdwienia wskazad osoby・ktdre beda

uczestniczyc w wykonywaniu zambwienla，W SZCZeg61noSci osoby odpowiedzialne za

kicrowanie robotami budowlanymi，WraZ ZinlbmacJami na tematich kwali批acjl

zawodovych，doSwiadczenia，i wyksztahenia niezbednych do wykonania zamdwicnia⊃

a takZe zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci orazinfbrmaqIe O POdstaWie do

dysponowaniatymiosobami：

a）KierownikBudowy－POSiad諦cyconaimniej3－1etniedoSwiadcze享ZaWOdow？

w budownictwie na stanoWisku Kierownika Budowy w kierowanlu rObotaml

podobnegorodzajuorazuprawnieniawspecjalnoSciinstaLacylllqWZakresiesieci，

instalaqli urzadzeh clePLnych，WentylacyJnyCh・gaZOWyCh・一WOdociagowych

ikanalizacyJnyCh，Wydane zgodnie z aktualnie obowlaZLmCymiprzepISamilub

rdwnowaかeimuprawnieniabudowlanewydanewedlugwczeねiqszychprzeplSOWW

specjalnoSciwymagan句dlaprowadzonychrobdt・

b）Kierownikrob6telektrycznych－POSiadajacyconajmniej3－1etniedoSwiadczenie

zawodowenastal10WiskachKierownikaBudowlubkierownikarobdt，WrObotaeh

branzyelektryczneJ，POSiadajqcyuprawnieniabudowlalleWSPeCjalnoSciinstalacyJnq

w zakresie siecl，　instalacJl l urZadzeh elektrycznych

ielektroenergetycznych，WydanezgodniezaktualnieobowlaZuJaCymlPrZePISamilub

rdwnowaかeim waZne upTaWnienia，Wydanewedlug wcZeSnlqSZyChprzepISdww

specjalnoSciwymaganddLaprowadzonychrobdt・

DoSwiadczeniezawodowebedzieliczonedodniaskIadaniaofert・

Wymaganewpkt．IX．1．3）osobywimyposlugiwaCsiejezykicmpoIskimlubdysponowaCna

staletlumaczemjezykapoIskiego・

Zamawiz南cyniedopuszczalaC祐niaftmkqii，Okt的′ChmowaWPkt・X・1・3）・
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W celu potwierdzenia spelniania ninlqSZegO Warunku－　Wykonawcy zobowiqzani sq

PrZedlozyc：

－　Wykaz osdb，ktdre beda uCZeStniczyc w wykonywaniu ninl阜）SZegO Zamdwienia，

SporzadzonywedlugwzorustanowlaCegOZaIaezniknr4doSIWZ

－OSwiadczenie∴衷OSOby，ktdre bedq uczestniczyc wwykonaniu zamdwienia，POSiad…南

wymaganeuprawniania，JeZeliustaWnakladajaoboW′lqZekposiadaniatakichuprawnieh・

WedlugwzorustanowlaCegOZaIaczniknr6doSIWZ・

DopuszczaslePOSiadanieprzezwskazaneosoby：

－rdwnowaznych uprawnieh uzllanyCh przez wlaScivry organ zgodnie z ustawa z dnia

18marca2008r．ozasadachuznawaniakwa旧kacjlZaWOdowychnabytychwpahstwach

cztonkowskichUniiEuropejskiej（車Dz．U．Z2008r・Nr63，POZ・394）；

－　rdwnowaZnych kwaliHkacjl ZaWOdowych waZnych wimym niz PoIska pahstwie

czionkowskimUniiEurop函kiei，KonfederaejiSzwalCarSkicjlubpahstwieczlonkowskim

Europ華kiegoPorozumieniaoWolnymHandLu（EF”11A）－StrOnieunlOV′OEurop恥kim

ObszarzeGospodarczymwrazztymczasowymwpISemnalistewtaScIWqizbysamorz担u

zaWOdowegoumoZliw四年CymSwiadczenieusIugtransgranicznychwrozumieniuart・20A

ust．lustawyzdnia15grudnia2000r・OSamOrZadachzawodowcharchitektdw“inzynlerdw

budownictwaorazurbanistew（tekstjednolity：Dz．U．Z2013r・，POZ・932zpdZn・Zm・）・

4）Sytuacjiekonomicznejinnansowej・

1．WykonawcamusispeIniaiwarunekposiadaniaSrodkdwmansowychlubzdolnoSci

kredytowqiwwysokoSciconaimniej300tys・zl（sIownie：trZyStatySiecyzlotych）・

Wcelupotwierdzeniaspehianiawarunku，Oktdrymmowawpkt・IX・1・4）1・，WykonaYCa（ten

z wykonawcdw skladajacych ofert唯WSPdlna，ktbry bedzie potwierdzalspelnianle tegO

warunku），ZObowiazany jest przedlozyCinfbrmacje bankulub spdldzielczも　kasy

oszczednoSciowo－kredytoweJPOtWierdzaj綱WySOkoSCposiadanychSrodkdwHnansoWyCh

lub zdolnoSC kTedytowa Wykonawcy，WVStaWiona niewcze血ieinii3miesiace przed

uplywemterminuskladaniaoftrt・

2．Posiadad ubezpleCZenie od odpowicdzialnoScicyW′ilnq w zakrcsie prowadzoneJ

dzialalnoScizgodnezprzedmiotemzamdwieniawwysokoSciconqmnlqilmLnzI・

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

z wykonawcbwskladaiacych of的WSPdlna，ktdry bedzie potwierdzalspelnianie tego

wamnku），ZObow互zanyjestprzedlozy60Placonqpoliseawprzypadkujej brakuinny

dokument，pOtWierdzaiacy，ZeWykonawcaJeStubezpleCZOnyOdodpowicdzialnoScicywilnqI

wzakresieprowadzonddzialalnoScizwlaZangZprZedmiotemzamdwieniawwymaganq

JeZeli，ZuZaSadnionqprzyczynyWykonaWCaniemoZeprzedstawiCdokumentudotyczacego

sytuacji ekonomicznej wymaganego przez Zamawiajacego・mOZe PrZedstawidilme

dokumenty，ktbre wwyStarCZaJaCy SPOSdbpotwierdza spelnianie opISanegO WyZ句PrZeZ

ZamawlaIaCegOWarunku・

JezelikwotywdokumentachwymienionychwyzeJPOdanebedqwinnq walucienizzt・

Zamawl明CydokonajgPrZeliczenianazIwedlugkursuNBPnadzieh・Wktdrymzostalo

wszczetcpostepowanie・
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JeZeliwdniuwszczeclaPOStePOWanianjezostanicopublikowanatabelaSrednieh kursdw

NBP，ZaStOSOWanyZOStanic kurs zostatnleJtabelikursdw Srednichopublikowanq przed

dniemwszczGClaPOStePOWania・

WprzypadkuWykonawcdwwspdlnieubiegaJaCyChsieoudzieleniezamdwieniawarunck
okreSlonywpkt．IX工4）1・mOgaOnispclniadlacznie・

WykonawcaskIadawrazzofertaOSwiadczenie，SpOrZadzonewedlugwzorustanoWlaCCgO

z霧中CZniknr7doSIWZ，OSPehianiuwarunkdwudzialuwpostepowaniu（wprzypadku

wspdlnegoubieganiasleOudzielenienlnleJSzegOZambw，ieniaprzezdw6chlubwieceJ

Wykonawcbw do oferty musi byC z鎖国CZOne PrZcdmiotowe oSwiadczenic zIozone

（podpisane）F，rZeZPeInomocnikaWykonawc6WWSPdlnicubjegajaeychsieoudziclenie

zam6wienialub oSwiadczenie∴zlozone（podpisane）I）rzCz kazdego z Wykonawcdw

skiadajqcychoftrtcwspblna－jedynicwsytu肌jije描kazdyznicIISpetniawszystkic

warunkisamodzielnic．

2．Wykonawca，Wykaz高c spelnianie warunkdw，O ktdrych mowapowy的WPkt・IX・1

mozepolegacnawiedzyidoSwiadczcniuブOSObachzdolnychdowykonaniazamdwienialub

zdoLnoSciach角nansowychlubekonomicznychjnnychpodmiotdw・niezaleznieodcharakteru

prawnego互czqcychgoznimistosunkdw・WykonawcawtakidsytuaqlZObowlaZanyJeSt

udowodniC Zamawl瑚Cemu，iz bedzie dysponowalzasobaminiezbednymido realizacJI

zamdwienla，W SZCZegdlnoSci przedstawlaJaC W tym Celu pISemne ZObowiazanie tych

podmiotdwwpostacizalacznikanr5doSIWZdooddaniamudodyspozyqlniezbednych
zasobdwnaokreskorzystaniaznichprzywykollyWaniLlZamdwienia・

2．1．JezeliWykonawca，Ⅵykazu南cspclllianiewarunku，Oktdrymmowawpkt・IX・1・4）1っ

poleganazdolnoSciachHnansowychinnychpodmiotdwnazasadachokreSlonychpow｝′ZqW

pkt．IX．2（ZgOdnie z art・26ust・2b ustawy Pzp），Zamawil尭cy wymaga przedlozcnia

infbrmaqii，Oktdrdmowawpkt・IX・1・4）1・，dotyczacejtychpodmiotbw・

3．W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie

zamdwieniaZamawlaJaCyZ担aodWykonawcyprzedloZenia：

l）oSwiadczenia o braku podstaw do wykJuczenia－　SPOrZ担zonego wedIug wzoru

stanowlaCegOZaIaczniknr2doSIWZ；

Wzakresiewynik…函cymzS3usl・1pkt・］）RozF，OrZqdzeniaPrezesaRaみMinislrdw，Z‘lnia

19lulego2013r．ltJSPraWie rodzqfbMj dokumentbw，jakich mozezq‘カ　ZdmawCyqの′Od

Wykonaw‘y，‘，raZ．布rm，Wjakichtedokume砂mogqみ′SIsklaknewzwiazkuzart・24ust・l

ustawpzp，OSwiadczenieobrakupodstawdowykluczeniaWinnozostaC71020neoddzielnic

przez kaZdego z Wykonawcdw skladajacy・Ch ofene wspblna，aJeZeli podpisuJeJe

Pelnomocnik，muSi on wyraZnie zaznaczyc，Wimieniu kt6rego Wykonawcy to robi・

OSwiadczenie takic moze byC sporzqdzone na jednym dokLlmenCie，ale wdwczas

Pelnomocnik（Lider）zaznacza，Zeskladaj往Cje，dzialawimjeniukazdegozWykonawcdw

skIadi涙CyChoftrtewspdLnaiichwymicnia，

2）aktualnegoodpisuzwIaSciwegorejcstruiubz∴Centralncj cwidencjiiin…macji

o dziaIalnoSci gospodarczeJ，JeZeliodr帥ne przepISy Wymag明WPISu do rqIeStrulub

ewidencJl，WCeluwykazaniabrakupodstawdowykluczeniawoparciuoart・24ust・lpkt2
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ustaW WYStaWionegoniewcze誼iejniz6miesiecvprzedupIwemteminuskladaniaofert・

3）aktualnego zaSwiadczenia wlaSciwego oddzialu ZakIadu Ubezpieczch SpoiccmyCh

lub Kasy RoLniczego Ubczpieczenia SF，0lecznego potwierdzajacego，之e Wykonawcanie

Z討ega

zopIacaniemskIadeknaubezpieczeniazdrowotneispoleczne工ubpotwierdzenia，Zeuzyskal

PrZeWidzianeprawemzwolnielhe・Odroc専elubrozIozenienarat〉’Zakglychp加10gcilub

wstrzymaniewcaloSciwykonaniadecyZJlWlaSciwcgoorganu－WStaWionegonleWCzeSnlC一一

niz3miesiaccprzedupIywemterminuskladaniaofert，

4）aktualnego zaSwiadczenia∴∴1回，！aSciwego　望CZeInika urzedu skarbowego

potwierdz萌cego，ZeWykonawcaniezalegazopIacanlemPOdatkbw，lubzaSwiadczenia，Ze

uzyskalprzewidzianep：aWemZWO山enie・Odrocze享lubroztozenienaratyzaleglych

PhtnoScilubwstrzymamfWCaIoSciwykonaniadecyzJlWlaSciwegoorganu－WStaWioncgo

nicwczeSnieiniz3mieslaCePrZedupI wemtemlinuskladaniaofdt

5）aktualncjinfomacjizKrajowegoRejestmKam撃OWZakresieokreSlonymwart・24

ust．lpkt4－80raZPktl0－11ustawyPzpl yStaWioneJniewczeSnieiniz6miesiecvprzcd

uplywemterminuskladaniaoftrt，

6）aktualnejinfomacjizKrajowegoRejestruKarnegowzakresieoke誌lonymwart・24

ust．1Pkt9ustawYPzp，γStaWionqiniewczeSniciniz6miesiecvprzedupIywemterminu

skladaniaofert．

Wprzypadkuwsp6lnegoubieganias－eOudzielenienlnieJSzegOZamdwieniaPrZeZdwdch

lubWiecejWykonawcdwwofCrciemuszabyizIozoneEm耽dmiotowedokumenty，

oktdIYChmowraWFIkt．IX．3．ppkt・2），3），4），5），6）dlakazdegoznicIl・

4．Dokumenty，OktdrychmoWaPOWyZejwpkt・IX工TX・2iIX・3：

4・1・Sa Skladane w orygmalelub kopilPOSwiadczoneJZaZgOdnoSd zoryglnalem przez

Wykonawcc，ZVTyjatkiemzobowiaZahioSwiadczeh．oktdrychmowawpktJX・2iIX・3・l）

orazWkazbw，Okt（hychmowawpkt・IX工ktdrewinnybyCzlozoneworygmale；

4．2．wprzypadkuWykonawcdwwsp61nieubicgajqcychsieoudzieleniezamdwieniaoraz

wprzypadkupodmiotbw，OktdryChmowawpkt・TX・2，kopiedokumentdw（ZObowiazah）

dotyczqcychodpowiednjoWykonawcylubtychpodmiotdWS PPOSwiadczanezazgodno≦e

zoryginalemprzezWykonawceLubtepodmioty；

43．ZamawiajacymoZezadaCprzedstawjeniaoryginaJulubnotarialniepoSwiadczonejkopii

dokumentu Wy萄cznie wtedy，gdy zIozona kopia dokumentujest nieczytelnalub budzi

w卸PliwoScicodojejprawdziwoSci；

4．4．dokumentysporzadzonew高zykuobcymsaskladanewrazztlumaczeniemnajezyk

poIski，Wymbg ten nie dotyczyzoboW互zahioSwiadczeh，O ktdrych mowaWPkt・IX・2

iIX．3．

5．Stosownie do treSci§4ust．l Rozpor坤dzenia PrezcSa Rady Ministr6w z dnia

191utego2013r．wsprawierodzajbwdokumentdw，jakicIlmOzCz如acZamawiajacyod

Wykonawcyorazform，Wjakichtedokumentymo毅byCskJadane：

1）jeZeli Wykonawca ma．siedzibelub miejsce zamieszkania poza teryk血m

RzeczypospolitdPoIskiqi，ZamlaStdokumentdw，Oktdrychw‥Pkt・IX・3・2），IX・3・3），IX・3・4），

IX．3．6），Skhdadokumentlubdokumenty，WyStaWionewkrかwktbrymmasiedzibelub
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iふohl高ko

mlqSCeZamieszkania，POtWierdzこ高ceodpowiednio，ze：

a）niotwartojegolikwidacjianinieogloszonoupadlo鉦

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

izdrowotnealboZeuzyskalprzewidzianeprawemzwolnjenie，OdroczcnielubrozIozeniena

ratyZaleglychplatnoScilubwstrzymaniewcaloSciWkonaniadeeyかwlaiciwegoorganu；

C）nie9rZeCZOnOWObecniegozakamubieganiasieozamdwienie；

2）zamlaSt dokumentdw，O ktbrych mowapkt・IX・3・5）skladazi諒wiadczenic wtaSciwcgo

organu sadowegolub admiJhstracyJnegO mLeJSCa Zamieszkania albo zamieszkaniaosoby・

ktdrqidokumentydotycza，WZakresieokreSlonymwart・24ust・1pkt4－8日0－11ustawyPzp・

6・StosoWmiedotreSci§4usL2powolanegPPOWyZd RozporzqdzeniaPrezesaRady

Ministrdw，dokunTnty・OktbrychmowapowyzeJWPkt・IX・5・1）a）ic）orazIX・5・2）powhlny

by WStaWionenleWCZeSniejniL6miesleCVPrZeduplywemterminuskhdaniaofert・

Natomiastdokument・Oktdrymmowapowy袖vYPktIX・5・1）b）、POW血ienbydⅥTyStaWiony

nicwczeSnieiniz3miesiaceprzeduplywemtemlnuSkladaniaofert・

7．Stosownie do treSci§4ust．3powolanego powy袖Rozporzadzenia Prezesa Rady

Ministrdw，jeZeliwmleJSCuZamieszkaniaosobylubwkr匂u，Wktdrym Wykonawcama

Siedzi匝1ubmi＊ce．zamieszka］五a・niewydかsiedokumentdw，Oktdrychmowapowyzej亘

Pkt・IX・5・1）・ZaStePtTeSiejedokumentemzawierz南CymOSwiadczenie・Ⅷ’ktdrymokreSlasLe

takLeosobyuprawⅢOnedoreprezentacjiWykonawcy，ZlozoncprzedwlaSciwymorganem

S＊Owym administracyinym alboorganemsamorz＊uza、VOdowegolubgospodarczego

odpowiedniokrajumlqSCaZamieszkaniaosobylubkr年iu，WktbrymWykonawcamasiedzibe

lubmiejscezamieszkania，1ubprzednotariuszem・

8．0ccnaspehlhaniaw・Warunkdwudziahwpostepowaniudokonanazostaniezgodnie

Z Rmula”SPehia－nie．spchia”・na POdstawie．PrzedloZonych przez Wykonawce

dokumentdwioSwiadczehoplSanyChwrozdzialeIXninleJSZejSIWZ・

ZtreScizaIaCZOnyChdokumentbwmusIWJmikaCjednoznacznie，ZeWykonaweaspe皿ww・

Nie spe血enie chociazbyjednego z YTW・Warunkdw skutkowaC bedzie wykluczeniem

Wykonawcyzpostepowania（napodstawleaTt・24ust・2pkt4ustawPzp）・

Ⅹ・　WykonawcywspblnieubiegaJaCySleOudzieleniezamdwienia・

1・WykonawcywspdlnieubiegaJaCySleOudzielenieninleJSZegOZamdwieniapowinnlPOd

rygorem wykluczenia z postepowania spehiaC warunkiudziahlWPOStePOWaniu oraz

zloとyC dokumenty potwierdz年iace spetnianie tych warunkdw，ZgOdnie z zapisami

zawartymiwpkt・IXnin専szejSIWZ・

Ponadto tacy Wykonawcy m†誓uStanOWidiwskazae Pelnomocnika（Lidera）do

reprczentowaniaich w nlnJqSZym POStPOWaniu albo reprezentowaniaich

wpostepowaniuizawarciuumowywsprawiezamdwienia・ZaLecasleabyPehomocnikiem

（Liderem）　byl jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie

oudzieleniezam wienia．

2．WszelkakorespondencjaprowadzonabedziewylaczniezPelnomocnikiem（Liderem）・

3・WykonawcywspdlnieubiegaJaCySleOudzielenienimqSZegOZam6wieniazobowiazanl

Sa：
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l）dosolidamdodpowiedzialnoScizawykonanizamdwienia・

2）dosolidamもOdpowiedzialnoScizawniesicnleZabezpieczenianaleZytegowykonania

Umowywsprawiezam6wieniapublicznego・

4・WykonawcywspdlnieubiegaJaCySleOninlqSZeZamdwienlC，ktdrycho氏TtaZOStanie

uznanazanajkorzystnやISZ雀，bedaZObowlaZanlPrZedstawi‘ZamawlaJaCemuStOSOWne

porozumieniewszystkichWykonawcdwskladajaCyChofdleWSPdlna，PrZedpodpisaniem

UmowynarealizacJeninLqSZegOZamdwienia・

Porozumienie takic musi zawieraC w sw（りeJ tre丸i co naJmnlg naSteP山雀Ce

POStanOWienia：

1）okreSleniestronporozumienia；

2）celdziatania；

3）Okrcs dziaIania na czas nie krdtszy nj7　CZaS trWania odpowiedzialnoSci

Wykonawcbwwynik祖cyzUmowy；

4）sposdb wspdldziaIania（w tym rolei zadania kazdcgo z Wykonawcdw

WVWykonywaniuUmowy）；

5）wniesienlaZabezpieczenianalezytegowykonaniaUmowyideklaracjewspdlnej

isolidarI南OdpowicdzialnoScizawkonanieUmowy；

6）wskaz中ePelnoTocnika（Lidera）ijegeu誓OWaniadozaciaganiazobowiqzah

lPrZyJmOWanialnStrukcjinarzecziWlmlenluWSZyStkichWykonawcdwrazcm
ikaZdegozosobnaorazdoprzyJmOWalliaplatnoSciodZamawlaJqCegO；

7）deklaracjeniezmienianiaskladuanistatusupodczascalegookresuwykonyWania

Umow．

PorozumieniemusibyipodpisaneprzezupeInomocnionychprzedstawicielikazdego

z wykonawcdw，a StOSOWne uPOWaznicnia musza∴WynikaC z dokumentdw

Zalaczonychdooferty．

5．　0fertapowinnabyCpodpisanawsposdbwi鋼CyPraWniewszystkichWykonaWCdw

Skladz涙cychofertewspdlna．

Xl．　Wadium．

1．WysokoSewadium

KaLdyWykonawcazobowlaZanyJeStZabezpleCZyCSWaOfelteWadiumwwysokoSci‥

13000，00zl（sIownic：trZynaScietysiecyzIotych）．

2．Formawadium

l）WadiuIndlazamdwieniamozebyCwniesionewnastep塙cychfbrmach：

a）pieniadzu，

b）poreczeniach bankowychlub poreczeniach spdldzielczej kasy oszczednoSciowo－

kredytoweJ，ZtymZeporeczeniekasyJeStZaWSZePOreCZeniemplenl宰nym，

C）gwarancjachbankowych，

d）gwarancjachubezpieczeniowych，

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

ustawy z dnia91istopada2000roku o utworzeniu PoIskiej Agenqii Rozw（りu

PrzedsiebiorczoSci（Dz，U・Z2007r・Nr42，POZ・275，ZP6Zn・Zm・）・

Stronall z68



卸鋤kaqu初旬ChWbr・Jnkb”Ztl〝面，enIadhpoStWOWan′aOll‘たteleIq一e・an7bwLen，uP〟bI′CニnegOPrO一，ia‘たorngo、，痢blepr＝eIarg－J

〝IeOg′a〟tC二0′′egO〝arObolybudo、高′1ePOlegq′qCenareuI′ニuqeZdab′7lal5　一・B〟do、一・akana／i＝‘‘y，Samlarny、間／肋rsm‘バ宜y

”，Zrrardo、昭iipLarlOWanegL・‘訪、VtqCニen・41日SL・九dPr‘亦ftL”GoSPO‘れkawoLh0－jc′ekowa一レ′”lejcはZyl’ar‘射－B旬，／I月

、・lSPi朝mr7SO冊negOPr＝eニLh，PEuropqskq＝ejrodkd”ノ卑ndzISIIL幼少1nifc川iramaChPrugr個′OperacJ′／negO初aslr面Lra

2）WprzypadkuskladaniaprzezWykonawcewadiumw’fbrmiegwTan中gwar？nCja

powmna byC sporzqdzona∴ZgOdnie z obowlaZuiaCym PraWeml Wlnna ZaWleraC

nastepLUaCeelementy：

a）nazwe daiacego zlecenie（Wykonawcy），Bene的enta gwarancji（Zamawiqiacego），

gwaranta（bankulubinstytucjiudzielmcychgYaranmorazwskazanieicllSiedzib；

b）okreSleniewierzytelnoSci，ktdramabyCzabezpleCZOnagWaranCja；

C）kwotegwaran草

d）terminwaznoSclgWaranCji；

e）zobowiazaLnie g：Tanta do「”ZaPlacenia kwrOty gWaramjinapierwsze pisemne

Z的anie ZamawIZUaCegO ZaWleraJqCe OSwiadc補nie言乞Wykonawrca，ktdrego oferte

Wybrano：

一〇dmdwilpodpisaniaUmowynawarunkachokreSlonychwofercie・lub

－niewnidsIzabezpICCZenianalezytegowykonaniaUmowy，Lub

－ZaWarCieUmowyStaIosleniemozliwezprzyczynlezaCyChpostronieWykonawcy’’・

3）Postanowieniapowy2szemajaZaStOSOWanierdwnieZdoporeczeh・

3．Miejsceisposdbwniesieniawadium

Wadium wniesione w pleniadzu n山ezy wplaciC przelewcm na nastep朋Cy raChunek

ZamawlaJaCegO：

PrzedsiebiorstwoGosI）OdarkiKomunainej，，Zyrarddw’’Sp・70・0・

ui．Czysta5

96－300Zyrard6w

POLSKA

BankPEKAOS．A．nrkonta86124059181111000049101717zdopiskiemnaprzelewle：

，．WalIiumnaZaddnie15－，．BILdowakarla施acllSanital・neIW〟l・脇rszawskiei

WZvrarくねwie’l

Wadium wnoszone winnych dopuszczonych przez ZamawlaJaCegO fbrmach naLezy

WOryglnaledotqczyCdooferty・

4．Terminwniesieniawadium

l）Wadiumwnosisieprzeduplywemterminuskladaniaofもrlokre乱onymwpkt・XVIII

SIWZ．

2）Wniesienie wadium w pieniadzu bedzie skutecznejezeliw podanym w pkt・XVIII

terminieznajdziesLinaraChunkubankowmZamawl綱CegO・

3）Dowddwniesieniawadiumwfbrmiegotdwkiwpostacikopiidokonanegoprzelewu

nalezyzalqczyCdooferty・

5．ZwrotizatrzymaniewadiumodbywaCsiebedziezgodniezzapISamiart・46ustawyPzp・

XII・WymaganiadotyczacezabezpieczenianalezytegowykonaniaUmowy・

1．1mfbmaqeogdllle．

Zabezpieczenie sluZy pokryciu roszczeh z tytulu niewykonanialub nienalezytego

WkonaniaUmowy・

2・WysokoSCzabezpleCZenianalezytegowykonaniaUmowy・

l）Zamawi＝南cyustalazabezp亨epienaleZyteg？WykonaniaUmovTyZaWa両Wwyniku

postepowanlaOudzieleIlieninlgSZegOZamdwleniawwysokoScilO％cenycalkowitq′

POdanqWOftrcie・

Strona12Z68



駒botnychWbrundwZam6wnniad／apostep。、yaniaoutたiekl諦mdwmiapz・blicmegoprowadionegowtr）8，epr＝euZrgu

meogTanicmgona，Obo少budbwknepo／egyqcenarea／im擁Zmr・ia／5－，，BldoIVakanalimjsaniLarnqWul・Wd，糊lySkiy

wzyrardowie”pknolVanegOdb、句C＝emaWSktadPrqektu”Go幽wodlw－kieko脇WmteScieZymrdbw－EJqp〃”

W胸筋anslWa確約pmニU万セEw砂佃影鋤W凡77みS勅勘′70kiwrammhPro卵朋の0匹m鋤mgOh直面klm

iSroh間Sh

2）WybranyWykonawcazobowiazanyjestwnieSCzabezpieczenienalezytegowykonania

Umowyn軸：zawarcia、：przedjeLpodpisaniem・

3．FomazabezpieczenianaleZytegowykonaniaUmowy・

1）ZabezpieczenienalezytegowykonaniaUmowydlazamdwieniamozebyCwniesione

wedhlgWyboruWykonawcywjednもlubwkilkunas唾PUaCyChfbmach：

a）pieniadzu；

b）poreczeniachbankovrychlubporecZBniach spdHzielczqikasy oszczednoSciowo－

kredytowdiztym，ZeporeczeniekasyJeStZaWSZePOreCZeniempienieかym；

C）gwaramqiachbankowych；

d）gwaranqiachubezpieczeniowych；

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

ustawy Z dnia91istopada2000roku o utworzeniu PoIskid Agenqii RozwqIu

PrzedsiebiorczoSciOz・U・Nr42，Z2007r・POZ・275，ZPdZn・Zm・）・

PrzezzabezpieczeniewniesionewpieniadzunalezyrozumieCzabezpieczeniewniesione

ZabezpeczenieY？OSZOneWpieniadzuWykonawcawplaciprzelewemnairaChunek

bankowyZamawlaJaCegO：

PrzedsiebiorstwoGospodarIdKomunahcj”zyrard6W”Sp・zO・0・

ul．Czysta5

96－3002yrardew

POLSKA

Bank PEKAO S．A．：：nr konta：：86：：12405918：：11110000：：49101717Z：：dopiskiem na

DrZelewie：．．ZabezDieczenie naLeZvtego wvkonania UmowVdlaZdLわnie15－．．Budbwa

kanaLizaciisanitameiwulmzrszawskieiwZwardbwie，1

2）Wprzypadkuwniesieniawadiumwpieni担zu．WykonawcamozewyraziCzgodena

zaliczeniekwotywadiumnapoczetzabezpieczenia・

3）JeZeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu，Zamawiajacy przechowLJe je na

OPrOCentOWanymraChunkubankowym・

Zamawiaiacyzwracazabezpieczenie wniesione wpieniadzu z odse血楓miwnikaiacymi

z umowy rachunku bankowego，na ktdrym bylo ono przechowywane，POmnleJSZOne

okosztprowadzeniategorachunkuorazwySOkoSCprowizjibankow zaprzelewpieniedzy

narachunekbankowWykonawcy．

4）JeZelizabezpieczeniewniesionowpostacigwaram函lubporeczeniastosLtiesiedoniei

odpowiednio treSC pkt．XI・2・2）a），b），C），d）Oraz gwaran南alub poreczenie powimo

zawiera zobowiazaniegwarantado．．nieodwohlnegoW

売国圏患田圃霊園国罪因園田田圃園田園田田圃燭畷n匪園田動感細岡畷閉園四賀圏

均，konawcanieM′T，konatlub nienaleれdelVkonat20bowiqzania umowne・Gwarantnie

moze takze：uzale2nia硬ch
warunkbwlubtezodprzedhZeniajakieikoIwiekdbkumentacii’’・

5）JeZeliWykonaw誓kt6regoofertazostalawybranauchylasieodzawarciaUmoY

wsprawiezam6WienlaPublicznegolubniewniesiezabezpieczenianalezytegovrykonanla

Umow，Zamawiajacymozevvbra60fertenajkorzystnieiszaspoSr6dpozostab，Chofert・

6）Zmhana fbmy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umow w trakcie realizaqii

Umowybedziemozliwirtylko？aZgOdaZamawimcego，PrZyZaChowaniuciagloSci

zabezpieczeniaibezznmLqISZeniaJegOWγSOkoSci・
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4．ZwrotzabezpieczenianaleZytegowykonaniaUmowy・

Zamawl明Cy ZWraCa　70％　zabezpleCZenia w terminie　30　dni od dnia wykonania

zamdwieniai uznania przez ZamawlaJaCegO Za nalezycle Wykonane・Zostanie to

potwierdzonepodpisaniemProtokoluodbiomkohcowegorobdt・

Pozostale30％Zamawiaiacypozostawiajakozabezpieczenieroszczehztytulurekqjmiza

wady，ktdrezostaniezwrdconewterminie15dnipouplywieokresurekqjmizawady・

W przypadku，gdy zabezpieczenie bedzie wnoszone w fbmieimql niZ pleniadz，

Zamawl明CyZaStrZegaSObieprawodouprzedni匂akceptaqiiprqiektuww・dokumentu・

XIII．InfbrmacJeOibrmalnoSciach，jakiepowinnyzostaCdopeInionepo

wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zambwienia

Publicznego・

1・WykonawcapowinienspelniCwymagania，Okt6rychmowawpkt・XIISIWZ・

2．UmowazostaniezawartawfbmiepISemng．

3．Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy wypelnionai podpisana ka垂

gwaranc：una O treScizgodnd z wzorem zamieszczonym w ZaIaczniku nr12ioferta

Wykonawcy．

4．DostarczeniewypelnionqIIPOdpisan匂kartygwarancyJnq OtreScizgodnej zwzorem

zamieszczonymwZaIIacznikunr12io氏rtaWykonawcyUmowyjestwanⅢLkiemzawarcia

UmowyzWykonawca．

5．NiewykonaniezobowiaZaniaprzezWykonawceoktdrymmowawXIII・3traktowane

bedziejakoprzyczynale砕CaPOStrOnieWykonawcyuniemozliwl綱CaZaWarCieUmowy，CO

bedzieskutkowaCzatrzymaniemwadiumprzezzamawl明CegOZgOdniezart・46ust・5ustawy

Pzp．

XIV．　Waluta，W jakiej beda prowadzone rozliczenia zwlaZane

zrealizacJanlnleJSzegOzam6wieniapublicznego・

Cenaofertydlazamdwieniabedziepodanawzi・

Wszelkie rozliczenia zwlaZane Z realizaqa zamdwienia publicznego，ktdrego dotyczy

ninlqSZaSIWZ，bedaprowadzonewzI・

XV・　Opissposobuprzygotowaniaoferty・

1．Formao鮎rq：

1）KaZdyWykonawcamoZezloZyCtylkojednao鳥鴫・

2）OfenenalezyprzygotowaCSc義lewedlugwymagahokreSlonychwni中華SIWZ・

3）W przypadku Wykonawc6w wsp61nie ubieg畔CyCh sie o zamowlenie・naleZy

dolaczyCdooftrtydokumentstwierdz吐iacyustanowlenieprzezWykonawc6wwsp61nie

ubieggacychsieozam6wieniePelnomocnikadoreprezentowaniaichwpostepowaniu

oudzielenie ninlqSZegO Zamdwienia albo reprezentowaniaich wpostepowaniuido

ZaWarCiaUmowywsprawiezamdwienia．

4）Ofertaizalacznikido ofertymuszabyCpodpisaneprzezosobyupowaZnione do

reprezentowaniaWykonawcy・Oznaczato，iZJezelizdokumentuokreSlaiacego status

prawnywykonawcylubpelnomocnictwawynika，izdoreprezentowaniaWykonawcy
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upowaZnionychjestlaczniekilkaosdb，dokumentywchodzacewskhdoftrtymusz卑byC

podpisaneprzezwszystkieteosoby・

UpowaZnienieosdbpodpisLmCyChof誼edojejpodpisaniamusibezpoSredniowynikaC

z dokumentdw dolaczonych do oferty・Oznacza to，ZeJeZeliupowaZnienie takie nie

wynika wprost z dokumentu stwierdz函CegP StatuS PraWny Wykonawcy（Odpisu

zwlaSciwegorgestrulubzaSwiadczeniaowpISiedocentralneJeWjdencJliinfbrmaq1

0dziala里中gosImdarczej）tPdo．0聖yn？lezyd吾平．中no竺OCn叩WySt：tWione

przezosob）′dotegoupowaZnione（wft）rmieoryginatualbokopilPOSwiadczonejprzez

notariusza）．

5）PoSwiadczeniezazgodnoSCzoryginalemdokumentdwwchodzqcychwskladoferty

W中O byC sp？rZadzonewsposdb umozliwk彊Cyidenty振acje podpisu（np・WraZ

zlmienna pleCZatka osoby poSwiadczaJaCej kopie dokumentu za zgodnoSC

ZOryginalem）・

6）Of誼a musibyC napisana na maszynic do pisania，komputerzelubinna trwah

iczytelnatechnikaorazpodpisanaprzezosobe（y）upowaZniona（e）doreprezentowan三a

WykollaWCynaZeWn叫ZizaclaganlaZObowlaZahwwysokoSciodpowiad…塙ceJCenle

Ofもrty．

7）Stosowne wypelnienia∴Wc WZOraCh dokumentdw stanowiacych zalaczniki do

ninlqSZg SIWZi wchodzqcych nastepnle W SkIad oferty，mOga byC dokonane

komputerowo，maSZynOWOlubrecznie・

8）Dokumentyprzygotowywane誓10dzielnieprzezWykonawc叩叩Odstawiewzordw

stanowlaCyCh zalaczniki do nlnlejSZqi SIWZ，POWinny mleC fbrme wydruku

komputerowegolubmaszynopISu・

9）TreSizlo20nejoftrtymusiodpowiadadtreSciSIWZ・

Zamawl瑚Cy Zaleca wykorzystanie fbrmularzy pr73kazanych przez ZamawlaJaCegO・

DopuszczasleZloZeniewoferciezz互cznikdwopracowanychprzezWykonawce，POd

warunkiem，2ebedaoneidentyczne，COdotreScizIbrmularzamiopracowanymlPrZeZ

ZamawlaJaCegO・

OftrtyWykonawcdw，ktdrzydolaczadoofertyzaIacznikioinnqtreScinjzokreSIona

wSIWZzostanaodrzucone．

10）Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza byC skIadane wraz zich

tlumaczeniempoSwiadczonymprzezWykonawce・

11）OfertamusibyC sporzadzonawjezykupoIskim，Wlegzemplarzu，miee fbrme

pISemnaifbrmatniewi＊szyniZA4・

12）Zama車中CyZaleca・abyofertawrazzza函Znikamibylazestawionawsposdb

unjemo21iwlmCyjcjsamoistnadekompLetade（np・Zbindowana・ZSZyta）orazzawlerala

SPIStreSci・

13）WszelkiepoprawkilubzmianywtckScieoferty（WtymWZatqCZnikachdooferty）

muszabyCpararowane（1ubpodpisanc）wlasnorecznicI・r枇OSOb（e）ypodpisujac（a）e

Oferte．

Parafka（POdpis）winnabydnaniesionawsposdbumozliwi…南cyidcntyHkacjepodpisu

（np・WraZ子中ennqpiecz抽osobysporzadz萌Cejpara的）i

14）ZamawlaJqCyinfbrlPUje・ZeOfmyskladan？Wnini＊zympostepowaniusajawne

lPOdlegqjaudostepnlenluOdchwiliichotwarcla，Z＿WT南tkicminfbrmacJ1－StanOWlaCyCh

tgemnlCe PrZedsiebiorstwa w rozumieniu przeplSdw o zwalczaniu nieuczciweJ

konkurencjl，Je航Wykonawrca，niepoznlqnizwterminieskladaniaof誼，ZaStrZegLZe

nie moga one by〔udostepnlane OraZ Wykazal言Z zastrzeZoneinfbrmacJe StanOWLa

taJemnlCePrZedsiebiorstwa・Wykonawcaniemozezastr7ccnaStePLmCyChinfbrmaqL：
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、yZvrardo用ei“planowanegn‘Zb－rtqC＝en－al，′SkIadPr（yekl畑GospIO‘かka、VO‘加工C，ekowal′In南cLeZl／r’ar‘妬，i－Elap／l’’

、一，SP砂T，anSO囲negOpr＝e二も所EtjrqPySkqニejrodkdWFirdzJSm▲やむnoScl一・′ramaChProgra剛OpcracJynCgOJn／ras柄′kn，ra

nazwy（Hrmy）orazadresdwwykonawcdw，atakzeinfbrmaqjidotyczacecenyitCrminu

wykonaniazamdWienia，OkresugwarancJliwarunkdwpIatnoScizawartychwofeTtaCh・

Przeztgemn嘩PrZCdsiebiorstwawrozumieniuart・11ust・4ustawyzdllia16kwietnia

1993r・OZWalczaniunieuc亨Wejkonkurenqji（tekstjednolityDz・U・Z2003r・，Nr153・

POZ・1503zezm・）r？ZumleSieni．ebaYnionedowiadomoScipublicznejinfbrma幸

tecmiczne，teChnologlCZne，OrganlZaCyJne PrZedsiebiorstwalubinneinfbrmaqe

posiadl南CeWartOSCgospodarcza，COdoktdrychprzedsiebiorcapodj＊niezb函nedzialania

wceluzachowaniaichpoumoSci．

ZamawlaJqCyZaleca，abyinfbmacJe ZaStrZe20nejakotaJemnicaprzedsiebiorstwabyly

przez wykonawcG Zlo20ne W Oddzielnqi WeWnetrZnej kopercie z oznakowaniem

，南emnicaprzedsiebiorstwa’一，lub spiete（ZSZyte）oddzielnie od pozostalych言awnyCh

elementdwofもrty．

ZastrzeZenieinfbrmacji，ktdreniestanowlqt同emnlCyprZCdsiebiorstwawrrOZumienitlWハV・

ustavrybedzieskutkowaeichodtajnleniem，POuPrZednimpowiadomieniuWykonawcy・

Protokdlpostepowaniawrazzza互cznikaml．IeStJaWny・

ZalacznikidoprotokolumogabydudostepnlanePOWyborzenajkorzystnlqSZqiof誼ylub

uniewaZnieniupostepowaniaztym，ZeofertysaJaWneOdchWi揖ichotwarcia・

14）Wykonawcyponoszawszelkiekosztyzwiazanezprzl′gOtOWaniemizIozeniemoferty・

15）Zamawk由cyproponbeponumerowaCiparafbwaCwszystkiezapisaTestronyoferty

przezpsobeOubosoby・jeZeHdoreprezentowaniaWykonawcyupowaznlOneSadw”ielub

wleCq OSOby）podpisL南ca（POdpisL南ce）oferte zgodnie z trcScia dokulnelltu

okre的acego status prawny WykollaWCylub trec・慢　Z喧czonego do oferty

pelnomocnictwa・Strony zawieraJaCeinH）rmage nic wmagane przez Zamawl瑚CegO

（np．：PrOSPektyreklamoweoHrmie“jeidzialalnoSci言tp・）niemuszabydnumcrowane

lParafbwane．

2．Zawarto鐙oferty：

Kompletnaofe証amusizawieraC：

1）Ofhe・SPOrZadzo望．Pa POdstawie wzoru Formularza oferty stanowiacego

ZaIaczniknrldonlnlqSZejSIWZ・

2）OSwiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do Wykluczenia，O ktOrym mowa

wpkt．IX．3．1）SIWZsporz的zonenapodstawiewzorustanowiaCegOZalaczniknr2

doSIWZ．

3）Wykaz wykonanych robdt，SPOrZ軸zony na podstawie wzoru stanowiqcego

Zaiaczniknr3doSIWZ・

4）Wykaz osdb，ktdre beda uczestniczyd w wkonywaniu zamdwieniai ktdre

wszczegdlnoScibedaodpowiedzialneza realizacJerObdt，WraZZinfbrmacJamina

tematichkwalinkacjlZaWOdowch，doSwiadczeniaiwyksztalcenianiezbednychdo

wkonaniazamdwienia，atakzezakresuwkonywanychprzeznieczynnoSci，OraZ

inft）maqiaOPOdstawiedodysponowaniatymiosobami，SPOrZQdzonynapodstawie

wzorustanowlaCegOZalaczniknr4do SIWZorazoSwiadczenie・Zeosoby，ktdre

bed卑uCZeStniczycwwykonywaniuzamdwienia，POSiad南wymaganeuprawnienia，

jezeliustawynakladajaobowi雀ZeklmSiadaniatakichuprawnj七五一ZaIaczniknr6do

5）JeZeliWykonawca，Wykazujqc中nianievYmunkdW′・Okt6rychnlOWaWPkt・IX・1－

poleganawiedzyidoSwiadczenlu，OSObachzdoln）′ChdowykonanlaZalndwienialub

zdolnoSciach亀nansowychlub ckonomicznychimych podmiotdw，niezaleZnie od

charakteruprawnego函zqcychgoznimistosunkdw，ZObowlaZanyJeStudowodnid
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T，，ZIWdow′e′′p／ano、γamg．＝わ用句cjen′a、・iSkladPr‘yekn，月Go↓V，Odarka、yOdm一高彬kt用ialymleSc，eろurdLt＝－EL‘華／／’’

W坤6伊m〝SO千月TnegO／・Jteこ（高車EtlrqP郎Skq美子0鮪、y凡（，d〟S－ノ鋤′70jc子WraMaChF’rograJm′OperacV′TegOl所mIruAh，ra

ZamawlalaCemu，iZ bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do rcalizaql

zam wienia，WSZCZegdlnoSciprzedstawi魂CWtymCelupisemnezobowiqZanietych

podmiotdwdooddaniamudodyspozycjiniezbednychzasobdwnaokreskorzystania

z nich przy wykonywaniu zamdwienia wg wzoru zamieszczonego w ZaIacznjku

nr5doSIWZ．

6）OSwiadczenie Wykonawcy o spelnieniu warunkbw udziahl W POStePOWaniu

PrZetar学OWym，OktdTymmOWaWPkt・IX・1SIWZsporz＊zonenapodstavL′iewzo…

StanOVln CegOZa霊aczniknr7doSIWZ・

7）Liste podmiotdw nalczacych do t句　Samej g…py kapitat0Ⅵ匂　wg wzoru

zamieszczonegowZaIacznikunr8doSTWZ・

8）WypchionyWykazCenzamieszczonywzaiacznikunr14doSIWZ・

9）Dowddwniesieniawadium・

10）Pozostaledokumentywymienionewpkt・TXniniejszqiSIWZ・

XVI．　WyjaSnieniaizmianywtreSciSIWZ・

ProwadzonebedaZgOdniezzapisamiart．38ustawyPzp・

XVII・SI）OSdbporozumiewaniaslezWykonawcami・

ZamawlaJaCyZaStrZegaplSenmafbmeporozumiewaniasleWninigszympostepowaniu・

DopuszczaslePrZekazywa：niefaksem：

・ZaWiadomieniaowyborzenajkorzystniejszもoferty；

・ZaPytahdotyczqcyChtreSciSIWZ；

・infbmaql O Zmianic treSci nimeJSZej SIWZ oraz o przedluzeniu terminu

skladaniaofert，Oktdrymmowawpkt．XVIII；

・WnioskdwoprzekazanieSTWZ・

Wskazanewyiejdokumentyprzekazanef氷semuWaZaトSieZaZIozonewterminie言eZeliich

treSCdotarlado adresataprzedupNwemterm中izostaIaniezwloczniepotwierdzona

pisemnie（1istempoleconymlubpoprzezzIoZeniepISmaOSObiScie）・

JcZeli Zamawi魂cylub Wykonawcy przekazLJa ww・dokumentyぬksem，d…ga StrOna

nleZWOCZnlePOtWierdza魚ktichotrzymania・

PrzedIuzenie tcrminu skIadania ofelrtniewpIywa na biegteminu skIadania wniosku

OWyja誼ienictreSciSIWZ・

W przypadku rozbieZnoSci pomiedzy treSci牟ninlqSZd SIWZ，a treScia udzielonych

odpowiedzi、jako obowiazL南ca naleZy przl南C treSC pisma zawieraj魯CegO Pdれidsze

OSwiadczenieZamawlaJaCegO・

XVIII．Mjejsce，terminisposdbzIozeniaorerty・

1．0fertenalezyzloZyewsicdzibieZamawiajacegowZyrardowie，PrZyuLCzystd5，

pokdj nrlOO，Tpietro，W nlCPrZekraczalnym terminie‥do dnial・12・2014r・do

go宛・10坦・

2．0ftrte naleZy zlozyC w nieprz函zystqi，Zabezpicczonej przed otwarciem kopercie

Gaczce）．Koperte（PaCZke）naleZyopisaCnastep高co：

Przx：dsiebiorstwoGospodarkiKomunalnej”Zyrardbw”SpdIkazo・0・

ul．Czysta5，96－3002yrarddw，POLSKA
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IyZYl・arLhlVIe’’pんnolla〝egO（hlV佃C＝e相a、…klatlPryckft／．．Go岬OdarkaW′0‘沈一子cLekollノalIin雄来cLeみr’araY51ILFlaI）II月

順p砂nartSO、，・a′JegOpr＝eニUmeEtlrqPy的こeSJ・Oaulイ′FtLndu欄I華小70Sc川，rumu・hProgra研Operac＿〝negOhがaslrukll′ra

′ふ0約1冊ko

（：咋rLawpostepowaniullar・Oboかbu‘わwIanepoIegaiqceImrealiza‘jiza‘れrliapn∴

Zhdanie15－，，BudowakanaLizaqtsanttarrzqw〟　W萄rsbaWSktywZyrIardowie’l

llNieotwieracprzcddniem：1・12・2014r・）gOdz・10迎）1

3．Nakopercie（paczce）oprdczopisujw・nalezyumieScienazWeiadresWykonawcy・

XIX．　ZmianylubwycofaniezIozonejoftrty・

1．SkutecznoSCzmianlubvvcofaniazIozonejoftrty・

WykonawcamoZewprowadziCzmianylubwycofaCzlozOnaPrZeZSiebieoftrte・

Zmianylubwcofaniezto20n由ofertysaSkutecznetylkowbwczas，gdyzostalydokonane

PrZedupIywemterminuskladaniaofert・

2．ZmianazIozonejofbHy．

Zmiany，POPraWkilub modynkacje zloZonq oftrty musza bye zlozone w mlqSCu

iwedlug zasad obowlaZ朋CyCh przy skIadaniu oferty・Odpowiednio opISane koperty

（PaCZki）zawierajace zmiany，nalezy dodatkowo opatrzyi dopiskiem　－lZMIANAl一・

W przypadku zIoZenia kilku。ZMIAN’’koperte（paczke）kazdej”ZMIANY’’naLezy

dodatkoW00PatrZyCnaPISem，，ZMTANANR‥・’’

3．WycofaniezIozonejo氏rty．

Wyco亀nie zlo20nej oferty nast印哩e pOPrZeZ ZIozenie pISemnegO POWiadomienia

podpisanegoprzezumocowanegonapISmieprzedstawicielaWykonawcy・

WycofanienaleZyzIoZycwmleJSCuiwedtugzasadobowlaZuLIaCyChprzyskladaniuoferty・

Odpowiednio opisanq koperte（paczke）zawier吐iac雀POWiadomienie naleZy dodatkowo

OPatrZyCdopiskiemi－WYCOFANIE’i・

XX．MiejsceiteI・minotwarciaofert・

Otwarcie ofert nastapI W Siedzibie Zamawl綱CegO W Przedsi巾iorstwie Gospodarki

Komunalnej，，Zyrardbw，，Sp6Ika∴20．0．ul・Czysta5，96－300Zvrarddw w salinr2，

I）arter〕Wdniul・12・2014r“ogodz・1030・

XXI．　TIYbotwarciaofert・

1，BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawla揮y POdaje kwote言ak卑　Zamierza

przeznaczycnasHnansowaniezamdwienia・

2．WtrakciepublicznqjsesjiotwarciaofertniebedaOtWieranekoperty（paczki）zaWierajqce

ofe巾y，ktbrychdotyczyiIWYCOFANIE一一・Takie oftrtyzostanaodeslane Wykonawcom

bezotwierania．

3・Koperty（paczki）oZnakowanejako’iZMIANA‖zostanqotwarteprzedotwar辛mkopert

（paczek）zaw亨斬cychof誼y，ktdrychdotycza・PostwierdzeniupoprawnoSciprocedury

dokonaniazmlanZOStanaOnedol魯CZOnedoofelty．

4．W trakcie otwierania kopert（paczek）z oftrtami Zamawii南cy kazdorazowo oglosi

Obecnym：

1）nazweiadresWykonawcy，ktdregoofertajestotwierana；

2）cenepodanawFormularzuOfertywpkt4・2・

PoWZszeinfbrmaqe zostana odnotowane w protokole postepowania o udziclenie
zam（iwieniapublicznego．
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meOgram‘iニ0〝egO∴narOboo）b〟do、yk，1epOlegzyqce′7areaIu2qeibdarITaJ5－，iBudo順kar，aIIニaq′Sa川面trr，ql用l脇r・S二cmSkTy

↓γZyrar九時Ie’iplar肋一・0〝egO‘川南C：enlal一，SkladPr（ue柄‘，，Gospo‘れka、＋，0‘hIO－jc′eko、〟の〃〝′ejcJe4）′ardb、↓′－Elap／l’1

、レiSpdy7rmr，SO囲negOprニeニU噂Eurv，ySkq＝ejrodkdwFlrdtJS＝〟SP少T・Ojcl、I），’amaChProgramuOperucyJ′7egO／′7PuJLnIkltLru

5・NawniosekWykonawcdw，ktdrzyniebyliobccnlPOdczasotwarciaofert・ZamaWla揮y

przekazeimniezwlocznieinfbrmacje，Oktdrychmowapowy袖wpkt・XXI・1・XXI・4・1）

iXXI．4．2）．

XXII．Zwrotofertybezotwierania・

OfertezlozonqpoteminieZamawl劉aCyZWrdcibezotwierania・

XXITI．TerminzwlaZaniaoftrt争

Wykonawcapozost劉eZWlaZanyZlozonaof誼aprzez30dni・Biegterminuzw埋Zaniaofもrta

rozpoczynasleWraZZuPlywemterminuskladaniaoft五・

XXIV，Opissposobuobliczeniaceny・

1．Podanawofもrciecenamusiby wyraZOnaWZl．

2．Cena oferty powinnabyC podanajako wyllagrOdzenie ryczaItoWe・Ustawaz dnia23

kwietnia1964r，－Kodeks cywilny ten rodZaj wynagrOdzenia okreSla w art・632

nastepuaCO：

§1．JezelistronyumOwilysieowynagrodzenieryczaltowe，PrZyjmし直cyzamdwienienie

moze zadaC podwyZSZeniawynagrodzenla，ChociaZby wczasie zawarcia Umowy nie

moznabyloprzewidzieCrozmiarulubkosztdwprac・

§2・Je2elijcdnakwskutekzmianystosunkdW7，kt咋PicmoznabyIoprzewidzieC，

wkonanie dzieIa gro7iloby przyJmuJqCemu ZamOwlenle raZaCa Stratq，S担mo73

POdwyZSZyCryCZaItlubrozwlaZaCUmowe・

W zwi召Zku z powyZszym ccna oferty musi zawieraC wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania zambwienia wynik萌ce wprost z Projektu budowlanego，Pr（扉ktu

budow71anegowykonaw誓芋0，（STWiORB）言akrdwniezwnichnie高tc・abezktdrychnie

moznaWγkonaCzambwlenla・

Beda tO miedzylnnyminastepuJaCe koszty：POdatku VAT⊃　ykonania wszelkich robdt

budowlanych niezbednych do wykonania zamdwienla，Wykonania wszelkich robdt

przygotowawczych，tymCZaSOWyCh，PraCPOrZadkowch，ZOrganizowania・ZagOSPOdarowania

lPOZnlqSZejlikwidaqiiterenubudowy，ZabezpleCZenjaterenu budowy、ZOrganizowaniai

utrzymaniazapleczabudow（zasilaniaterenubudowyW：WOd弓，energieelektrycznaoraz

dozorowanie terenu budowy），　Odtworzenia drdg，　terenbw utwardzonych

i nieutwardzonych，Chodnikdwiinnych nawierzchni，terendw zielonych．wjazddw，

zniszczonychpodczasprowadzeniarobdt，WSZelkicllniczbednyChpomiardw，badah・Prbb，

rozruchdw，SZkoleh，Wykonanie dokumentacJI PrqjektoWq，WraZ Z uZgOdnieniami

iuzyskaneodpowiedllichdecyZJiadministracyjnychje糾tobedziekoniecznedowykonania

robbt budowlanych，∴Wkonanie DokumentacJl POWykonaWrCZ訪　koszty zwlaZane

zodbioramiwykonanychrobdt，doprowadzeniaterenud。StanuPICrWOtnegOPOZakohczeniu

realizacJlrObdt budowlanychiinnych czynnoSc1日Nynik祖cych z UmoW言ak rdwniez

wszelkichinnych niezbednych do vTykonaniai prawidlowq ekspIoataql PrZedmiotu

WymaganeJeSt Od Wykonawcdw bardzo szczegdlowe zapoznanic sle Z DokumentacJa

PrqicktowaiSTWiORB・

3．ccmtOfertyjestkwotawymienionawFormularzuOferty一望IaczniknrldoSIWZ・

4・SposdbzaplatylrOZliczeniazarealizaqIeninlgSZegOZamdwienia・OkreSIonezostal｝′We

wzorzeumowywsprawiezamdwieniapubLicznego－Zalaczniknr9doSIWZ・
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5．ZamawlaJqCyPOPraWiwofercie：

1）oczywisteomytkipisarskie，

2）oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowycll

dokonanychpoprawek，

3）inne omylkipolegajacenaniezgodnoSciofertyz SIWZ，niepowodし直ceistotnych

zmianwtre料ioferty，

－niezwIoczniezawiadaml…掘COtymWykonawce，ktdregoofertazostalapoprauiona・

6．Jezeliw tcrminie3dniod dnia doreczenia zawiadomienia Wykonawca poinfbrmue

ZamawlaJqCegO，Ze nie zgadza sle naPOPraWienie omylki，O ktdrq mowa powy狙

wpkt．XXIV5．3）ZamawiajacyodrzucioftrteWykonawrCy・

XXV・UzupeInieniei wyJaSnlenie wymagmyCh przez ZamawlaJaCegO

oSwiadczehlubdokumentdw．

OdbywaCsiebedziezgodniezart・26ust・3i4ustavvyPzp・

XXVI．Ocenaofert．

1・Przywyborzeiocenianiuof誼uznanychzawazne・ZamawlanCybedzickierowadsle

nast印U．）aCymikryteriamiiWagamiimodpowiec哩acymi：

a）　Cenaoftrty（brutto）－80％

b）　DIugo鐙okresurekojmiigwarancji－20％

2．JeZelicenaof誼ywydajeslera碑COniskawstosunkudoprzedmiotuzamdwieniaibudzi

watpliwoSci zamawlaJaCegO CO do mozliwoSci wykonallia przedmiotu zambwienia

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez zamawlajaCegOlub vYynikajacymi

zodrebnychprzepISdw，WSZCZegdlnoSclJeStnizszao30％odwartoScizamdwieniaLub

計edniq arytmetycznq cen wszystkich zloZonych ofert，ZamawlaJaCy POStqpl jak

okreSIoneJeStarL90ust・1ustavryPzp・ObowlqZekwykazania，Zeofbrtaniezawiera

raLaconiskiejceny，SPOCZyWanaWykonawcy・

3．ZamawlaJaCyOdrzucaofertewykonawcy，ktdryniezlozylwyIaSniehlubjcZelidokonana

ocenawyJaSniehwI批ZdostarczonymidoWOdamlPOtWierdza，ZeofentaァawieraraZaco

niskaCeneWStOSunkudoprzedmiotuzamdwienia・

4．SposdbocenyoferL

ZaofeTte両korzystnleJSZaZOStaniewybranaofeTta，ktdradostaniengwleCqPunktdw

ObliczonychwgponiZszegowzoru

pか二幸BO＋旦＊20
gmは

gdzie：

P。－iloSCpul山6wprzyznane．iOCeniangofeltydlakryteridwwymienionychwpkt・laib

Cm－n－n劉nlzszacenaspoSrddzlozonyChofれ

C。一CenaOfertyocenianq

gmx一〇kresrekqjmilgWamqlnajdluzszyspoSrddzlozonychofertliczonywdniach

g．，－OkresrekqjmilgWaranCJlOCenianqjofertyliczonywdniach
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Sbe。所kaqahIOIr7y‘h脇間nkd一・Jhl庇W′e′71a‘施poslepo一，ノanlaOu・tle／抑e・almWIemaP柄C二17egnPr（川u‘JwrTegO”，lryblePrこelargu

〝′eOgrar，ICニ0negOJarOOn）budo、レih棚POlegqqce，7areaIIニaqY・Zdah′7715－，・BtLdo1－1‘一kar，ul′ニuq，～a′′Ltarr′qM星II肋rsニal周y

、信砂rardo…e一，pIano、IW′egOdo高qc二enLa、・・SkladPrγek』，Gospudarka川，Odno ScJeko、・）a一周昭C，eZy／ardbl一′一掬p／l7’

一，・SP砂r，amO、一，arlegOprニeご槻t・Eur笹l函ニejro‘施、南，ndus＝7‘坤9mSc川ramad・Prog′a研Operu切′7egO研asm〟k／Llra

MinimalnyokresgwarancjlirekojmiwynOSi365dlli・

Of誼yWktdrych okresgwarancJlirekqimibedziekrdtszyniz365dnizostanaodrzucone

przezZamawla握CegO・

DlaOfertwktdrychokrcsgwarancJlirekqjmibedziedluZszyniz1460dni，dlaceldw

ocenyofertprzyjetyzostanieokresgWaranqllirekqimirdwny1460dni・

5．Zamawl明CyOCenilPOrdWnajedynieteoft血y，ktdre：

1）子OStanaZlo20nePr誓WykonawcdwniewykluczonychprzezZamawk南cego

ZninleJSZegOPOStePOWanla；

2）享ZOStanaOdrzuconcpfzezZamawimcego・

6・ZamawlaJaCy udzieli zamdwlenia Wykonawcy・ktbrego oltrta odpowiadae bedzic

wszyslkim wymaganiom przedstawionym W SIWZizostanie oceniona jako

n＊orzystnlqISZaWOParCiuopodanckryteriawboruokreSlonewpkt・1両・uZySka

naJWyZSZaliczbepunktdwokreSlonychjakpodanowpkt・4・

7．JeZeliniebedziemoznadokonadwyboruof誼ynajkorzystn均SZqZeWZgledunato，Ze

zostalyz1020neOfbrtyotaki亭isamqcenie，ZalnaWlaJqCyWeZWietychWykonaWCdwdo

zlozenia ofもrt dodatkowych w okreSJonym terminie・WykollaWCy・SkIadajac oferty

dodatkowe，niemogazaoftrowaCcenwyZszychnizzaoferowanewzloわnyc110f誼ach・

8．0fertamozeuzyskaemaksvmalnie100pkt・

9．WtokuocenyofれZamawlaJaCymOZezadaC od WykonawcypLSemnyChwyJa誼ieh

dotyczacychtreScizlo20nejoferty・

10．ZamawlaJaCyPOWiadominapISmieowynikachpostepowalliawszystkichWykonawcdw，

ktdrzyubiegalisleOudzieleniezamdwienia・

llWybranemuWykonawcyZamawlaJaCyOkre拙mlqSCCiterminpodpisaniaUmowy・

XXVII・WykluczenieWykonawcy・

1．Zamawl棚Cy Wykluczy Wykonawrcdw z ninlqISZegO POStePOWania o udzielenie

zamn wrieniawprzypadkachokreSlonychw art・24ustawyPzp・

2．Zamaw閤qCy ZaWiadamia rdwnoczeSnie Wykonawcbw・ktdrzy zostali wykluczeni

z ninlqSZegO POStePOWania，POdajac uzasadnienie　上氷tyc7nei prawnc・Oferte

WykonawcywykluczonegouznaJeSleZaOdrzuconq・

XXVIII．Odrzucenieoftrty．

Zamawl瑚CyOdrzuciofbrtewprzypadkachokreSIonychwart・89ustliW′art・90・uSt・3

ustawPzp．

XXIX．ZmianypostanowiehzawartejUmowy・

Zmiany zawa両　Umowy sa dopuszczone na warunkach okreSIonych w Umowie

（Zalaczniknr9doSIWZ）・

XXX．UniewaznienieposteF，OWania・

Zamawl明CyuniewaznlPOStePOWanieoudzielenicninleJSZegOZamdwieniawT，rZyPadkach

inazasadachokreSlonyChwart・93ust・1，3，4i5ustavYyPzp・
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坤の研aqahtOlrych脇′一，′彫一↓・Zd′nb”′Iemadhpos仰nWanmOlldi・elemeニumbw′enLuptkI′CニnegOPr0－1a‘Jwneg（川Llyb′e／）rニelargtL

meOgmr，′CニOr，egO m′・ObolybuLhlyblepOle鮒′q‘ienureuI′ニaqeZddanlal5リB〟dol一，akar一a／Iニa〔IISan，Iar〟の男Il肋rSニaWSk，y

ll，Zyrar‘hMe’planol順rIegOChlV佃C＝er71aI・・SktadPrq′CkI〟，GoSPO‘れkulレiOah0－3cLekol一・a、用Iejc，eZVard6時－EItTP杵′

、Vや砂nanso、1・ar7egOprニe二UmeEurqpqskq二e高oLmbw凡mll‘S－lStJか70ic用ru〝・aCI′Program〟くわeraCWnegOhがasIrukll，ra

XXXI．SrodIdochronyprawneJ・

Wpostepowaniumz囲ZaStOSOWanieprzepISyZaWarteWdzialeVIustawPrawozamdwich

Publicznych，．Srodkiochronyprawn訪’・

XXXII．Podwykonawstwo・

Wewzorzeumovv，StanOWlaCymZaIaczniknr9doninlqSZdSIWZ，ZOStalyokreilone：

－　Wymagania dotyczaCe umOWy O POdwykonawstW0－　ktdrq przedmiotem sa roboty

budowlane，ktbrychniespetnieniespowodujezgIoszenieprJCZZamawlaJ魯CegOOdpowiednio

zastrzezehlubsprzeciwu，JeZeliZamawlqqCyOkreSlatakiewymaganla，

－innczasadydotyczaCeZaWieraniab如ZreaLizaqlumdwzpodwykonawcami・

XXXIIT．　Zal叩ZnikidonlnieJSZejSIWZ・

Oznaczenie 疲�ｧv��

Zalaczniknrl 婦ｦG&f'&ﾗVﾆ�'ｦ��W'G��

Zalaczniknr2 婦ｨ�沫&�7v��F7ｦ6譁��'&�ｷW��7F�vF�霧ﾇV7ｦV譁��

Zalaczniknr3 婦ｦG'w霧�ｧWw霧��逍6ﾆﾇ$�&GB�

ZaIaczniknr4 婦ｦG'w霧�ｧV�6F(�6ｷFG&V&VF�V7ｦW7F譁7ｧ�7ww霧�夫�譌Wｦ�ﾔ�坊譁��

Zalaczniknr5 婦ｦG'ｦ�&���ｦ�譁���F�FF�譁�F��7���4ｦﾆ譁Wｦ&VF逍6��6�(6�%v���

Okreskorzystaniaznichprzywykonywaniuzamdwienia 

Zalaczniknr6 婦ｦG&�v��F7ｦV譁��5ｦV�6�'��6ｷFG&V&VGF裕5ｦU7F譁7ｧ�5uw霧��譌R�

Zamdwienla，POSiadajaWymaganeuPraWnienia，JCZcliustawynakIadaja 

ObowlaZekposiadaniatakichuprawnieh 

Zalaczniknr7 婦ｦG(���7v��F7ｦV譁���w霧��v7������7�Vﾆ譁V譌X��v�'V豸Gx��VGｦ��ﾇR�

WPOStePOWaniu 

Zalaczniknr8 婦ｦG&ﾆ�4ﾇ���ﾖ薮F'v��ﾆWｦ�7�6���6�ﾗ�w'W�霧��友�ﾆ�g��

Zalaczniknr9 婦ｦG%Vﾖ�謡7�&�v妨ｦ�ﾖGv坊譁��V&ﾆ�7ｦ觀v��R�

Zal卑CZniknr10 認�VﾖV蹤�4ｦ��$�VｷF���

Zalaczniknrll �7�V7貿霧��剖F66��7ｦ覿w霧��譁�尾F&薮'U&�&GD'VF�ﾆ�逍6��

（STWiORB） 

Zalaczniknr12 婦ｦG$ｶ�'G背v�&��7幡����

Za互czniknr13 ��'ｦVFﾖ��'&�&GB�

Zalaczniknrl4 婦霧�､6V��
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華Cがkaqa短Iru／C柄杓rur・kwZa′′・6用e′7，adIapos解Ol刑′aOZJ‘出elen，eニa〝76wLe〝／apubl′C＝negOprO昭ahnegol，′時b′ePrニelarg一‘

meOgm〝′Cニ0mgOr7ar・Oborvbu‘hwJanepOLe救IqCenareaI′ニaqe2ddar一，a15i，B，ldo一，，“kar′all＝uqlSt・rl〝ar’′1g、間／肋hrS：抑周布

、〃勾rardo、のe’ip祐一0囲negO九、－i小二enIa－1，SkladPrび柄liG00pOみrka、′iO‘れ一組eko＝左重、レ′”′e品eZ、lrar品川一慮叩〃’

、一Sp勅na郁0間′′egOprニe＝し与所Eur（溜Skq＝eLfrndk面Ft，ndL個，SBd，70Sc川ramaChProgra個（わcracw7egO／′在所JkI71ra

I鉦0tIoll用ko

lrtIFRASTRUKTURA
ISRODOWISl（0 A箋

ZaiaczniknrldoSIWZ

Wz（ir

FORMULARZAOFERTY

wpostepowaniuoudzieleniezamdwienianarealiZaCJe：

Zadania15－，，Budowa kanalizacJl SanitarneJ W ul．Warszawskiej w Zyrardowic’’

planowanego do wIaCZenia w skJad Projektu，，Gospodarka wodno一台ciekowa

wmieScieZyrarddw－EtapII，，wspbInnansowanegoprzezUnieEuropcjskazeSrodkdw

FunduszuSpejnoSciwramachProgramuOpcracyJnegOInrrastrukturaiSrodowisko・

NrrererencyJnynadanysprawieprzezZamaWlaJaCegO：ZP／JRP／RB／5／2014

1．　ZAMAWIAJACY：

Pzel舶ebiolStWOGo坤0加rkiKom〟nah旬，，句，rarddw’’軸zo“0・

面C砂Sla5

96－300匂，rarddw

POLSRA

2．　WYKONAWCA：

NiniejszaOfertesklada：

Lp・ 疲�ｧv�w霧��v7綿�｢�AdresWykonawcyl） 

1）JeSliniT，ieiszaokrtaskta‘カnajeslWjpdInieprzezdww chlubwieceT均′ko′20WCdwl

naleかpo（hi nazwyia‘れ坪の′S少Stkich h／Ch Vvkona、yC。Wlub nazweiadres

Pelnomocnika（Lidera），ZgO‘九iezSIWZ

3．0SOBAUPRAWNlONADOKONTAKToW（dlaniniejszejoferty）：

Nazwisko ��

Adres ��

Telefon ��

Fax． ��
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幼qDkayahIo〝り）C侶施r一／′tdwZd〝面lJ′emadIaposlm個Iaj1LaOZJdielen・e二anJdli）′e17tapubl′C＝negOprO”ia‘tO′7egO、l〝yblepr＝eLurg・，

〝leOg／uI7IC二0jtegn′1・2rObo少buabl‘′Janepo／e純IqCe′7a，ea／，ニaqt・Zbdd〝laJ5，，Budo、一，akar，‘L／lニaqlJanlarr7U、川I脇rs二のノSk，y

l＋，みraTdo－yle’一plunol昭rZegOth、一i佃C＝e′7′aWSkIa・1PrqekItl．，Go5pO。d・k…Oah0－5cLekoWa一一i〝7ieSc′eZTu′ddW－LTIap／J’1

、，・岬砂nanso一し・t7negOpr＝eニLh7teF：・JrmSkq二e諒，Lmdw凡′7‘lus：～IS擁Im高，、一irum”hProgru刑′Opera‘崇〝′egOl′所仰Ir一／祐′ru

lSroClol用iko

e－mail ��

4　　　DEKLARACJAWYKONAWCY

4．1My，ni1時POdpisani，bedac upowaかionymi do podpisania ninlqSZq Oferty przcz

wymienionego powyZej WykonawrCe，W Odpowiedzina Pahstwa ogloszenie o wW

zamdwieniu oSwiadczamy，ze przeanalizowaliSmyi w pelni akceptuJemy treSC

dokumentdwtworzacychSIWZ．

Niniqszym przyJmLUemy bez zastrzeなh czy ograniczcliiw caloScIPOStanOWienia

zawartewSIWZorazin血）rmuemy，Zezdoby樟mywszelkieniezbedneink）rmaCjedo

OPraCOWaniaofbrtyipodpisaniawrynikajacqzniejUmovry・

ZobowlaZujemySlelgWarantLUemy，bezzastrzeとehczyograniczeh，W）′konaniecaloSci

zamdwieniazgodnieztreSciaSIWZ，WtymZWlaczonymdonlqWZOremUmowy．

4．2　CenanaszqiofertyzarealizacJeCalo詰ininlqSZCgOZamdwieniavJynOSi：

（slownie：

WtymVATwwysokoSci123％】／10％】春，可

4．3　05wiadczamy、Zenalezymy／nienale坤my＊dotg samq grupykapitalowq，WrOZumieniu

ustawyzdnia161utego2007T．Oochroniekonkurencjiikonsumentdw（Dz・U・Nr50，

POZ．331，ZPdZn・Zm・）・

W przypadku przynaleznoわi do tq sameI gruPy kapitalowej nalezy

VVPelniCZaIaczniknr8doSIWZ

4．4JesteSmyzwlaZanininleJSZaO氏rtaprzezokres30dnioduplywuterlnilluSkladaniao掩rt

（terminliczonyjest wlacznie z dniemWyZnaCZOnym prZCZ Zamawiajacegojako termin

SkladaniaofbTt）．

4・5　ZobowlaZuJemySiedozakohczeniarealizacJIPrZedmioluzambwieniawterminie：

dodnia．．‥．．．…．．．

4．6　Skladamy ninidsz魯OferlやW tym POStePOWaniuIwe wIasnymimieniuI／dko

Wykonawcywspdlnieubieg年iacysieoudzieleniezamdwienial＊

4．7　Nieuczestniczymyjako WykonawcawjakiejkoIwiekinnd olもrcie zlo20nq WCelu

udzielenianinleJSZegOZamdwienia．
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し；ZxJ‘光祐uaん0均′Ch脇runkdwZhnn5時te7，IadlapoL昨POIWTl′aOu’た，eIenleニamb”ノie11tapublICニ′IegOpr（川ノa‘tOmgOl↓’〟TbIePr＝eIargz，

′〝eOg′a′′ICニ0′′egO〝arOf，所ノR，彫れ－I・h／1eF）OkIga／qCe′′arealI二aqgZt，ab′7La15－日Lh／dol，iaAanult＝aqtSa，7面rr7の1時］脇′鱒二al萄kLy

ルーZYrardowle Pla〝0、一IarTegOdo一所Cニer”a、一SkMP′笹kI・信，Gospodarkal一lOdno－ifc′eko昭、γ／n一読，eみrurdd、1－Elup〃‘一

周p勅T，a〝SO、↓a′一egOPrニeニLl′・′eElJrOpySkq・e高7祝l・，中毒ISlISt・dnojc川r‘・〝，aCI7Prog′a′′7tI〔）pera‘〝7egOIr痢Sfrtlknノra

4．8　Udzielamy．……‥dnigwarancJlirekqiminapelenzakreszamdwienia・

4．9　Wadiumwkwocie…．　　……Zl（Slownie：…　　　　　　　・…・ZIotych）zostalo

wniesionewdniu………………‥．Wfbrmie…．　　　　　　　　　　★

4．10Prosimy o zwrot wadium（wniesionego w pieniqdzu）na zasadach okreSlonych

wSIWZnanastep明CyraChunekbankowy∴・

4．ll Wprzypadkuuznaniamqjej（nasz亭i）oftrtyzal互ikorzystniqjszazoboWiazl高（一emy）

sl盲ZaWrZedUmowewmlqSCuiterminiejakiezostanawskazaneprァe7Zamawl劉aCegO

oraz zobowiqz函（一emy）sie wnieSC zabezpiecZenie nalezytego Wykonania Umowry

WWySOkoSciokrc乱onqlWSIWZ．

4．12　0ftTta ZOStaねzlozona na．．．　．stronach（kankach）＊　podpisanychi kolか10

ponumerowanychodnr…………donr‥

ZalacznikamidoninlqSZejofertysa：

1

2

3

4

Podpisy：

Lp． 疲�ｧv��Nazwiskoiim－e �����6�6�'��踟6&(�b�Piecz印 匪�'66�$�8,b�

Wykonawcy 備4�'��踟4�(�b�W���ｦ譁��6�������6�譁��Y-ﾇ��vﾆﾖﾆV貮R�w霧��v7��upowa祖ionychdo podpisaniaottrty WimieniuWykonawc 婦霧��v7��idata 

1． �� �� 白���ﾂ�

2． �� �� ����b�

塙i叩0けZeb′，eSkreSlit
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meOgraI，′Cこ0〝egO〝urOboI）楊／‘7bwkInepO／e納IqCerlarea／lニaqt，Zhdam。15－、B一ノdoW狛由′la／mqISutt〟ar笹IⅥ！，IWhlS＝…“S的

一↓，ZyrarLh－I′［e plano一Va′一egO‘k・一・擁ニen，a一，・SkTa‘1PrqIeklu，Gospoddrkal値dm－ic，eko囲、〝l”Iejc′eZ一，rar‘JoW－ETqI・Jl’一

一VSp的′，ar，SOWanegOprニe＝ulle短rrWqL最q二eiro‘tk61′iFiLndu綿，Shか1（，jc川ra′棚Ci′Progr’‘研〟（本cra（ブルngOhhsIruklLJr’a

ISr0tlolliISko

4塁

ZaIaczniknr2doSIWZ

Wzer

OSWtADCZENtAOBRAKUPODS714WDOWYKLUCZE＾けA

¢klatカnezgodl壷zart．24lLSt．Iusta－AyZ‘九ia29S少CZnia20047∴PralJWZm‘5wleri

PubliczTyCh，tekstjednolity：Dz．U．Z2013r．，POZ．907zpdZn・Zm．）・

WPOStePOWaniuoudzieleniezamdwienianarealizacJe：

Zadania15－”Budowa kanalizacII SanitarneJ W uI．Warszawsldej w Zyrardowie”，

planowancgodowlaczeniawskIadProjektu，，GosI．Odarkawodn0－5cickowraWmieScie

Zyrardbw－EtapII’’wsI）6IrinansowanegoprzczUnieEuroI）ejskitzeSt．odkdwFunduszu

SI76jnoSciwramaLChProgramuOpcracyJnegOInrrastrukturaiSrodowisko・

NrrererencyJnynadanysprawieprzezZamawlaJqCegO：ZP／JRP／RB／5／2014

ZAMAWIAJACY：

P与ze広iebiorstwoGo坤0（7arkiKommah均，，匂，rar‘〟W’’5万20・0・

面Cか融5
96－3004，rarddw

POLSK4

小椋2WiskoiimieosobT）／osdb＊zpo↓↑）aZniofV′Ch‘iopoかIaniaQflrり月NiInlentu砂konal↓）α）

dzialajqcwimieniuinarzecz

har’a［Grmq］idMadYuノadres砂konawq）

所pr鋤，adku Wykonawc0－1′Skla‘iq／qcych的rte nj岬blnq nalezy，pO‘疑nazwy DirTrU］

idokladneadl・e少ikaz‘IegozMykonalyCdwiPelnomocnik‘リ

OSWTADCZAMYIZeniemapodstawdowykluczenianaszpost印OWaniaoudzielenieww・

zambwienianapodstawieprzcslanekzawartychwart・24ust・l ustawyzdnia29stycznia

2004r．Prawozamdwiehpublicznych（tekstjednolity：Dz，U・Z2013r・、POZ・907zpdZn・Zm・）・
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n′eOg77m二0′7egO′1arObo少bl読用ノIar，epOleg‘yqCenarea／にaqeZaab117a15一・一Bud（州）akanullニay，W＝La′J7e′剛I肋rsニall擁je′

M′Z昭rdb、〝le，pIuno間negO‘か〃qr＝em0、，iSktadPr笹ktlJ，，Go母70darka一↓′0‘l〝O jcICkol一）a日用m′efcLe41′arddW－［：母，／Ii

周P瑚′7ar一SO、脚7egOp′＝eニ［jmeEurwe／函ニeSro‘椎一一，卑dl，S＝tlS函／JlO諦、，リamaChProgram10peru。JrTegU／′れjlr’lIkhLr‘t

ISrotIollil．諒0

箇　器器滞嵩　　　左妻　　　　　帯器［二田

ZaIaczmiknr7doSIWZ

Wzbr

OSWLADCZENtA WYKONAWCYOSPELNL4NlUWARUNKOW
UDZL4LUWPOST瞥POW4NlU

nareaIk〟qe：

Z。da。ia15一掃udowa kanalizacjisanitarncj w ul．Warszaw斑ej w zyr・ardowie”，

T，lanowamegodowIaczenia wskLadProjektu”Gospodarkawodn0－gciekowawmieScie

zyrardbw－EtapII，，wspdi脆nansowancgoprzezUnieEuropejskazeSrodk6WFunduszu

SI）djno詩iwmmachProgramuOperacyJnegOInrrastmktumiSrodowisko・

NrrefercncyJnJrmdanysprawieprzezZamawlaJqCegO：ZP／JRP／RB／5／2014

ZAMAWIAJACY：

Przed昨biorstwoGo坤WLhrkiKomunalny，，Zl，rarluW’’Sb・ZO・0・

面Cか融5
96－300互，rardbw

POLSK4

WKONAWCA：

MyniZejpodpiani

（Nazwiskoiimie‘jiO旬，／osbb＊岬OWaZnio′叩hdopo‘函ania（汚ro）WlmieniuW坊onawのリ

dzialajacwimieniuinarzecz

QlaZWatかm‘4idokladryadT・eSWykona14，の）

所przypadku砂kona一ィ，Cdw LSkia‘互qq′Ch qかte v）SPdlnq nalezypodat naZMy Dir〝uJ

i dokiadne ad■eSy MノSZyStkich WkonaMノCdwlub na2We Lnrme］i d・ktad砂，a‘れs

Pelnomocnikq），

OSWIADCZAMY，ZE：

1．JesteSmyzarqestrowmijako……………………Virma／函招a／przedyitlbiors′Lwo／′ime］＊・

utworzona（e）zgodniezprawem………………………‥haZMIakr‘勅＊・

2．Spelniam（y）warulkiudzialuwpost印OWaniuoudzieleniezamdwieniapublicznegona
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雌eαfPkqah101′yC屈施rZN？kd、Vjわ116wIe′1tadJapo▲ぐ初周一yanLaOudゴelenIe＝amdw－enLapubl，CニT，egOprOWa‘J＝Or，egOlリ′ybLep′ニelargil

nteogTtlIllLiニOrlegO r7urOboルbut〕川・／anepok・摺IqCe〝areallニa蹄ZadanlaJ5－1，BzdowakrTaIiニaCILJarlltarneIl川IWarsm壷Iq

W・Zyr．ard0WIe pLanowmegOdolイノ佃C＝e研a11，SktadPIyeknJ，〟GoやOat7IkalliOaI70－3clekol性‖1）mejcIeZl，rard611ノ　Eltp〃’

一↓′函07T，aTl・90囲negOpr：e＝Lln岬Eur‘PeISkqニejro‘妨1↑／牢nd儒uS擁Tno血、イIramaCihProgramu（乃eracIVIlegOhyi’arLrukTura

realizacje Zadania15－，，Budowa∴Sieci kanalizacJI SanitaI’neJ W ul．Warszawskiej

WZyrardowie’’pLanowanegodowtaczcnia wskIadPrpjcktu。GospodarkaWOdno一gciekowa

W mieScie Zyrarddw－Etap TT”，WSPd描nansowanego pr7eZ Unie EuropejskaZe Srodkdw

Funduszu SpQjnoSci w ramach Programu OperacyJnegO Infrastruktura

iSrodowisko．

a）Posiadam（y）uprawnieniadowykonywaniaokreSlonejdzialalnoScilubczynnoSci，jezeli

PrZePISyPraWanakladaj脅OboWlqZekichposiadania．

b）Posiadam（y）niezbedm Wiedzei dogwiadczenie oraz dyspon可emy odpowiednim

POtenCjalemtechnicznymorazosobamizdolnymidowi′konanianinlqSZegOZambwienia

lub przedstaWiam（y）pisemne zobowiaZanieinnych podmiotdw do udostepnienia

POtenCjalutechnicznegoiosdbzdolnychdowykonaniazamdwienia．

C）Znajd可e（emy）sie w sytuacji ekonomiczneji finansowも　zapewniajac wykonanie

ninlqSZegOZamdwienia．

Dokumenty potwierdz魂ce speInianie przez nas warunk（lw udzialu w postepowaniu

ZalaczamydoninleJSZegOOSwiadczenia．

＊0勿owie‘九loskre▲雄有明，einii

UWAGAJ：Je2ellk脇u Wykonawcbw sklaくわckrtelySPdlnq，2loienle OSwiaくわenie oznCaCZa，Ze

WarunkiuatLatuWpO▲Tt印0日，anluOu‘kle／enleZa′nL5wlenlaiY，etnlqqWSZySq）WykoIiaM，q／iqczTue．

UWAGA2　砂kona、4，CaZalqczado，7inle：ISZegO（発wia‘kzenTa一年，Sりノ瞥tkte。okumen少potM万erCkCyqCe

やeh7ianie l＋，arunkbW udialu　”，　pOS解，OWaniu，iakie zgodhle a∴∴ZqPtSami

pkt．LYSIWZ一γmagaZamawi句qcy・

Za互czniki（dokumentypotwierdzajaCeSPehianiewarunkdwudzialuwpostepowaniu）：

（MM7elniaWykonawcq）

Pod ���7��b�

LP・ 疲�ｧv�����������ｧv�6ｶ�蒙ﾆX��������6�6�'��踟6F(�b�儕ieczec 蛮ﾞ�66��6R�

Wykonawcy 備4�'��踟6&(�b�W���ｦ譁��6�������6�譁��W'G��vﾆﾖﾆV貮R�w霧��v7��upowaZnionychdo POdpisaniaoft証y WimieniuWykonawe 婦霧��v7��idata 

1． �� �� ��

2． �� �� ��

塙i叩OlTZebne諦reSI冶
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n′eOgra′7′Cニ0′′egOnarOboO）b～，du一高nepo／eg‘yqCer′ar・ea／l＝aq撃Zbdd′1′aI5－，JBudo、（，akzluIIrmq′洲7面m卵，EIl肋rJ＝a一，′Sk均

一′砂rardow′e’’plar，0MmgO・九日↓・lqcニe′7Ia、・′SkladPr（yeklu，GospodurkaW‘加工cIeko、′ia1時l男le舟eZ）ノrard’柄一掬pIll’

WiSpbtnnanSO一，，anegOPr：e・し所Ez〝・Opの佃＝ejro掘一千・年高根一J坤か10jc月・′ralnaChPl’Ogran用（わeracMnegOh7布sl片面Jllru

上SrotIolの．諦0

A茎

Zal ezniknr8do SIWZ

Wzer

LLSTYPODMIOTtiwN4LE214CYCHDOTEJSAMEJGRUPY

RAHT4LOWEJ
wposlepowaniuoudzicIcniezam wienianarealizacJe：

zad。nia15－”Budowa kanalizacjisanitamej w ul．Warszaw・Skiej w zymrdowie”，

planowanegodowIaczeniawskhdProjektu”Gospodarkawodn0－ScickowraWmieScie

zJmrddw－EtapII”wsp61finansowanegoprzezUnieEuropejska7eSrodkbwFunduszu

SIIdjnoSciwraInaChProgmmuOperacyjnego－nfr郡山軸kturaiSrodowisko・

NrreferencyJnynadanysI）raWieF，rZeZZamawlaJaCegO：ZP／JRP／RB／5nO14

ZAMAWIAJACY：

mzedsiebiorstwoGo坤Odar・kiKomunalnei”Zyrarlddw’’坤zo・0・

l CUSta5

96－300匂，rarddw

POLSKA

WKONAWCA：

土山 疲�ｧv�wfｶ��v7d��｢�AdresWvkonaWCVl） 

［）Jdlinini‘華ZatZkrlaskla‘ねnajestw平，blnieprzezdww chlub｝一房CqiW叩onaW，CbM）・nale却

podbEnazMyiadreP川′SZYStkichLvch均，konawcdwlubrZa訓eiadesPelTtUmOCnika－ZgOdnie

zSIWZ

Przedstawimylistepodmiotdwnalezacychdo tq sam争1gruPykapitalowq wrozumieniu

ustawzdnia161utego2007r・OOChroniekonkurencjiikonsumenldw（Dz・U・Nr50°

poz．331zpbZn．zm）＊：
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亙りGkaqa rI0（ルC／？I履′一J′碓一VZdmY出初7La‘1laposlepo一一，anLaUu‘klele′71e＝ambwJemaPLhILC＝′JegOPrO一一ia‘tニOneg0、，日ryb′ePrニeIarg一・

meOgraI，′C二megO r，urObol，，bwわ、yJa〝epO／eg砂qCe′′areal′＝aqfZddam。15－iiB，ldo、I・ak．mL7lIこaq，Sa用Lamyl間l胸rsZn，SkJy

、VZyrar‘hw′e’’phno開negO‘か妬CニemL71↓・SkLadPr‘ye短信，Gomoddrka、′・0・h10－3cleko一，）ul一・mejtIeZYrur‘佑ノーEluF）〃’

、VSp的′7ar，SO一一Ianegnprニe＝Un，E〟rCPy・kqニejrodk6wFt，′′duS刷，SPか，Ojc相当annCI，Progra佃（擁rL．C）yr7egOJlyraSln′柄，′a

PoniewaZnw．vrykonawcy／podmiotynalez魯CydoteJSamqgruPykapitalowqzlozylioftrty

wtympostepowaniu暮春：

田園

2．…

3……

przedstawiamynastepuJaCedowody，ZeistnlqaCemiedzynimlPOWlaZanianieprowadzqdo

zachwiania uczciw匂konkurenqlPOmiedzy WykonawrCamiw postepow粗niu o udzielenie

tegozamdwienia：

Podpisy：

iLp・ 疲�ｧv�6ｶ�蒙ﾆT�4�'��踟6F(�b�Podpisy　　osoby／osdb＊ ��坊7ｦV2�

upowaZnionych　　　　d 邑���ｦ譁��6�������F��Wykonawcy 

POdpisaniaofertywimieniL �����6�譁��������W'B�

Wykonawcy 要蒙坊譌Uw霧��v7��

1． �� ��

2． �� ��

★0帥OWie〟〃ioskrei〃‘

冊0巾OWie面io：SkreSIiとlubWpe砧と
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Sbe‘新kayals10時・C／ルbrMkdwZamdwiemadk・pOSlepoTyunLaOZL・た［eIenle＝ambwienlaPllbllCニnegOPrO、一′adニOr，egOl一，句ノbぽPr＝elarg～‘

meog，一a′ltCニ0′1egOIlarOho少budol高rlepOlegyqcenareallニaq撃ZhLk′7Ia15－・柄do、一akar，aI′二aq′San〟amyl用l備′Sユ…Skte′

1′iZlarthll・le’’plar70、yu〝egOJoII，佃C＝ern，0、llSkla‘lF’r（ye柄I。．Go叩0‘れAal一′0‘h0－5cjeko肌用mekieZYrarLk高一E均）lIり

一一iSPeu？rIar′SOWa〝CgOp′ニeこし／′準Europyskq二t・ifro‘妨l↑′凡n‘JL槌・砂の70jc川raMaChProgra′聞Opcr‘lCJyr，（．gOhUiastrukIura

lSrodolliISko

箇糧競濃器∴∴∴」塞 品器器［三二∃

Zalaczniknr9doSIWZ

Wzbr

LMOWYWSPRAWTEZAMr0〃生ENL4PUBLICZNEGO
WPOSt印OWaniuoudzieleniezamdwienianarealiZaCJe‥

Zadania15－，，B〟くわwakanaLizaqLSanitarnywulI胸fSZaWSkieiTt，Zl，rarldowie’l

Umowanr．…．．．．．．．．．．．．…．

zawarta w dniu…．．．…．　　　　．．rOku w Zyrardowie pomi担zy Przedsiebiorstwem

GospodarkiKomunaLnqi”Zyrarddw”Spdlka z o・0，96－300Zyrarddw uL CzySta5・

wpISanym do rqestru przedsiebiorcdw proWadzonego przez S担Rもonowy dla m・St・

Warszawy w Warszawie，XIV WydzialGospodarczy pod numerem KRS：0000153850，

NIP838－000－72－01，REGON750086653，KapitaIZakねdowy47・207・000，00zt・

reprezentowanymprzez：

ZWanymdalej，，ZamawlaJ華ym’’

a

reprezentowanymprzez：

ZWanymdale「lWykonawca一’・

WrezultaciedokonaniaprzezZamawlgaCegOWboruoftrtyWykonawcywpostepowaniu
oudzieleniezamdwieniapublicznego，PrOWadzonymwtrybieprzetargunieograniczonegona

podstawie旦塑窒牲Zdnia29stycznia2004rokuPrawozamdwiehpublicznychzostalazawarta

ninleJSZaUmowa，ZWanadalqjllUmowa”onastepuJaCeJtreSci‥

PRZEDMIOTUMOWY

§1

1．Przedmioteln UlnOWyJeSt VJykonanie robdt budowlanych polegaIaCyCh na reaLizaql

Zadania15－”Budowa kanalizacJI SanitarneJ W uL Warszawskiej w Zyrardowie’’，

planowanegodowtaczeniawskhdProjektu”Gospodarkawodn0－5ciekowawmieScie
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SPeciがk．．qalsIo句，Ch脇rMdWZamdwjenladk′pOSl〈pO間maOZdこtele11teニa′7面′emapthl7°iニIlegUprU、Va‘L・Oneg川砂b′eprニe／argzI

n′eOgranIC二0′legO′larObofybudo、＋，ItJnepOlegqIqCeI7arealtm雄Zack，mul5－，BiIdo川aka〝aIT＝ayISan胸r′′y、，〟I肋rs二ali）S硬I

、↓・Zyrar‘か，，e’一pla′7（ルa′1egO（＝一ilqcニe′7tu、高IudPrqeklLI，GojpOddrka、レ0‘7h0－jc′eko、↓′a、，i〝1，ejc′eZl’ra′do、tl一部華II’i

冊P砂nanjO”′anegOPr＝eこU，準Er，rOpqSkqニeSro‘縮、γFtLr・dzLS一意J5jjか70jc川rur〝uChProgr〝7〟Cl，（，ra型I′′egOl，布・討rz面jr’‘，

Zyrarddw－EtapII”wspd描nansowanego przez Unie EuropejskqZe Srodkbw Funduszu

Sp句noSciwramachProgramuOperacunegoInhastrukturaiSrodowisko・

2．Przedmiot Umowy zostanie vJykonany na warunkachi w zakresie okre乱Onym

wpostanowieniachninlqSZejUmowyorazllaWarunkachiwzakresieokreSlonymwnw・

dokumentach，ktdrebedaodczytywaneiinterpTetOWanejakointcgralnacz韓Un10Wy：

a）Decy4iopozwoleniunabudowe，

b）Pr函ktbudowlany－budowakanalizacjisanitarpejYaZZOd華C亨liwpasiedrogowym

－Zyrardew，ul・Warszawska，dz・Ew∴4498　wzakresleuWZglednia揮ymSPeCyHkerObdt

budowlanychpowprowadzeniunieistotnychodstepstwodwarunkdwdecy乙IlOPOZWOleniu

nabudowqR．B．6740・5・9・2014zdnia15kwietnia2014r・，

C）Prqjektbudowlanywykonawczy－budowakanalizacjisanitarnejwul・WarszawskiejY’

Zyrardowie；branzaelektryczna－PrZylaczeelektrycznekabloweNNiinstalaqcwcwllGtrZnq

tloczniSciekdw Warszawska，dz．Nr Ew．4498ul．Warszawska w Z〉′rardowie，grudzieh

2013，

d）Opiniageotechnicznazdokume．ntaqiabadahpodlozagruntowegodopr函klukanalizacji

sanitameJWulicyWarszawrSkidwZyrardowie，Sierpleh2013，

e）Specy批acjachTechnicznychWykonalliaiOdbioruRobdtBudoWlanyeh，ZWan）IChdalej

STWiORB，

D OftrcieWykonawcywrazzzalacznikami，

g）SpecyHkacjiIstotnyChWarunkdwZamdwienia（SIWZ），

h）WyjaSnieniaZamawiajacegoudzieLanewtrakcieproceduryprzetargowか

3．NazakresrzeczowyprzedmiotuzamdwieniaskIadasie：

Budowa kanalizacJI Sanitarnq）graWitacyJnO－tlocznqI WraZ Z OdiiSciami sieci

kanalizacyJneJ W PaSie drogowym oIacznej dlugoSci ok・243，5mb wraz z dostawra

imontaZemtloczniorazvJykonaniemJqZaSilanla，SterOWaniaimonitorlnglem・

Odlworzenienawierzchniul．Warszawskiej，

Robotyodwodnieniowe，

Zag望CZelliegruntuwrazzwykonaniembadahzageszczeniagruntu（WiloSci4egz・

dlaZamawlaJaCegO），ktdrepotwierdz魯uZySkanieWmaganegOWProjekciebudowlan0－0raZ

Specynkaqji Technicznei Wykonaniai Odbioru Robdt Budowlanych－ZWanei d〔heJ

STWiORB，StOPnla ZageSZCZenia gruntu，ktbre wykonane zostana przez jednostke

posiadajacakwalinkaqicdovJykonywraniatychbadah，

UsunleCiekoli4lZinflastrukturapodziemna・

Wycinkadrzew，

Obsluga geodez）函a przedmiotu zamdwienia（tyczenie orazinwelltaryZaCja

geodezyjnapovrykonawczazaewidencJOnOWanaWPowiatovJymO料odkuGeodezyJnymW

Z）′ra竜慧誓書謹告豊謹書ganiza。，ru。hu。．。g。Weg。

wprowadzon訪ychnaczastrwaniarobdtwrazzopJataZaZ排ClaPaSadrogowegonaczas

prowadzeniarobdtstos。Wnymioplniamiiuzgodnieniami⊃

Prdby szczelnoici，rOZruCh言nspekcjakamerqTV WVkonanej kanalizaqilSanitameJ

（2egz・PIytyCDdlaZamawi祉雪gO）〕

Wykonanie dokumentacJI Pr〔扉ktoweJ・一lWrraZ Z uZgOdnieniamii uzyskanie

odpowiedniclldecyZiiadministracyJnyChje拙to bedzie konieczne do wykonania robdt

budowlanych，

WykonanieDokumentacJIPOWkonawczeJWiloSci4egz・dlaZamawl瑚CegO，

Inne czynnoSci nie wymienione wyZeJ，a konieczne do wykonania przedmiotu

zambwieniaopISanegOWPunkcie・
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みe鋤短qαhlu′mhWbnmk品物′′′訪IcniadIapo珂卸間面aoudゴeleniemd間enIap最高にnegOr0、－iaれ棚0、日ツbほp鷹Iarg〟

笠霧紹盈禁書盈雛菊誓第品盤盈誓磐盈書評
ws〆UimnsoWiunegOPr＝eこし与所E・jrqPySkqニejro掘、し辛u／7duLS＝〟胸nojc川ruJnaChProgra′JtuOpera的′7t’gOhUrasLfukI〟ra

4．Szczegdlowy zakresi opis przedmiotu zamdwienia高科ZOStal w Dokumenta串

prqiektowqiokreSlondw§1，uSt・2，b，C，doraZSTWiORB

5・W przypadku sprzecznoiciw postanowieniach dotyczacych przedmiotu UmoWy，do

celbwinterpretacjibedamialypierwszehstwodokumentyzgodnieznastep函tcakolqjnoScia：

W〉jaSnienia ZamawIUaCegO udzielone w trakcie procedury przetaTgOWql，Prqjekt

budowlany，PrQjektbudowlanywykonawczy，STWiORB・

6．WykonawcaoSwiadcza，ZezapoznalsiezDokumenta朗Pr〔直ktowa，STWiORBoraz

innymidokumentamiopIS明CymlPrZedmiotzamdwiclhainiestwierdzawnichbleddw，mi

brakdw．Jezeliwtrakcierealiza函UmowyzostanaWjakikoIwieksposdbLJawnioncbkdy

lubbrakiwww．dokumentach，WykonawcaniezwloczniezaWiadomionichZamawlalqCegO・

niepdZniqjjednaknizwteminie3dnioddatyichujawnienia・

7．Opisane w∴uLSt．l roboty obejmL南wszelkie roboty，dostawy materialdw，urZqdzeh

isprzetuorazuslug十OZruChyiprdby，badania，SZkolenianiezbednedomlezytegooraz

temlinowegowykonanlaPrZedmiotuUmowy・

8．Wykonawca zobowiQZ哩e Sle Wkonae przedmiot Umowy zgodnie z dokumentaqa

Prqjektowq・Specynkacja Technicz望　WykonaTiai Odbioru Robdt Budowlanych

（STWiORB）orazinynlidokumentam10Pis函cymlPrZedmiotzamdwienia・ZZaChowanierT

mo21iwje専WiGkszqstarannoScLzgodniezzasadamiwiedzytcchniczn諒obowiazLUaCyrnn

przepISamlteChnicmo－budowlanyml，WSZCZegdlnoScizprzepISamiustaw）′Zdnia71ipca

1994r．Prawobudowlane（tekstjednolity：Dz．U．Z2013r・，POZ・1409zezm・）・

MATERIALYIURZADZENIASTOSOWANEDOREALIZACJI
IlRZEDMIOTUUMOWY

§2

1．Wszelkiewyroby（materia亙urzqdzeniaimaszyny）zastosowaneprzezWykonawcedo

realizaqlPrZedmiotuUmowymusza：

a）　spelniaCwszelkiewymogluStaWyPrawobudow惇meiimychprzeplSdw，

b）　byd dopuszczone do obrotui do powszechnegolub jednostkowego stosowania

w budownictwiei na dowdd tego posiada60dpowiednie dokument）′Wymagane PrZeZ

WlaSciweprzepISy．

2．WykonawcajestzobowiaZanyPrZekazaCZamawiajqcemudokumenty，Oktdrychmowa

wust・lprzedichzastosowaniem，WraZZeWSkazaniempodstaWyPraWnqWPrOWadzenjado

Obrotuwyrobu．

3．Wykonawca ponosiodpowiedzialnoS za skutkiWnikajaCe Z ZaStOSOWania wyrobdw

niezgodnychzUmowqiobowlaZ朋CymlPrZePISami・

TERMrINY

§3

1．UstalaslenaStePu膚Cetermlny：

a）TeminrozpoezeCiareaLizacjiprzcdmiotuUmowy：dziehpodpisaniaUmow・

b）WymaganytcrminZakohczeniaRealizacjiPrzcdmiotuUmowy－29・05・2015r・

2．ZaTermin Zakohczenia RealizadiPrzedmiotu Umow rozumie sle termin wykonania

robdt budowlanych objetych Umow軍，P（証Wierdzony przcz ZamawiajaCegOiInzyniera

Kontraktu／InspektoraNadzoruwProtokoleOdbio…KohcowcgoRob6t・

3．Wykonawca zobowiazany jest najpOhiej na co naimniei14dni przed Teminem

Zakohczenia RealizacjiPrzedmiotu Umowy przekazaC do zatWierdzenia ZamawlaJaCemu

Dokumentacje powykonawcza oraz wszystkieinne niezbedne dokumenty，W Zakresie
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n，eOgrL．nLCニOnegOr，arOboryb－Jdo、ti／a〝epOlegyqcelmreu／，ニu‘／eZaab′7′015，，B－ldo、1akar7a／lニuq′Sunikrm‘ソ博一′／Wars＝a”壷jy

Wケ‘trdo、十・′e－ipkmo、Va′一egndL・、I′lqcニema、IiSkladPrqieA諏′i，Gospodarka＋，′Odl・0－5cLek。昭一i’nf，eicleZIirar‘I（症一掬1，lli’

、噂）砂nanSOl一，aT7egOpr＝e＝u車EllrOPy的ニeSroddwFlmdl，欄ISb少70品、一／rurnaCI7Progra〝れ！。InraqynegOhtPaslruI事ノra

umoZLiwlgaCymZlozenieZamawlaJqCemuZaWiadomieniaozakollczeniLlbudowy・Oktdrym

mowawustawiePrawobudowlane．

4・ZamawlaJaCyPrZekaZeWykonawcyna」egOPISemlleZadanie”11erenbudowy，niepoznlel

nizwterminie3dnioddatyzloZeniazadania，jednakniewczeSnlqniz：

－Wdniu，Wktdrymubezpieczenia，OktbrychmowraW§6bedazawarteioplacone・adowdd

ichzawarciaioplaceniazostaniedostarczonyZamawliUaCemu，

－Wdniu，WktdrymstronyuzgodniatreSCHarmonogramurzeczowr〇一品lanSOWegO，Planu

PJatnoSci．

5．Zamaw坤aCyPrZekazeWykonawcyDokumentac鳴Prqjcktowa，SpecyflkacjeTechniczna

WykonaniaiOdbioruRobdtBudowlanych（STWiORB）niepdZnid古壷wdniuprzekazania

Terenubudowy・

HAmMONOGRAMRZECZOWO－FINANSOWY，PLANPLATNOSCI

§4

1．NiezwIoczniepozawarciuUmowyWykonawcaprzedloZy：

a）uzgodnionyzZamawiajacymiInzynieremKontraktu／TnspektoremNadzoruHarmonogram

rzeczowo　－　Hnansowy，StanOWlaCy harmonogram realizacJI POS7CZegdlnych robdt z

terminamiichrozpoczecla，Zakohczeniaiwa巾0誼amiorazsporzadzonynaJegOPOdstawie

Plan PIatnoSciokre混沌cy prz〉Jete Okresy rozliczeniowe oraz wysokoSC poszczegdlnycll

phtnoSci，jakieZamawla揮yZObowlaZanybedzieuregulowaCztytuluWykonanianinleJSZeJ

Umowy．

b）PlanPlatnoScLwynjk祖cyzHarmo望gramurZeCZOWO一組nanSOWegOOraZZgOdny

zzawartaUlnOWalZamierzenlamiZamawla履CegO・

2・Harmonogramrzeczo、潤一HnansowyzostaniesporzadzonyprzezWykonawcedlarobdt

budowlanychobjetychDokumentacJaPrqiektowaOraZSTWiORB・

3・Harmonogram rzeczowo　一　角nansowyi Plan PIatnoSci nie moga byC sprzeczne

zzamierzeniamiinwestycyJnymiZamawlaJqCegOiUmowa・

4・Wykonawca niezwlocmie uzgodni zInzynlerem Kontraktu／Inspektorem Nadzoru

iZamawl明CymOraZPrZedloZyZamawla揮emuuaktualnione‥Harmol10gramrZeCZOWO－

finansowyiPlanPlatnoSci，JeZelidokumentyteniebedazgadzalysielubniebedaspqTne Z

faktycznympostepempracyWykonawcylubplatno語iami・

5．Wykonawca zobowlaZany bedzie rdwnieZ do czynnoSciopISanq W uSt・4i5－jeZeli

otrzymastosowanepowiadomienieodZamawやIaCegOlubInZynleraKontraktu／Tnspektora

Nadzoru．

PODWYKONAWCY

§5

1・Wykonawca，POdwykonawcalubdalszypodvTykonawcazambwienianarobotybudowlane

zamierzaJaCyZaWrZeeumOWeOPOdwykonawrStWO，ktOre．JPrZedmiotems雀rObotybudowlane・

JCStObowiazany，Wtrakeie realizacJIZamdwieniapublicznego naroboly budowlane，do

przedloZeniaZamawlaIaCemuPrOjektu teJumOWy，PrZyCZymPOdwykonawca Lubdalszy

podwykonawcaJeSt ObowlaZany dolaczyc zgode Wykonawcy na zawarcie umow｝′O

podwykonawstwootreScizgodnもzprqiektemumowy・

2．Temin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcylub dalszemu podwykonawcy

przewidzianywumowie opodwykonawstwo niemoze b〉膏dluZszyniz30dnioddnia

doreczeniaW）konawcy，POdvrykonawcylubdalszemupodwykonawcyfakturylubrachunku，
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potwierdzajacych wykonanie zleconq podwykonawcylub dalszemu podwykonawcy

dostaw，uSlugiLubrobotybudowlaneJ・

3．Zamawiajacy，W teminie do14（czternastu）dniod przedstawienia prqiektu umowy

oktdrymmowawust．1，mapraWOdozgIoszeniapISemnyChzastrzezehdoprc扉ktuumowy

opodwykonawstwo，ktdrqprzedmiotemsarobotybudowlanc：

1）niespe庇南Cもwym空ahokreSlonychwspecynkacjiistolnychWHunkdwzamdwienia；

2）gdyprzewid函termlTZaPIatywynagrodzeniadtuzszynizokreSlonywust・2・

4．Niezgloszenie pISemnyCh zastrzezeh do pr71edlo20megO Prqjektu umovry

opodwkonawstwo，ktdrqprzedmiotemsarobotybudoWlane∴Wterminie14dni，uWazaSle

ZaakceptacJePrqjektuumowprzezZamawlaIqCegO・

5・Wykonawca，POdwykonawcalubdalszypodwykonawcazamdwienianarobolybudowlane

przcdkladaZamawla揮emuPOSwiadczonazazgodnoSCzoryglnalemkopiezawartqumowy

opodwykonawstwo，kterqprzedlniotemsarobotybudowlane，Wterminie7dnioddniaJq

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

opodwykonawstwo，ktdrq przcdmiotemsarobotybudowlane・WPrZyPadkach，O ktdrych

mowawust，3pktl）lub2）．

7・NiezgloszeniepISenmegOSPrZeCiwudoprzedIo20nqumOWOPOdvJykonawstwo，ktdr97

przedmiotemsqrObotybudowlane，Wtermillie14dni，uWaZaSiezaakceptacJeumOWyPrZeZ

ZamawlaI牟CegO・

8．Wykonawca，POdwykonawcalubdalszypodwykonawcazamdwienianarobotybudowlane

przedkIadaZamawl明CemuPOSwiadczonqzazgodnoSCzoryglnakmkopiezawa的umowy

opodwykonawstwo，ktdrqprzedmiotemsadostawlubuslugl，Wteminie7dnioddniaJq

zawarcia，ZWy互czeniemumbwopodWykonawstwoowartoScimnleJSZeJni20，5％wartoici

umovry w sprawie zamdwienia pubLicznego oraz umdw o podwykonawstwo，ktdrych

przedmiotzostalwskazanyprzezZalnaWl綱CegOWSPeCyHkacjlistotnychwarunkdwzamd

wienia、jako nlePOdlegaJaCy ninleJSZemu ObowiqZkowi・Wylaczenie，O ktdrym mowa w

zdaniuplerWSZym，niedotyczyumdwopodwykonawstwoowartoSciw蒔kszgni250000zI・

9．Wprzypadku，Oktdrymmowawust．8，jezeliterminzaphtyWynagrOdzeniaJeStdluZSZy

niz30dni，ZamawlaJaCyinfbrmuJeOtymWykonawcelWZyWagOdodoprowadzeniado

zmianyteJumOWPOdrygoremwystapleniaozap鳳ekaryumownq）・

10・PrzepISyuSt・1－9stosujeSleOdpowiedniodozmiantq）umOWyOPOdwykonawstwo・

11・Wykonawca bedzie ka如orazowo przedkladaIZamawlaJaCemu WraZ Z kazda魚ktura

0台wiadczenia podvrykonawcdWi dalszych podvvkollaWCdw zaakceptowanych przez

ZamawlaIaCegO ZgOdnie z postanowieniami ninleJSZej Umow ora7kopie dokonanych

przelewbw，POtWierdzajqCyChuregulowanienaichrzeczprzezWykonawcewymagalnychna

dziehzloZeniaww．oSwiadczenianaleZnoSciztytuIurealizacJlumdwpodwykonawczych・

Wprzypadkubrakudo互czeniatychoSwiadczeli，Zamawl明CymOZedokonaCbezpoSrednig

zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysIugLmCegO POdwykonawcylub dalszemu

podwYkonawcy，ktdrv zawarl zaakceptowana PrZeZ ZamawrLaIaCegO unlOWe

opodwykonawstwo，ktdreJPrZedmiotems卑rObotybudowlanc工ubktdryzawarlprzedIoZOna

ZamawlaJaCCmuumOWeOPOdvrykona、VStWO，ktdrqIPrZedmiotemsadostawylubustugl・

12・Wynagrodzenie，OktdrymmowaWuSt・11，dotyczywylacznienaLeznoscIPOWStatyChpo

zaakceptowaniuprzezZamawl明CegOumOWyOPOdwykonawstwo・ktereJPrZedmiotemsq

roboty budowlane，lub po przedlozeniu ZamawlaJaCemu POSwiadczonq za zgodnoSc

zoryglnalemkopiiumowopodwykonawstwo，ktdreJPrZedmiotemsadostavvlubushlgl・

13．BezpoSrednia zaplata obejmue WytaCZnie naleZne wynagrodzenle，bez odsetek，

naleznychpodwykona：WCylubdals7emuPOdwykonawcy・
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14．Przed dokonaniem bezpoSrednieJ ZaPlaty ZamawIq膚CyJeSt Obowiazany umo荊wiC

Wykonawcy zgloszenic pISelnnyCh uwag dotyczacych zasadnoSci bezpoSrednieJ ZaPZaty

wynagrodzeniapodwykonawcylubdalszemupodwykonawcy，Oktdrychmowawust・11・

Zamawl劉年CyinfbrnluJe O terminie zglaszania uwag，nie krdtszym ni27dni od dnia

doreczeniatqinR）rmaql・

15・WprzypadkuzgIoszeniauwag，OktdrychmoWaWuSt・14，Wterminiewska7・anymPrZeZ

ZamawlaJ魯CegO，ZamawlqaCymOZe：

1）nie dokonaC bezpoSrednid zaplatyッnagrodzenia podwykonaWrCylub dalszemu

podvrykonawcy，JeZeliWykonawcawykazenleZaSadnoSCtakiejzaplaty，albo

2）zlozyC do depozytu s如owego kwote potrzcbna n？．POkrycie wynagrodzenia

podvvkonawcylubdalszegopodwykonawcywprzypadkuistnlenlaZaSadniczeJWatPliwoSci
ZamawlaJqCegOCOdoWySOkoScinale如LgZaPlatylubpodmiotuはtdremuplatnoSislenalezy，

albo

3）dokonaC bezpoSredniej zaplaty vrynagrodzenia podwykonawcylub dalszemu

podwykonawcy，JeZelipodwykonaWCalubdalszypodvJykonawcawykaZezasadnoSetakiej

ZaPlaty・

16．W przypadku dokonania bezpoSredniq zaplaty podwykonawcylub dalszemu

POdvJykonawcy，O ktbrych mowa w ust・11，Zamawl瑚Cy POtraCa kwote wyPlaconego

WnagrOdzeniazwnagrodzenianalczncgoWykonawcy・

17．KoniecznoSC wielokrotnego dokonywania bezpoSredniqi zaplaty podwykonaWCylub

dalszemu podvTykonawcy，O ktdrych moWa W uSt・11，1ub koniecznoSC dokonania

bezpoSrednich zapIat na sume wieks準ni25％wa巾OSciumowy w sprawie zamdwienia

publicznego moze stanowid podstawe do odst紳lenia od umowy w sprawie zamdwienia

PublicznegoprzezZamawlqaCegO・

18・PrzepISy uSt・1－17nie naruszaJaPraWiobowiaZkdW Zamawl的CegO，Wykonawcy）

podwykonawcyidalszcgo podwykonawcy wynikaiacych z przepISdw art・6471ustawy

zdnia23kwietnia1964r．－Kodekscywilny．

19．Wykonawca nic moZe powierzyc podwkonawcom realizacji kLuczoWyCh czesci

zamdwieniaprzedmiotuninlqSZejUmowywprzypadkuzastrzezeniaprzezZamawl…掘CegO

obowiaZku osobistego vrykonania przez Wykonawce，Za Wyjqtkiem zakresu，W jakim

WykonawcapoworujeslenaZaSObyinnegopodmiotu，naZaSadachokreSlonychwart・26ust・

2b ustaw prawo zamdWieh publicznych，W Celu wykazania spelniania warunkdw，

oktdrychmowawart・22ust・lustawyprawozamdwiehpublicznych・

UBEZPIECZENIE

§6

1．Wykonawcazapewni，naOkresoddniaprzekazaniaTerenubudowy do dnia（terminu）

zakohczenia realizacJl prZCdmiotu Umowy，∴tl．daty Odbioru Kohcowego Robdt

ubezpieczeniebudow，ktdrebedzieobejmowaCswoimzakresemmiedzylnnylni：

a）ubezpieczenieodpowiedzialno専CyWiInej deliktoWやztytuluzniszczeniawszelkiej

WlasnoScinakwotelmlnzl（ubezpleCZ叫ezaszkodyrzeczYeim魂tkowe），

b）ubezpieczenfododpowiedzialnoScICyWihejdeliktowqnaYyPadekSmierci・kalectwa

lub uszkodzenla Ciala na kwotel mln zl（ubezpieczenle Za SZkody osobowe）

wodniesieniudo：

－　OSdbupowaZnionychdoprzebywanianaTereniebudowy，

一　〇Sbbtrzecich，ktdreniesauPOWamionedoprzebywanianaTereniebudow，
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C）ubezpieczenieodzniszczehrobdt・materialbwisprzetuo†aZiTn誓Onlieniaobjet〉rCh

Umowa（ubezpieczellieoddzialalnoScibudowlanej）nakWOtenlemnleJSZqnl2120％kwoty

WynagrOdzeniaokreSlonegow膏12ust・2Umowy（brutto）・

2．Kopieulndwubezpieczenia（polis）wrazzdowodamizaplatyodpoWiedniejcz率Ciskladki

WykonawcaprzekaZeZamawl網Cemu・

3．JeZeliWykonawcanieprzedstawizqdmqPOlisyIubdokumentbWubezpleCZeniowch言ak

itezdowoddwzaplatyodpowiednigczeSciskladekwterminie28dnioddniapodpisania

Umowy，Zamaw1年IaCy mOze zawrzeC umowe ubezpleCZeniowra na koszt Wykonawcy・W

takim przypadku ZamawlとUaCyJeSt uPraWniony do obci窮enia Wykonawcy kwot雀

ZaPlaconych skねdek ubezpleCZeniowych，ktdra moZe potracIC Z kWOtllalezllyCh

Wykonawcy．

4．Wykonawca przed zawarciem ubczpICCZenialna ObowlaZek uzvskania akceptacJI

Zamawi5両CegOtreSciumdwubezpieczenia（POlis）・

5．Zmiany warunkdw ubezpleCZenia mogabyC dokonywane za zgodqZamawliUaCegOlub

jako ogdlne zmiany wprowadzane przez hrme ubczpieczeniowa，Z ktdr年ZOStaIa zawarta

umowa ubezpleCZeniowa・Obydwie strony Umowy muszq przestrzegaC warunkdw polis

ubezpieczenlOWCh・

6．Zamawl明CyilnzynlerKontraktu／InspektorzyNadzoruInwestorskiego bedarbwnolegle

zWykonawcaobiecIOChronaubezpleCZCniowaiubezpleCZelliem，Okt6ryChmowawust・l

Pkt．a）ib）．

7．Bene的entamiztytuluubezpieczenja，Oktdrymmowawust・lpkt・C）bedardwnolegle

WykonawcaiZamawl棚Cy．

8．UbezpleCZenla，OktdrychmolaPOWγ狂imuSZaPOZOStaCwmocyprzezcaIyczastrwallia

Umowy az do dnia（terminu）zakoliczenia realizadi przedmiotu Umowy（Odbioru

KohcowegoRobdt）．

9．JeZelizjakiegokoIwiekpowoduubezpleCZenianiebedaPOZOStaWadwmocyprzczokres，

oktdryln mOWaWuSt．8，ZamawlaJaCy mOZe zawrzeC umowやubezpleCZeniowa na koszt

Wykonawcy．WtakimprzypadkuZamawlaJaCyJeStuPraWnionydoobci姫eniaWykonawcy

kwota zapIaconych skladek ubezpleCZeniowych，ktdra moie potracIC Z kwot naleZnych

Wykonawcy・

FUNKCJE

§7

1．Podmiotem kontroluJaCymi nadzorLmCym Z ramienia ZamawlZ朋CegO PraWidIowa

realizaqieUmowylPelniaCymmnkcjereprczcntantaZamawlaJaCegOPrZedWykonawc狙eSt

InZynierKontraktu／InspektorNadzoru・

2．RoleInZynleraKontraktunazadaniupelniCbedzie：

3．WimieniuInZynleraKontraktuosobamisprawLllaCymiobowiqZkizwlaZaneZeWSPdlpracq

zWykonawca，nadzoremnadprowadzonymirobotamiorazkoordynaqlaprOWadzonychrobdt

bed智

a）InZynierRezydentwosobie

b）Inspektorrobdtsanitamychwosobje

C）InspektornadzorurobdtelektryCZnyChwosobie

4．Wykonawcaustanawia：

a）Kierownikabudowywosobie

b）Kierownikrobdtelektrycznychwosobie
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PRAWAIOBOWIAZKIZAMAWIAJACEGO

§8

1．Do obowiazkdwZamawL劉aCegO POZainnymiokreSlonymiw treScininlgSZqj Umowy

nalezy：

1）protokoLarneprzekazanieTerenubudoYynaWarunkachokreSlonychw§3ust・4・

2）przekazanieWykonawcyDokumentacjlPrqjektowd，STWiORB，kserokopiiDecy乙ji

OPOZWOleniunabudowe，DziennikaBudowy，

3）przyst神ieniedoodbioTuPrZedmiotuUmowy，

4）zaplataumdwionegPWyn準rOdzenia・

2．Zamawl明Cy uPraWnlOnyJeSt do kontrolowania prawidlowoSci wykonania rob（it，

W SZCZegdlnoSciich jakoSci，terminowoScii uZycia wIa語iWyCh wryrobdw（materialdw

iurzadzeh）．

3．Zamawl劉aCymaPraWOZglaszaezastrzeZeniai2両aiodWykonawcyusunleClaZTerenu

budovvkaZdej osoby，ktdrazdaniemZamawIZ掘CegOZaChowuJe SleniewlaSciwie Lubjest

niekompetentna Lub niedbala w wykonaniu swoich obowiaZkdw．W uzasadnionych

PrZyPadkachZamawLa．胞CymOZeZ如aCusunleClaZTerenubudowypodwykonawcdw・

OBOWIAZKIWYKONAWCY

§9

1．DoobowiaZkdwWykonawcy，POZainnymiokreSlonymiwtreScininleJSZdUmowynalezy

WSZCZegdlnoSci：

1）PrawidlowevJykonapie．ws㍗StkichrobdtzwiazanychzrealizacjaprzedmiotuUmow

zgodniezJqPOStanOWlenlamらZgOdniezDokumentacjaPrqjcktowaorazsTWlORB，OraZ

innymidokumentamiopISuaCymlPrZedmiotzamdwienia，ZaSadamiWiedzytechniczneJ，

ObowlqZuJaCymlPrZePISam主wtymtechniczno－budowlanymi，atakZezzachowaniem

naleZytqstarmnOSci，WterminieokreSIonymwUmoWie．

2）WprzypadkustwicrdzeniaprzezWykonawcelVadw DokLImentaCjiprQjekto専OraZ

WinnychdokumentachopISuJaCyChprzedmiotUmowy，7aWiadomienieZamawl明CegO

w terminie3－Clldniod datyich ujawnienia．W przypadku zaniechania zawiadomienia

W）′konawca ponosiodpowiedzialnoSC za szkody wynikle wskutekllie zawiadomienia

3）ProYadzepierobdtwsposdbniepowod函cyszkdd，Wt）′mZagrOZeniabezpieczehstwa

ludzilmienla OraZ ZaPeWn判qCy OChrone uzasadnionychinteresdw osdb trzecich，POd

rygoremodpoWiedzialnoScicywilngzapowstaleszkody・

4）ZawarcieubezpieczehzgodniezwarulkamiokreSLonymiw§6．

5）Koordynada prowadzenia robdt przez Wykonawce z ZamawiaiaCymiInZynierem

Kontraktu／InspektoremNadzoru．

6）OpracowaniePlanuBezpieczehstwaiOchrony Zdrowia，O ktdrym mowawart・2la

ustaWyPrawoBudoWlanelprZekazanieZamawlalaCemuWiloSci3egz・

7）Obsluga geodezyina przedmiotu zqmbwienia∴W SZCZ専InoSci‥　geOdezyjnc

WyZnaCZenieobiektdwbudowlanychwterenle，CZynnOScigeodezyineWtOkubudowyoraz

PO Zakohczeniu budowy，POZySkanie aktualneJ maPy ZaSadniczq terenbw objetych

PrZedmiotemUmowy．

8）Prowadzeniedokumenta埴budowyorazsporz担zenieDokumentacjipowkonawczGj

wiloSci4egz・iinwentaryzacJlgeOdezyJnqPOVYykonawczeJZaWier瑚eqPOSwiadczenie
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oJej PrZekazaniu．i zaewidcnqonowaniu w OSrodku Dokumentacji GeodezyJnq

iKartograHcznejwZyrardowie－WiloSci4egzcmplarzy（Oryginaly）・

9）Wykonani．enawlasnykosztwszystkichniezbednychbadahiprdb，uZgOdnicIi，

10）Zapewnlenie wszystkich niezbednych nadzordwiponiesienie∴ZWiazanych z ty′m

kosztdwpozanadzoreminwestorskimiautorskimPrqjektanta・

11）Uzyskaniewszystkichniezbednychzgddnaczasrealiza串przedmiotuUmoW・

12）DostarczenieZamawi斬cemudokumentdw，ktdrebedqPOtWierdzaly言えproponowane

przezwykonawcewyrOby（materialyiurzadzenia）posiadajaWmaganeParametryOraZ

potwierdzaiadopuszczeniedoobrotulPOWSZeChnegostosowania・

13）Przestrzeganie na Terenie budowy′iterenje przylegIym porzadku，PrZePisdw bhp

lp．pOZ・

14）PrzygotoWanie od strony technicznd，SZkolenia／hi prdb kohcowych oraz

przeprowadzenicllaSWbjkosztprdb，POmiardw，rOZruChdw，badahiszkoleli・

15）ZglaszaniedoodbiorurobdtzanikajacyclllubulegajacychzakryCiu・

16）Prowadzcnie Ksi姫ki Obmiaru WJbrmiei zakresic uzgodnionym zInZynierem

Kontraktu／InspektoremNadzoruiZamawl棚Cym・

17）Sporzadzenie oraz aktualizowanie w uzgodnieniu z ZalnaWiajacymiInZynierem

Kontraktu／Inspektorem Nadzoru Harmonogramu rzeczoW0－finansowego oraz Planu

PlatnoSci．

18）PrzedkladanieInzynierowiKontraktu／InspektoTOWiNadzorudodnia5－gOkazdego

mieslqCaWIもmiepISemng raPOrtdwmiesleCZnyChzpostepurobbtwもmlieitreSci

uzgodnioneJZInZynieremKontraktu／TnspektoremNadzoru・

19）Wykonanie dokumentacji projektowd・＼WraZ Z uZgOdllicniamii ufySkanie

odpowiednichdecyzJiadministracyJnyChjeSlitobedziekoniecznedowykonanlarObdt

budowlanych．

TERENBUDOWY

§10

1．0dchwiliprotokolamegoprzqleCiaTerenubudo、WdoczasuodbioruprzcdlniotuUmowy

WykonawcaponosiodpowiedzialnoSCzaurzadzenielgOSPOdarowanienanimorazzaszkody

wyniklenatymterenie・

2・WykonawcaodpowiedzialnyJeStZautrZymyWanieTerenubudowywstaniewolnymod

przeszkddkomunikacyJnyCh・

3．Po zakohczeniu robdt budowlanychiprzed zawiadomieniem o gotowoScido odbioru

robdt，Okt6rymmowaw§14ust・2，WykonawcazobowiazanyjestdoprowadzieTeren

budowyorazterenyprzylegle，donalezytegostanuiporzadku，atakZe－WraZiekorzystania

－droglS脅Siad函Ce Z terenem，na ktdrym prowadzone b）′ly roboty Lub naruszone przy

PrOWadzonychrobotach・

4・WykonawcabedzienawtasnykosztskIadowaI，uSuWaliutylizowaIwszelkieodpadyoraz

nlePOtrZebnematerialylurZadzeniapochodzacezrozbidrkilubpowstalewtrakcierealizacjl

robdtbudowlanych．

5・WykonawcazobowlaZueSiedozabezpleCZeniaTerenubudowyorazpozost抑CegOnaninl

SPrZetuprZeddostepemosdbtrzeCich・

6・WykonawcazobowlaZ哩eSleZaPeWniCnaTereniebudowy，Wgranicachprzekazanych

przezzamaWlaJaCegO OraZ naterenieprzyleglym naLezytylad，POrZadek・PrZeStrZeganie

przepISew bhp，ZaSad ochrony SrodoWiska，P・POZ・，OChrone zn年idLJacych sie na terenie

obiektdw，Sieci言nstalacjiorazurz担zehuzbrqjeniaterenuiutrzymanieichwnaleZytym

stanietechnicznymlpOnOSZaCWSZelkiekonsekwencJeZtegOtytulu・
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7．Wykonawca zobowlaZuJe Sle ZaPeWniC wlasnym staraniemina sw句koszt zasilanie

Terenubudowywenergieclektryczna，WOde，OdprowadzenieSciekdW（toalety）・

SPOTKANIAINFORMACYJNO－KOORDYNACYJNE

§11

1．W trakcie realizacJIPrZedmiotu Umowy moga odbywad sle SPOtkaniainJbrmacyJnO－

koordynacyJne Z udzialem przedstawicieli Wykonawcyl ZamawlaJaCegOiInZynlera

Kontraktu／Inspektora Nadzoru，W ktdrych maJa ObowlqZek uczestniczyc przedstawiciele

ww．stronlubosobyprzeznichupowaZnione・

2・WspotkaniachoktdrychmowawusLImogabraCudzialtakZCinneosobypowolane

PrZeZStrony・

3．SpotkaniabedasieodbywaCwsiedzibieZamawIaJaCCgOWZyrardowie，PrZyul・Czystej4・

DziehorazgodzinaspotkalizostanaustaloneprzezZamawl瑚CegO，POZaSlegnleCluOPlnii

Wykonawcy．

WYNAGRODZENIEISPOSOBZAPLATY

§12

1．Stronyusta12両，ZeObowiazuJqCajefbrmaWynagrOdzeniaJeStVTynagrOdzcnieryczaltowc・

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

（sIownie∴・…‥），WtymPOdatekVAT…・∵‥Zl（sIownie……………・）－ZgOdnieze

stawkapodatkuVATobowiaZuJaCaWdniuwystawlenia魚ktⅢy・

3．Wynagrodzcnie wymienione w ust・2　0bdmuJe WSZelkie koszty zwlaZane

zkompleksowym WkonaniemprzedmiotuUmovJy，ZgOdnie zJq treSciaorazzakresem

OkreSlonymw§1，jakrdwniezkosztynie函tcwDokLImentaCjiprpjektowかSTWiORB・

4・WykonawcaoSwiadcza，zenaelaplePrZygOtOVTyWaniaofertyzapoznalsleZ Terenem

budowy，DokumentacJa Prqiektowai STWiORBiinnymi dokumcntami opISuJaCymi

przedmiot zamdwienia oraz vrykorzystat wszelkie Srodki m明Ce na Celu ustalenie

wynagrodzeniaob匂muJaCegOrObotyzwlaZaneZWykonanielnPrZedmiotllUmow・

§13

1．ZapIatazawykonanerobotyodbyWadsiebedzienapodstawiejednej fakturyprzqlSCIOWeJ

i faktury kohcoweJ，ZgOdnie z rzeczywistym postepem robdti Planem PlatnoSci

stanowlaCymZalacznikdoninleJSZ匂Umowy・

2．Podstawado wystawieniafakturyprzqsciowej bedzie sporzadzonyprzezWvkonawc阜

izatWierdzony przezInzynleraKontraktu／InspektoranadzoruiZamawl棚CegO Protokdl

odbiorurob6tw toku，WktdrymokreSlonyzostaniezakresrzeczowo一五nansowy，jaki

zostal zrealizowany w okresie rozliczeniowym zgodnie z aktualllym Harmonogramem

rzeczowo一角nansowymiplanem pIatnoSci・Zaplata za prawidlowo wystawionq fakture

przgsciowanaSt紳lWterminie30dnioddatyjqidoreczeniaZamawlaJaCemu・

3．WartoSCrobdldLaceldwpIatnoSclpOSrednieJniemozebyCnizszanii＝30％wynagrodzenia

Oktdrymmowaw§12ust・2・

4．Zakresrzcczowo珪nansovvy，Oktdrymmowawust・2i3b軸zieokreSlonynapodstawie

stopnlaZaaWanSOWaniaelementdwrobdtzawartychwWykazieCenwOftrcieWykonawcy・
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5．Protokdl odbioru robbt w toku musi byC zatwierdzony przez InZynlera

Kontraktu／Inspektora／dw Nadzoru Inwestorskiego przed przedstawieniem go do

ZatWierdzenia przez Zamawl網CegO・

Przed wystawieniem Protokolu odbioru robdt W tOku，Wykonawca winien dostarczyC

InLynlerOWiKontraktu／Inspektora伯wNadzoruInWeStOrSkiego dokumer申′，Oktdrychmowa

POnlZeJWuSt・6・

6．W celu zatwierdzenia Protokolu odbioru robdt w toku przeZ Iniynlera

Kontraktu／Inspektora／Inspektordw NadzoruInwestorskiego，Wykonawca zobowiazany

bedzie dostarczyd：Ksiege obmiaru za dany okres rozliczeniowy，Protokoly odbiordw

CZeSciovrychOe据zostaIysporz担zone）・Protokolyrobdtzanik魂cychiuleg魂cychzakrycl

OeSli zostaly sporzadzone），Protokoly rozruchu OeZelizostaly sporzadzone），DeklaraqIe

ZgOdnoScLdekla亭echarakterystykiuzytkowg・AtestynaW′budowranemateriatyOeZelisa

Wymagane．PrZePISami）・Protokoly prdbi sprawdzcli，badah・rOZruChdw・POmiardw・

kamerowanle，　uStalolle W Umowielubinnych dokumentach wymienionych

W§lUmowylubwynik魂cez．przepisdwlubnormdlawykollanyChrobdtbudowlanych・

pomiary geodezyJne WykonanelPOdpisane przez uprawnionego geodete potwierdzi弱ce

zgodno≦ewykonanychrobdtzDokumentacJaPrqjektowq・

Po sprawdzeniu ww・dokumentdw przezInZynlera Kontraktu／Inspektora／dw Nadzoru

Inwestorskiego，Wykonawca vrystawi Protokdl odbioru robdt w tokui przedlozy go

InzynlerOWiKontraktu／Inspektorowi／olnNadzoruInWeStOrSkiego・

7．Protok610dbioru robdt w toku zostanie zatwierdzony po dokollaniu odbioru robbt

WtOku，Oktdr）′mmOWaW§14ust・5UmoW：・

8．ProtokdlodbiorurobdtwtokuniezostanleZatWicrdzony，JeZeLi：

a）Protokdlzawieraroboty，ktdreniezostalywykonanelubzostalywykonaneniezgodniez

UmowqlubprzepISamitechniczn0－budowlanymi，

b）dostarczone dokumenly z wnioskiem Wykonawc）′O ZatWierdzenie Protokolu odbioru

robdtwtokusaniekompletnelubbledne，

C）Wykonawca nie dostareZyIInzynierowi Kontraktu／Inspektorowi／om Nadzoru

Inwestorskiego Raportdw mleSleCmyCh z postepu robdt，albo dostarczone Raporty

miesleCZneS魯niekompletnelubzawieraJainfbrmacJenieodpowiadaiaceprawdzie，

d）WartoCzreaLizowanychrobdtwokresierozLiczeniowymprzekraczakWrOtePrZeWidzia望

wHarmonogramierzeczowo重nansowymiPlaniePIatnoSci，ChybaZeStronyuStalilylnaCZq，

e）Wykonawcaniedostarczydokumentbw，OktdrychmowaWuSt・6，

9．RozliczeniekohcoWenaStqPlnapOdstawieProtokoIuOdbioruKohcowegoRobdtpo」egO

zatwierdzeniu przez lnZynlera Kontraktu／Tnspektoraldw Nadzoru Inwestorskiego

iZamawlgaCegO・

10．Podstawq do wstawieniafaktury kohcowqj bedzie sporzadzony przez Wykonawcel

zatwierdzony przez InZynlera Kontraktu／InspektOra／dw Nadzoru Tnwestorskiego

iZamawlaJaCegOProtokdlOdbioruKohcowegoRobdt・

11．ZapIatazaprawidlowovrystawionafakturekohcowanastapIWterminic30dnioddatyjej

doreczeniaZamawlgqCemuPOdwarunkiem，Ze

WkonanyiodebranyzostaniecalyzakresrobdtobjetychUlnOWaOraZ
usunletCZOStanaWSZyStkiewadyiusterkizawarteWProtokoleOdbioruKohcowego

Robdt，

WykonaWCa WraZ Z Protokolem Odbioru Kolicowego Robdt zloZy OSwiadczenia

podwykonawcbw，iZbrakjestjakichkOIWiekzalegloSciwzaplacicwynagrodzenianarzecz

podwykonawcdwwrazzkopiamlPrZelewdwpotwierdz魂cychdokonanieplatnoSci・
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12．PlatnoScizataktury dokonywane bedadlanastepL南cego podmiotu（Wykonawcylub

Wykonawcywsp61niewykon函cegozamdwienie）nakontowskazaneprzezWykonawcena

fakturze．

13．DatazaplatyJeStdziehobciazeniarachunkuZamawl明CegO・

14．Zamawl劉aCynieprzewidujeudzielaniazaliczek・

ODBIORY

§14

1．0dbidrmanacelustwierdzenie：PraWidlowegowykonaniarobdtzanikajacychorazrobdt

ulegaiacychzakryciu，praWidlowegowykonaniazakresurobdtdoce16wplatnoSci（odbidr

robdt w toku）Oraz odebranieiprzekazanie Zamawiaiacemu calego przedmiotu Umow

（Odbi6rKohcowyRobdt）・

2．Wykonawca zawiadomi ZamawlaJaCegOiInZynlera Kontraktu／Inspektora Nadzoru

ogotowoScidoodbiorurob6tnapISmielubfaxemnaadresZamawlaJaCegOiInZynlera

KontraktuorazdokonaodpowiedniegowpisudoDziemikaBudowy・

3・WpiswDziemikuBudowymusibycpotwierdzonyprzezwtaSciwegoInspektoraNadzoru

InwestorskiegopotwierdzajacegogotowoSCWykonawcydoodbioru・

4．JeZeli nastapiajakiekoIwiek przeszkody w odbiorze z przyczynlezacych po stronie

Wykonawcy，Wykonawca ponownie zawiadomiInZynlera Kontraktu／Inspektora Nadzoru

iZamaw率CegOOgOtOWOScidoodbioruwsposdbopisanyw§14ust・2・

5・InZynler Kontraktu／Inspektorzy NadzoruInwestorskiego dokonga odbioru robdt

zanikaiacych oraz robdt uleg吐iacych zakryciu w ciagu　3　dni od dnia skutecznego

ZaWiadomieniaprzezWykonawce．

6．Zamawl綱CyiInZynierKontraktlJInspektorNadzorudokon明Odbiorurobdt wtoku

wclagu7dnioddniaskutecznegozawiadomienia・

7．Zamawl的CyiInZynier Kontraktu／Inspektor／rzy NadzoruInwestorskiego dokonaja

OdbioruKohcowegoRobdt（PrzedmiotuUmowy）wciagu14dnioddatyzgloszeniaprzez

WykonawcegotowoScidoodbioru・

8．Do zgloszenia gotowoSci do Odbioru Kohcowego Robdt Wykonawca dolaczy

nastepLUaCedokumentyodbiorowewiloSci4egzemplarzy：

a）Inwentaryza前．geodezyjna powykonawcza（oryginaly）W　4　egz・ZaWier萌cg

POSwiadczenie oJqI PrZekaz竺Iui zaewidenqonowaniu w OSrodku Dokumentaql

GeodezyJnもiKartogranczneiwZyrardowie，

b）Protokoly odbiordw robdt zanikajacych oraz robdt ulegaiacych zakryciu言eSlizostaly

SPOrZadzonewtrakcierealizaqiirobdt，

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

d）Dokumenta擁pwykonawczapTZedmiotuUmowy・aWPrZyPadkudokonaniapodczas

realizaqlrObdt zmlan nie odstepLUaCyCh w spos6bistotny od zatwierdzonego Prqiektu

budowlanego，Pr（加ktubudowlanegowykonawczegolubwarunkdwDecyzllOPOZWOleniuna

budowe，kopie rysunk6w wchodzacych w sktad zatwierdzonego Prqjektu budowlanego，

Prqjektu budowlanego wykonawczego，Z naniesionymi zmiamlLmi，a W raZie potrzeby

uzupelniaiacyopISZmianwrazzkwalinka（涙OdstapleniadokonanaprzezPrqiektanta，

e）DziemikBudowy，

f）03Wiadczenie Kierownika budowy o zgodnoSci wykonania rob6t budowlanych

zProjektem budowlanym，Prqiektem budowlanym wykonawczym，WarunkamiDecyz110

Pozwoleniu na budowei obowiazLUaCymi przepISami，pOtWierdzone przez Prqiektanta

iInspektora／OwNadzoruInwestorskiego，WPrZypadku dokonaniapodczas vrykonywania

Strona50Z68



5毎cuI欲aqaJs10時jChWarunkiwZamdww〟a‘uupOS解）0、一一ar，′aOu‘たtelen“ブニa〝Id用eI71aPtLbI′C＝′一egOpr’Ol一）a‘たonegolVI小ICPr＝elargu

meOg′a〝′C二OIlegO′1arObob・budb一一砿nepoJeg‘yqCenarea／lニaqYZdddr7LaJ5－・Lmdo、一′akana比均tSar，痢′－nyWuLndrsこ肌lSk，qI

l＋，ZyJ・a壷）一Vleりpん70時ar・egO‘九一両でニe′7La、VSk／adPr‘ye擁，，GoSpOdarkG…／iOaho一説eknl一，a、‘′n，eL諒eZl，rar‘祐一1－El叩／［’一
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robbtnieodstepuIqCyChwsposbbistotnyodzatwierdzollegOPrqiektubudowlanego，Prqiektu

budowlanegowykonawczegolubwarunkbwDecy型OpO7WOIeniunabudowi

g）Protokolyprdb，badah，rOZruChdwisprawdzehustalonychwUmowieJubwynikと函cych

zesTWiORB，PrZePISdwlubnormdlawykonanychrobdtbudowlanych，

h）innedokumentywymaganedoProtokoldwodbiorurobdtwtokuokt6rychmowa§13，

ktdre nie zostaly wcze鉦iej dostarczonelub zostaIy uznane za niekompletnelub

nlePraWidlowosporz如zone．

9・JeZeLidokunlenty・Okt6rycllmOWaW§14ust・8saniekompletnelubnieodpowiad魂

prawdzieInZynlerKontraktujakiZamawlaJaCymaJaPraWOOdmdwi60dbioruKohcowego
Robdtpowiadaml明COtymWykonawce・

10．JakikoIwiek odbidr robdt dokollany PrZed Odbiorem Kohcowym Robdt nie moze

stanowic podstawy roszczenia WykonaWCy do Odbioru Kohcowego Robdt（Przedmiotu

Umowy）．

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

PrZySlugLmnaStePuJaCeuPraWnienia‥

1）jeZeliwadynad魂siedousuni牢，竺02eodmdwiCodbiorudoczasuusunieciawad；

2）jeZeliwadynienad萌Siedousu望ClatO：

a）je姐i nie uniemoZliwl補One uZytkowania przedmiotu Umoッzgodnie

zprzeznaczeniem，ZamawlaJaCymOZeobniがOdpowiedniowynagrodzenle，

b）JeZeli wady uniemoZliwlaJa uZytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie

z przezllaCZeniem，Zamawla揮y mOZe odst袖i60d UmoW1ub Z担ai wykonania

PrZedmiotuodbioruporazdrugl．

12．WszelkieczynnoScipodczaswykonywraniaodbioru，ternmyWyZnaCZOnedousunleCla

wadiusterekbedazawartewProtokoleOdbioruKohcowegoRobdt・

Protokdl zostanic podpisany przez lnZynlera Kontraktu／Tnspektorajdw Nadzoru

Inwestorskiego，PrZedstawicieliZalnaWlaJaCegOiWykonawrCy・

13．0usunleCluWadiusterekWykonawcazawiadomiZamaW調CegO，Zad2両CWZnaCZenia

terminuodbioruwzakresieuprzedniozakwestionowanymjakowadiiwy・

14．JeZeli Wykonawca nie usunie wadi usterek w teminie okreSlonym przez

Zamawl綱CegO，ZamawlaJaCymOZeusun垂WadyWeWhsnymzakrcsie，anaStePnleObciazyc

kosztamiWykonawce・

15・ZamawlaJaCyWyZnaCZaOStateCZnyterminodbiorurobdtpoupIywieokresugwarancJl

irekojmizawady．StwierdzenieusunleClaeWentualnychwadpowstaIycllWtymOkrcsie

zostaniepotwierdzoneprotokolarnic・

§15

1．JezeliZamawiajqcybedzieufytkowaljak水0lwiekukohczonacz韓robdtprzedOdbiorem

Kohcowy7mRobdt（PrzedmiotuUmowy）・akoniecznoSCtegouzytko、Yaniabedzieuzgodniona

mi函∠yStrOnami，tOtakieuZytkowaniebedzieuw境地meZauZytkowanletymCZaSOWe・

2・UZytkowanietymczasowcniebedzierdwnoznacznezOdbioremKohcowymRobdtinie

moZebyCpodstawadoroszczeniaWykonawcyotakiodbidr・

KARY UMOWNE

§16

1．WrazieniewykonanjalubnienaleZytegowykonaniaprzedmiotuUmowy，ZamawiajaCy

mozez担a60dWykonawcyzaplatykarumownychwllaStePuJaCyChprzypadkach：
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l）ztytuluodstqpieniaWykonawcyodUmowyzprzyczynleZacychpojegostronie Lub

nleWykonania przcdmiotuUmowy－WWySOkoSci20％wynagrodzeniabrutto，O ktdrym

mowaw§12ust．2Umowy，

2）ztytuluzwlokiwwykonaniuprzedmiotuUmowy－WWySOkoSciO・05％wynagrodzepia

brutto，Oktdrymmowaw§12ust．2UmowyzakaZdydzieIizwtokiwstosunkudotermlnu

OkreSLonegow§3ust．lb），

3）ztytuZuzw厄kiwprzystapieniudousuYaniawadiusterekstwierdzonychprzyodbiorze

orazwokresierekojmlZaWadyigwarancJijakoSci－WWySOkoSci0，05％wynagrodzenla

brutto・Oktdrymn10WaW§12ust・2Um？VZakazdydziehzwlokiwstosunkudoterminu

OkreSlonegoprzezZamawlaJaCegOnauSunleCleWadlubusterek－

4）ztytuluzwtokiwusu専Ciuwadiusterekstwierdzonychprzyodbiorzeorazwokresie

rekqjmizawadyigwarancJijakoSci－WWSOkoSciO，05％wynagrOdzeniabrutto，Oktdrym

mowaW′§12ust・2UmowyzakazdydziehzwrlokiwstosunkudoterminuokreSlonegoprzez

ZamawlaJqCegOnauSunleCleWadlubusterek，

5）　za spowodowanie przerwyw realizacjirobbtzprzyczyn zaleznych od Wykonawcy

WVrySOkoSciO，05％wynagrodzeniabrutto，OktdrymmOWaW§12ust・2Umowyzakazdy

dziehprzerwy，

6）za odstapienie od Umowy przcz ZanlaWiz南CegO Z PrZyCZynlezqcych po stronie

Wykonawcy－WWySOkoSci20％wynagrodzeniabrutto，O ktdrym mOWaW§12ust・2

Umow，

7）wwysokoSciO・01％、VynagrOdzeni brutto・OktdrymT10Way§12ust・2tImowy？a

kaZdydzichzwlokiwprzypadkubrakuzaptatylubnietermlnOWeJZaPlaty wynagrodzenla

nale如egopodwykonawcomlubdalszympodwykollaWCOn1，

8）Wwysokoici0，05％wynagrodzeniabrutto，OktdrymmOWaW§12ust・2Umowyza

nlePrZedIoZcnie do zaakceptowaniaZamawla瑠Cemu prOjektu umowy o podwkonawrStWO

lubprqjektujq）Zmiany，

9）wvJySOkoSciO，05％wnagrodzeniabrutto，Oktdrymmowaw§12ust・2Umowyza

nlePrZedluZenie Zamawl瑚Cemu POSwiadczoneJ Za ZgOdnoSC z oryglnalem kopiiumow

OPOdwykonawstwolubjejzmiany，

10）wwysokoSciO印％wynagrodzenia brutto，Okt6rymT10WaW§12tlSt・2Umowy，Za

brakstosownqIZmianyumowyOPOdwykonawstwowzakresleterminuzapIaty・

2．WykonawcyprzysIugLUePraWOnaliczaniakarumoWnyChwnast押uJqeyChprzypadkach：

1）zazwlokewprzekazaniuTerenubudowy－WWSOkoSciO，05％wynagrodzeniabrutto，

Oktdrymmowaw§12ust．2Umovryzakazdydziehzwloki，

2）zazwIokewdokonaniuodbiorukohcowegorobdt－WWySOkoSci0，05％vvynagrodzenia

brutto，OktdrymmowaW§12ust．2UmowyzakaZdydziehzwloki，

3）za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczynlezacych po stronie

ZamawlaJaCegOZZaStrZeZeniemust3poni狙－WWySOkoSci20％WnagrOdzeniabrutto，

Oktdrymmowaw§12ust．2Umowy．

3．WykonawcynieprzysluguJePraWOdonaliczeniakarumownychwprzypadku，Oktdrym

mowaw§20usLIpktl）a）．

4．Wprzypadku，gdyszkodaprzewyLszawarto託karyumowllCj StronyzastrzegaJaSObie

prawodochodzenieodszkodowaniauzupelnla．〕卑CegO，naZaSadachog61nych・
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RBKOJMIAIGWARANCJA

§17

1．WykonawcaudzielaZamawlaJaCemuWOkresie……・dni gwarancjijakoScinawykonane

robotystanowiaceprzedmiotUmow，liczacoddatyOdbioI．uKohcowcgoRobdtzgodniez

treSciaKartyGwarancyJnejdolaczonejdoumowy・

2．ZamawlaJaCemuprZySlugLyauPraWnieniaztytulurekqimizawady丘zycznewykonanych

robdt na zasadach okreSlonych w Kodeksie Cywilnym，Z tym Ze okres trwania r宇kqimi

WynOSi…．1iczacoddatyOdbioruKohcowegoRobbt・

3．DorealizacJluPraWniehZamawl明CegOZtytulurekC函listosuJeSleOdpowiedniozasadv

OPISaneWkarciegwarancyjnもdlaGwarancjiJakoSci・

4・Wykonawcanie moze odmdw壷usunやClaWadbez wzgledu nawysoko蛮zwlqZanyCh

Ztymkosztdw．

ZABEZPIECZENIENALEZYTEGOWYKONANIAUMOWY

§18

1．Wykonawca wnosizabezpieczenie nalezytegO Wykonania Umowy w wysokoScilO％

WnagrOdzenia umownego za przedmiot UmovTy（brutto），b・kwoti………………・・…Zl

wfbrmie

2．ZamawlaJaCy ZWTdci70％　zabezpleCZenia w terminie　30　dni od dnia wykonania

zamdwieniai uznania przez ZamawiaiqCCgO Za nalezycie wykonane・Poprzez naleZyte

vrykonanie ZamawlaJqCy rOZumie kompLeksowe Wkonanie przcdmiotu UmowY1

PotwierdzoneobustronniepodpisanymProtokoIemOdbioruKohcowegoRobdt・

3．Kwota30％WrysokoScizabezpleCZeniapozostawionazostanienazabezpleCZenieroszczeh

ztytulurekqimizawady－kwotatazostaniezwTdconawterminie15dnipouplywieokresu

rekqimizawady・

4．Zamawiajacyzatrzymazabezpieczenie naleZytegowykonaniaUlnOWyWPrZyPadkunie

wywlaZaniasieWykonawcyzwarunkdwninlqSZdUmowy・

ZMIANAUMOWY

§19

1．ZakazuJeSlelStOtnyChzmianpostanowiehzawa両UmowywstosunkudotreScioferty，

napodstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy，Chyba zezmialla bedzie dotyczyla

nastepuJaCyChpostanowiehUmowy：

1）zmi？nyWymaganegOteminuzakohczeniarcaLizacjiprzedmiotuUmowy・

2）zmlany OS6b，PrZy POmOCy ktdry′Ch Wykonawca reali袖e Umowe－　WSkazanych

wofercie，

3）zm亨yosdb・PrZyPOmOCyktdrychZamaw長房cyrealizし直Umowe・

4）zmlanyZakresurzeczowegoUmowy，

5）zm亨yumdwionegovJynagrOdzenia，

6）zm亨ySPOSOburealizacjiUmowy・WlymzmianytechnoLogicznc・

7）zmlanyOkresurekqimiigwarancj1，

8）innychzmianUmow．，WtymZWiazanychzeznTianaPOWSZeChnieobowiqzujacych

przepISOWPraWa，WZakreslemaJaCymWPlywnarealizaqeprzedmiotuUmowy・

2・Zmiany，OktOrychmowawust・lmogqbyCdokonancllaSkutekzaistnienianastepuJaCyCh

zdarzeh：
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l）Wystapieniazm亨POWSZeChnieobowiazLtiacychprzepisdwprawawzakresicm斬CyIn

wplywnarealizacJePrZedmiotuUmow・

2）Wystqpienie bleddw w Dokumentadi prqjcktow諒　ulliemozliwiajqcych wYkonanie

PrZedmiotuUmoWy．

3）Wyniknieciarozbiezn専lubn売高sno誼rrozumieniupqjeCuZytychwUmowie，kt6rych

nie moznausunac wlnny SPOSdb，aZmlanabedzieumozliwiaC usunleCle rOZbieれoSci

idoprecyzoWanieUmovTyWCelujcdnoznaczllqlnterPretaCJIJqZaPISdwprzezstrony・

4）WystapieniakoniecznoSciznlianyosdbw′Skazanychwofercie（Smier6・Choroba，uStania

stosunkupracy，innezdarzenLalosowelubinneprzyCZynyniezalezneodWykonawcy），

przyPOmOCyktdrychWykonaWCarealizuJePrZedmiotUmowy・PrzcdmiotowazmianaJCSt

mozliwapodWarunkiemzaproponowaniainnychosdb，SPelnia揮yChnadziehsklad肌ia

oft証，Wa…nkiokreSloneprzezZamawlaJaCegOWSIWZ・

5）Wystapienia koniecznoSciznliany oseb，PrZy POmOCy ktdr〉dlZamawiajacy realiz可e

PrZedmiotUmoヽlγ．

6）Wystapieniakonieczno空ZmianosdbWykonawcy，WPrZyPadkugdyZamaw亭Cyu竺a，

ZeosobyteniewykonuIqnalezycle SWOichobowiqzkdw・WykonawcaobowlaZan）′JeSt

dokonaCzmianytychosdb，nainnespetni瑚CenadziehskladaniaoftrtW′arunkiokreSlone

wSIWZ．wterminieniedluZSZymni214dnioddatyzlozeniawnioskuZamawla璃CegO・

7）Wyst三mienia konieczllOSci wprowadzenia zmian spowodoWanyCh nastep塙cymi

okolicznoSciami：

a）dzialaniasilywyzszejutrudniajacejiuniemoZliwi…南c wykonanieprzedmiotuUmowy

zgodniezjdpostanowicniami（przezsiJewyZszauwaZasieOkolicznoScibedacepoza

rozsadn脅kontrolqkazdejzestronktdrepowstalypozawarciuUmowy，ktdrychzadna

zestronniemoglaprzewidzieC，takiejak：Wqna，dzialaniaw〔UCnne，POZar，POWddZ，

trzeslenieziemi，innekleskizywioIowe，Skrainieniekorzystne同朋unkiatmosfbryczne，

zarzadzenie／aizakazywydaneprzezwladzeorazstrajki），

b）zmian？danych zwriazanych zobsluga administrac扉0－0rganizacyina Umowy

（np．zmlananumeruraChunkubankowego），

C）zmianydanychtelcadresowych，

d）zmiamobowiqz可aC高stawkiVAT，

e）rezygTac車rzezZamaW′函C宰ZrealizacjiczeSciprzcdmiotuUmowy・

Owystaplenle．lTnejokolicznoScinlemOZliwejdoprzewidzeniawdniuz叩arCiaUmowy，

uniemo拙wla栓CeJWykonanieUmowrywokreSlonymplerWOtnietermlnlelubzakresle

lubwokreSlonyplerWOlniesposdb，

g）odmiennych od prFyjetych wDokumentacjiprqiektowq warunkdwterenowych・

w szczegdlnoScilStnienie podziemnych urz軸zeh，lnStalacjllub obicktdw

infrastrukturalnvch．

3．Istotnazmianapostanowiehzawa両UmowymoienastapICZaZgOdaobustronwyra20na

na pISmie pod rygorem niewaznoSci，tyLko na warunkach okreSlonych w SIWZ・

zzastrzezeniem§4．

0DSTAPIENIEODUMOWY

§20

1・OprdczprzypadkdwokreSlonychwKodeksieCywiLnymiwust・7art・143custaw｝′

Prawa zamdwieh publicznych stronom przyslugue prawo odstaplenia od Umowy w

nastepuJaCyChprzypadkach‥
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meOgram’ニOnegOnarOboll，b，′doII）／arlepOlega′qCemrealt二匹IeZt，dar，MJ5－・B面、，一akanaIl＝uqlSa′7′l‘′′・γ一句日間I脇rj＝酬Sk，y

、‘，Zvrardo、昭’一pla′，0一↓megO‘h一一・lqc・enla、↓′SkludPr｛y以I畑Go・草，0‘Jurka、′・Odn0－5cieAo囲一年mjeLfc，eZy′‘al’存立，－ElapII’1

、噂）鋤na′】SOl一・a′7eg。Prこe＝LJ与′／eE・lrCV，ySkqニejro‘施、年Ft，r・du創部小10f；C川，ra〝靴：I7Prugrunル10perac一一／negOh在所uul，ra

l）　ZamawlaJaCemuPrZySluguJePraWOOd的PleniaodUmoWWSytllaCJi，gdy：

a）zaistnialaistotnazmianaokolicznoScipowodL南ca，ZeWykonanieUmoWynielezy

winteresiepubliczn〉′m，CZegOniemoZnabyloprzewidzieCwchwilizaWarCiaUmowy

（ZamawiajacymoZcodstqpi60dUmowyWterminie30dniodpowz垂ciawiadomoSci

otychokolicznoSciach），

b）Wy′konawcanierozpoczaIrobdtbezuzasadnionychprzy竺ynOraZniekontynu辛ich

pomimo wezwania Zamawl牛庫egO ZlozollegO na PISmle・PrZeZ Okres koleJnyCh

14dnioddatywczwallia，

C）WykonawcabezuzasadnionychprzyCZynPrZerWalrealizacjerobdtiprzerwatalrwa

dluzqni215dni，

d）WykonawcaniewykonujerobdtzgodniezUmowaiobowiaz蒔ymiprzep亨mi，

e）Zostatwydanynakazz叩CiamaiqtkuWykonawcylubnastapilopogorszenleSytuaqji

nnansow匂Wykonawcy，unLemOZliwla璃CePraWidIowewykonanieUmow畔

O Wyrkona†VCa ZaWiadomi，iZ Ta Skutek zaistnienia nieprzewidzianyrCh uprzednio

okolicznoSclniebedzicmoglwywlqZaCsiezUmowy・

2）　WykonawcyprzyslugueprawoodstapLeniaodUmowyWSZCZegdlnoSci，gdy：

a）Zamaw・iajacyniewywiazujesiezobowiqzkuzaplatyfakturprzezokresdluzszyniz

30dniliczqcodterminuplatnoSciokreSlonegowninlqSZejUmowie，mimowczwanla

lWyZnaCZeniadodatkowego14dniowegoterminunazaptate・POdr〉′gOremOdstaplenia

OdUmow，

b）ZamawiaiacyodmawiabezuzasadnionejprzyczynyKohcowegoOdbioruPrzedmiotu

Umowy（Robdt）・

2．0dstaplenieodUmowyPOWinnonastapICWfbrmiepISemneJPOdrygoremniewamoSci

takiegooiwiadczcllialPOWinnozawieraCuzasadnienie・

3．PrawoodstapleniaodUmowymoZcbydrealizowaneWClagu21atoddniazawarcia

Umow．

4・Wprzypadkuodstap－eniaodUmowyWykonawceiZamawl明CegOObci＊aJanaStePuJaCe

obowiazkiszczegdlowe：

1）w terminie　7dni od dnia odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale

ZamawlaIaCegOSPOrZ担ziszczegdlowyprotokdlinwentaryzacJlrObdtwtokuwedlugstanu

nadziehodst袖lenia．

2）Wykonawcazabezpieczyp誓rWanerObotyvT7Zakresieobustronnieuzgodnionymna

kosztteJStrOnyZPrZ）′CZyn，ktdreJnaStaPiloodstqplenieodUmowy・

3）WykonawcasporzadziwykaztTChmateria玲W・ktdreniemogqbyCwykorzystane．przez

Wykonawce do realizacJlrObdt nie ob庫ych ninleiJSZa Umowra，JeZeli odstqplenle Od

UmowynastqpilozprzyczynllezacychpostronieZamaw1年栓CegO・

4）WykonaweaZglosidodokonaniapr誓Zamawimcegoodbidrrobbtprzerwanychoraz

robdt zabezpleCZ劉aCyCll，JeZeliodstaplenie od UmoWY naStapilo z przyczyn・Za ktdre

Wykonawcanieodpowiada・

5）Wykonawcaniezwloczllie・an申Zniejwterminie30dnioddniaodstapieniaodLJmowy

usuniezTerenubudowyurzadzenleZaPleczaprzeznlCgOdostarczonelubwznleSione・

6）Zamawia南cyyraZi？OdstapieniaodUmowyzprzyczyn・ZaktbreWykonaweanie

Odpowiada，ObowlaZanyJeStdo‥

a）dokonaniaodbiorurobbtprzerwanychorazdozaplatywynagrodzeniazarobotynalezycie

wkonane，ktdrezostalyvTykonanedodniaodst紳lenia，

b）rozliezeniasiezWykonawcaZtytulunierozliczonychwinnysposdbkosztdwbudowy

obiektbw zaplecza，urZ担zeh z、V・aZany h z zagospodarowaniemiuzbrqjeniem Terenu

budowyChyba，ZeWykonawcawyrazizgodenaprzqecletyChobiektdwiurzadzeh・
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ll，みrurlh聞e’’phn0肋negOdol↓ilqcニCn，a、・・Skla‘lPrq′ekf，l〟iGoやOLhrkaルDdno－jcIeko間11〝昭SCleZl●′a′db博一Hap／／●i

、Ijや瑚nans0－1・a／7egOprニe二（ノ母屋Jr叩y・Ykq二eSro‘lkんFtLndus］′SP所70Scl、，，rumuChPrugr酬一・Operuc一ソ／化gO力布vfIl′klura

C）pr袖庫iaodWykonawcypodswQjdozdrTerenubudowy．

5．We wszystkich przypadkach odstqplenie od Umowy nastepue Ze Skutkiem na dzieh

OtrZymaniaoSwiadczeniawolioodst紳leniuodUmowyPrZeZdrugqStronei

POSTANOWIENIAROZNE

§21

1・Wykonawca w ramach wyllagrOdzcnia，OkreSlonego w§12ust・2przenosing

Zamawl瑚CegO autOrSkie prawa m萌tkowe do utwordw powstalych w vvniku realizaql

ninlqSZd UmovTy naWSZyStkichznanychwchwilizaWarCiaUmowypolacheksploatacJl，

WSZCZegdlnoScinawszystkichodrebnychpolacheksploatacJIWSkazanychwarL50ustawy

z dnia41utego1994r．o Prawie autorskiml PraWaCh pokrewnych oraz zezwala na

vrykonyWanie przez ZamawlgaCegO Zale血ego prawa autorskiego do tych utwordW beZ

koniecznoiciwczeSnleJSZもakceptaqiiibezdodatkowegovTynagrOdzenia．

2．WykonaWCa uPOWa血ia Zamawl明CegO do wykonywania wswoimimieniu autorskich

praw osobistych oraz upowaznia Zamawlと埋CegO do udzieLania w士ym zakresie dalszych

Pelnomocnictw．

§22

WykonawcaniemoZCPrZeniescprawwynik魂CyChzninlgSZもUmowynainnypodmiot，

chybazcZamawl棚CyWyraZinatopISemnaZgOde，

§23

L WlaScicielem wszystkich odpaddw powstalych w wyniku realizaqII UmoWy，

w szczeg61noSci materialdwi urzadzeh porozbibrkowych jest Wykonawca，Chyba ze

Zamawl瑚CyuStaliinaczqI．

2．WIagcicielodpaddwzobowlaZanyjestdostosowraniaprzepISdwUstawyoodpadachzdnia

14grudnia2012r．（Dz．U．2013poz・21）・

§24

W sprawach nieuregulowanych ninlqSZa Umowa zastosowanie maJa PrZCPLSy Ogdlnie

obowl雀ZuJaCe，W SZCZeg61noSci：uStaWaPrawo ZamdWieh Publicznych，Prawo budowlane

wrazzprZePISamlWykonawczymiorazustawaKodeksC）′Willly・

§25

EwentualnesporywnikajqcezestosowanianinlqSZejUmowypodleg劉arOZPOZnaniuprzez

SadPowszechnywlaScivrydlasiedzibyZamawlaJqCegO・

§26

Umowe ninlqSZa SPOTZadzono w4jednobrzmlaCyCh egzemplarzach，3egzemplarze dla

ZamawlaJaCegO，legz．dlaW）′konawcy．
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Il，坤6肋a／I501IaI？egOPrニeニLImeEu，Op雄的＝e高，dkiw凡批点二！，幼在所Ojc川ramaChProgramuq′，eraqU〝eg。lrt／rL描tru偽tra

lSroくわ用Sko

§27

1．Wszclka korespondenqla POmiedzy Stronaml POWinna byC kierowana na pISmie na

nastepuJaCeadresy：

1．ZamawlaJaCegO：Przedsiebiorstwo GospodarkiKomunalnej。Zyrarddw”Sp．z

O．0．96－300Zyrarddw，ul．Czysta5

2．StronyzobowlaZ明Sleinfbrmowa60Zmianieadresusiedzibyna14dniprzedplanowana

zmiana・W razicbrakupoinfbrmowaniakorespondenqawysIana nadotyehczasowy adres

bedzieuznanazaskuteczniedoTeCZOnqWterminie7dnioddnianadania・

ZamawlaJacy； Wykonawca：
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SPecがkuc／als101nl励肋′・Jr7kdwZa′nd一一l－e′7′adhpo昨pnMr7ta‘）utt・，eleme二umbl一／lenIaPt，bIIC＝rWgOPrO一ta・I＝OnegOWIrTlbIePr二eIarg一‘

n′eOgranlC二Of7egO′lL，rObon）bu‘lo、Vla〝epOkigtUqCe′7areaII＝aqeZbdar，′aJ5ilBudoMkana／mylSa11胸r′7），間ルノ（，rSニ細SkL‘ソ
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、一i函佑7ar，SO、↓一a′7egOPrニe二も′昭Eur叩ySkqこefrodkL51－iFl，′1（九つ′Sp〃〝OScI一，iruma・hPr（，gra′′，〟OpcracIyrWg（，lUruslrtIkturu

IS子0（1011）lSko

INFRASTRUKTURA
ISRODOWiSKO
N層0DOV高ヽ‘順子、lしCil、SiJO N（〕ゝ（I

4墓

Zal czniknr10doSIWZ

DOKUMENTACL4PROJEKTO〝A

wpostepowanl〟Oudzteleniezamdwienianarealizaqe：

Zadania15－。Budowa kanaLizacjisanitamej w ul．WaTSZaWSIdej w zyrardowie”，

planowanegodoWlaczeniawskladProjektu。Gospodarkawodno一gcickowawmicScic

zyrarddw－EtapII”wspdIfinansowaneTPrZeZUnieEuropejskazeSrodkdwFundusm

SpejnoSciwramachProgramuOperacyJnCgOlnfrastrukturaiSrodowisko・

NrrcferencyJnynadanysF，raWicplZCZZamawlaJ華egO：ZP／JRTl爪B／5／2014

ZAMAWTAJACY：

PrzedsiebiorstwoGoやOdarkiRomunalnei”かar・Mw”Sb・ZO・0・

〟［ぴSta5

96－300匂，rarfMw

POLSK4

WskIadDokumentadiprC直ktowejwchodza：

1）Prqjckt budowlany－budowa kanalizadisanjtarnd wraz z od華ciamiw．pasie

drogowym－Zyrarddw，ul．Warszawska，dz・Ew∴4498wzakresieuwzg厄dniaacym

specyfikerObdtbudowlanychpoWPrOWadzcniunieistotnychodstePStWOdwarunkdw

decyZIlOPOZWOleniunabudoweR・B・6740・5・9・2014zdnia15kwietnia2014r・，

2）Prqjekt budowlany wkonawczy　－　budowa kanalizacji sanitam争i

wul．WarszawskiもwZyrardowic；branzaelektryczna－PrZylaczeelektryCZne

kablowc NNiinstalacJe WeWnetrZnq tloczni Sciekdw Warszawska，dz・Nr

Ew．4498uLWarszawskawZyrardowie，g…dzieh2013，

3）Opinia等OteChniczpa z dokumenla函badah tmdloZa㍗ntOWegO do prqjektu

kanalizaqisanitamqwulicyWarszawskiejwZyrardowje，SlerPieh2013・

PrdektydolaczonesqWPlikach：

ProjcktbudowIany・pdf

Projektbudowlanywykonawezy－branzacIcktryczna・Pdf

Opiniag00teehniczna・Pdf
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、VAL，bilimn50、一′anegnprニe＝Lh母島，r‘Pe／最q＝ejrod胸高LrduS・コJSj，dnoScI一↓′rM？uChProgra研，OperL．CJy′，egOJ′痢SI′‘lIkIl，ra

NazlVV Wlasnc materiaIbw、ur租dzehIub DrOducentdw、ktbre moga DOjawit sic

旦pOkumcntacjiprojcktowei．nienalezvtraktowad・iakoobowiazuiaCVCIl・narZuCOnVCh

badlE sugerowanvchl）易LeZ Zamawiajacetl0．ZamaWiaiacV dol）uSZCZa ZaStOSOWanie

innego rdwnow・a血ego（sl）elniajacego w、7magania∴T）Odane w SIWZl materialulub

uIZadzenia．

GdziekoIwiekwDokumentacJIPrqjektowejOPISanOPrZedmiotzamdwieniazapomoCanOrm、

aprobat，SPeCyHkacjl teCImicznychiirmych systemdw odnicsienia，tam dopuszcza sle

rdwnieZrozw均Zaniardwnowa血eopISyWanymPrZyCZymWykonawca，ktdrypowo埴esle

narozwlaZaniarbwnowaZneopISyWanymPr7eZZamawlaJaCegO、jestzobowlqZanyWykazaC，

Ze oferowane przcz nlegO rOboty budoWLane spelniaja Wymagania okrcSJonc przez

Zamawla．胆CegO・
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lJrodmIil．最0

iNFRASTRUKTURA
ISRODOWiSKO
N．▲青（ヽI）（）IN＜SiIATi（iiAli，OiNO）t

Zal雀CZniknrlldoSIWZ

spECYFtKACIETECHMCZNEWYKON4NL410DBlORUROBdT
BUDO，ILANYCH

wpost印OWaniuoudzieleniezamdwiel高narealizaqJe：

Zadania15－”Budowa kanalizacJI SanitameJ W ul・WarszawsIdej w Zyr’amOWie”，

planowanegodowIaczeniawskIadProjektu，，Gospodarkawodno一gciekowawmieScie

zyrnrd6W－EtapII”wspdmmnsowanegoprzezUnieEuroI”jskazc計odkbwFunduszu

SI）6jnoSciwramacIIProgramuOper”yjncgoInfrasmkturaiSrodowisko・

NrrererencyJnymadanyspmWicprzezZamawlaJaCegO‥ZP／・TRP爪B／512014

ZAMAWIAJACY：

PrzedsiebioI嘗tWOGospoltarkiRbmufZaIn4，，Zyrar‘idw’’Sb・ZO・0・

u CぴSta5

96－3004，raMdw

POLS尼∠i

TekstSpecyHkacjiTechniczn〉′ChWykonaniaiOdbioruRobdtBudoW′Lanych（STWiORB）

doIaczonyJeStWpLikach；

－STWiORBl．pdf，

－STWiORB2．I）df・

G‘klekoIwiekw輝・qJikaeiachTbchniczrhWt′konaniaiOdbioruRobdlBudowlary’Ch

碕TWiORB）空anO prZedmiot zamdwl咋ZaInmOCq nOrm∵rObat，岬eCyGkadi

lechnicz砂Chi tn砂Ch U所emL5w odnieslenla，tam dwuszcza ste rdwniez roZWiqzania

rbwnou彬ne‘PLSJハイ，a′ym prZJノCZ）ノm Wykonawca，妬ry pow，0旬e s7e na rOZM〃qZania

rdwnoYaZneQP砂脚WV／・mprZeZ勿m㌣旬qcego∴jestzobo高qza′卵↑ykazat・ZeQftrowane

przezntegoroboかbudoWlanespetnl‘yq↓ymaganLaOkreSloneprzezZamaW，均qCegO
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wpbyina〝SOWanegOprニe＝un，eEurqpyskq・ejro‘施、yF車dusJ・5絢noSc川ramaChProgramu（袖eraCJUnegO妨asln‘ktura

ISrodoMSko

IrtIFRAiTRUKTURA
ISRODOWISKO
NARODOWA；TRATECiA；POJNO；ci

A墓

Zaiaczniknr12doSIWZ

WZdR

Rar砂Gwaranα所d

wpostepOWaniuoudzieleniezamdwienianarealizaqe：

Zat油mia15－”Budowal翰nanZaCjisanitamej w uL Warszawskiej w zyrardowie”，

pLanowanegodowIac礁niawskIadProjekの。Gospodarkawodno一gciekowawmieScie

zyrarddw－EtapII”wsp6innansowanegoprzezUnieEuropcjskaZeSrodkewFunduszu

Sp6jnoSciwraImChProgramuOperacyjnegoInrmstrukturaiSmdowisko・

NrrererencyjnynadanysprawieprzezZamawiajacego：ZPIJRPIRB／5／2014

ZAMAWIAJACY：

m抑廊効orlrLw。GospodarkiRbmunahlei”brarddw”Sp．zo．0．

〟Lq珂a5

96－300為，rar〟w

POLSK4

RARTYGWZ4RANCI伽I

K4RT4GWARANCYnV4（GwarandajakoSci）

Dotyczy ReaHzacji Umowy　－　ZadanieI5　－　BuLhwa kanaliZadi sanitarnqi

w〟Lm〃狙間kidw勾′rarhwie．

Gwarantcmjest［nazwa，adres］，bedacyWykonawca

Zadanie15－，，BudowakanaIizacJISanitarneJWul．WarszawskiejwZyrardowic’’

UprawnionymztytuIugwarancjijest：

PrzedsiebiorstwoGospodaI・kiKomunalnej，，Zyrardbw’’Sp・ZO・0・

96－300Zyrard6W，ulCzysta5，zWanedalcjZamawlaJaCym・

1．　　　PrzedmiotitermingwarancJ1

1．1．NinieiszagwaranqiaobejmLUecaloSCprzedmiotuUmowypn・

zadanie15－，，BudowakanalizacJISanitameJWul．WarszawskiejwZyrardowie’’

1．2GwarantodpowiadawobecZamawl明CegO Ztytuluninle】SZもKartyGwaranc〉mq Za

calyprzedmiotUmowy，WtymtakZezaczescirealizowaneprzezpodwykonawcdw・Gwarant

jestodpowiedzialnywobecZamawi劉aCegOZarealizacjewszystkichzobowiazah，Oktdrych

mowawpunkcie2．2．
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〃，eOgra〝ICニUnegO〝arOboOノblldo一↓ilar′epO／egtZ／・qCe′tareal′二uqehau′7′a15一・一Bu‘10間ka／，aI′二aqI脚7tlarl均一間l肋rL競tl出面y

、レZl一rar‘わⅣ′e′●pkmo、I，a′1egOdowiqc＝e〝，a、I′SkIadPrOlektll，GoJPu‘／ar・肌用，Odno jcleko、・iuⅥ，′′一′93cIeZrrarat51一・一E仰Il同

一V．函拘1anSOWnegOPr＝e＝UrME〟rOPUSkqこ高rodkd”′Iwr・d・，Sコ／5擁／notc，、一，ramaChProgram10peracW7egO力布st刷短‘lra

高手。‘lの1高0

1・3TermingwarancJIWynOSi………dnioddatyodbio…・OktdrymmowawUmowie・

1．411ekroewninlqlSZgKarcieGwarancyJneJJeStmOWaOWadzicnalczyprzeztorozumiee

wade雷zyczna，Oktdrqimowawart・556§lk・C・

2．　　　0bowiazkiiuprawnieniastron

2．lWprzypadkuwYStaPleniajakieikoIwiekwadyWPrZedmiocieZamdwieniaZamawlaJaCy

JeStuPraWnionydo‥

a）zadania usuniecia wady przedmiotu Zamdwienia，a W PrZyPadku gdy dana rzecz

wchodzacawzakresprzedmiotuZamdwieniabylaJuZdwukrotnienaprawiana－dozadania

wymianytqrzeczynanowa，WOlnqodwad；

b）wskazaniatrybuusunieciawady／wy竺IianyrzeczynawolnqodW′ad；

C）ZadaniaodGwarantaodszkodowapla（ObqimLmCegOZ叩WnOPOniesionestraty・jaki

utraconekorzySci）jakiejdoznalZamawl坤ylubosobytrzeclenaSkutekwJrStaPieniawad：

d）Zadania od G、Varanta kary umownq za nieterlninowe przystapi叩e do usuwania

wad／wymianyrzeczynawolnaodwadwwysokoSciO，05％wynagrodzcnlaumOWnegOllettO

（bezVAT）okreSlonejwUmowiezakazdydziehzwloki；

e）zadaniaodGwarantakaryumownejzanietermino、VCuSunieciewad／wymianerzecz）′．na

wolnaodwadwwysokogciO，05％wyllagrOdzeniaumownegonetto（bezVAT）okreSlonqw

UmowiezakaZdydziehzwloki；

2．2WprzypadkuwystapleniajakiejkoIwiekwadywprzedmiocicZamdWieniaGwarantJeSt

ZObowlaZanydo：

a）ternlinowegospeInienia軸aniaZamawk南CegOdotyczacegousunieciawady申ZyCZym

usunleCle Wady moze nastapIC rbwnieZ poprzez wymiane rzec7y WChodzqceJ W Zakres

przedmiotuUmovrynawolnaodwad；

b）teminowegospelnieniaz軸aniaZamawiajaCegOdotyCZaCegOWylnianyrzeczynawolna

Odwad；

C）zapZatyodszkodowania，Oktdrymmowawpunkcie2・1・C）

d）zapIatykaryumowna・Oktdr中nowawpunkcie2・l・d）；

e）zaplatykaryumownF主okldrdmowawpunkcie2・1・e）；

JeZelikary umowne nle POkryja szkody w caloSc主ZamawlaJaCy bedzie uprawniony do

dochodzeniaodszkodowanadopeln WySOkoSci・

2．311ekroC wdalszych postanowieniachjest mowao。uSunleCluWady‖nalezy PrZeZ tO

rozumieCrdwniezwymianerzeczywchodzacqiWZakresprzedmiotuKontraktunawolnaod

wad．

3．　　　Przegl型IygwarancyJne

3・1KomlSyJne PrZeglady gwarancyJnC OdbywaC sle bedq，W Okresie oboWlaZyWania

ninlqISZggWaranCJlnaPISemneWeZWanieZamawl明CegO

3．2Date，gOdzinelmlqSCe dokonaniaprzegladu gwarancy．1negO WyZnaCZaZamawl網Cy，

zawiadamlalaCOnimGwarantaiIn却nleraKontraktunapISmle，ZCOnaJmnlも14dniowym

WyPrZedZeniem・

3．3WskladkomlqlPrZegladowもbedawchodziIy，OSObywymaczoneprzezZamawiajacego

orazosobywyznaczoneprzezGwarantalubInZynieraKontraktu・

3．4JeZeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminiei mlqSCu dokonania

przegLadu gwarancyJnegO，niestawienic sleJegO PrZedstawieielinie bedzie vrywolywalo

ZadnychujemnychskutkdwdlawaZnoSciiskutecznoSciustalehdokonan）′Chprzezkoml粥

PrZegl軸owq・

3．5Z kazdego przeと由du gwarancyJnegO SPOrZadzany bed7ie szczcgdlowy Protokdl

Przeg由du GwarancyjnegO，W CO m却mnlej dwdch egzemplarzach，PO jednym dla

Strona62Z68



切ecyPk〟qaJs／olrIyCh7肱r・rln妬wZaml品Ie〝la‘枕poslepo、l／anIaOII‘tIeIeI′IeニaIIIb用e／IIaPL‘bIICコ7egOprOl小ad＝0′′egO、，一時b－ePrこeLurgZl
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lレ21，rard。…e’phlmu，anegndl711′lqc＝erlIalI′SkIadPrqIe短信，GoJpOdClrka11，Od／70－品ekoIVu、一・〝〝e諒IeZl／rtIICMlIi－Elap／l－i

周pd伊nunsoIVa〝egOPrニe＝Unlt・EllrqPySkqニejro‘施一↓・柄′，・Jusこ，／SPの170jc′、lノrW′7‘，CJ7Progrun用Ope，rac）ソ′7egOht〝a51rtLkILlr〟

Zamawlt掘CegOi dla Gwaranta．W przypadku nieobecno料i przedstawicieli Gwaranla，

ZamawlaJaCyniezwlocznieprzesylaGwarantowijedenegzempLarzProtokoluPrzegladu．

4．　　　Klasyfikacjaitrybyusuwaniawad

4．1GwarantobowlqZanyJeStPOdj却dzialaniazrnier刺aCedousuwaniauJaWnione、lWadyW′g

ni狙PrZedstawionych：klasynkaqjllWymagahtechnicznychorazczasowych‥

RodzajAwariiNady 婦蒙�v�逍7ｦ�7&V�ｶ6ｦ��

A． ��v�&妨���+Y+ﾆ6V'&�ｶﾖ�ﾆ要�2�Potwierdzenie　　　　przyJeCl ��v�ｨ�B�

PrZeSyluSciekdw 沸t薮7ｦ6譁�柳ｷ&U6ﾆV譁W7��6�"����&�w��

Doprowadzenie　d OgraniczonqlmOZliwoS przesylu丸iekdw �6v�ｨ�B�

CalkoWiteusunleCleaWarii �#Fv�ｨ�B�

B， ��v�&帽�����Vｦ�6X���&�譁7ｦV謦�Potwierdzcnic　　　przyJCCl �&v�ｨ�B�

mozliwoSciprzesyluSciekdw 沸t薮7ｦV譁�柳ｷ&U6ﾆV譁W7��6�"�ﾆﾆ��&�w��

UsunleCleaWariiwstopnl ZabezpleCZaJaCymbezpleCm eksploataqe．JeZeliGwara niewypelniltegoobo同車zk ZamawlaJaCybedzi upowaZnionydousunleCl awarll，aGlt）arantZO．Sllani Obciq20rDノkoszamilaki inlerwen（拘bezutrat llPraWniehwynikaj脅CyCh tytulugwaranqlirekqjmiz Wady 鼎��ｨ�B�

CaIkowiteusunleCleaWarii 都&v�4��B�

C． 夫�G��6ｷCg&V譁V�&�譁7ｦ�ｦ����%ｦU7唯�Potwierdzenie　　　przyJeCl 擢v�ｨ�B�

Sciekdw，aleznacz雀COutrudniaj Obslugeobiektu 沸t薮7ｦV譁��

CalkowiteusunleCleaWarii 都&v�x�B�

D ����7F�FWv�G謡�覧v�ｦ�6V���&�2�Potwierdzenie　　　　przyJeCl 宕v�ｨ�B�

urzadzehtechnologlCZnyCh 沸vﾆ�7ｦV譁��B�

DoceloweusunleClea、ar budowlang 砺F謦�

4．2UsunleCICIVaduwazasleZaSkLlteCZneZChwilapodpisaniaprzezobiestronyProtokolu

Odbiorupraczusuwaniawad．
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M，Zymrdo－I′le’一pIan。昭17egO‘か一ilqcニemu一一・SL＝la・IPrye短，，，GojpO‘7drka、レOdho－jc′ekoM、VlnIe組eZl′rard高一E－tal，〝。

…p（研r7un301年ar，egOPr＝eこL／所L～ノrqPqSkq二ejro‘鮎、VFiLndu▲標，鋤か70品、一・rumu・hProgra′77iLO／，eraClynegO力布asIrukfl′ra

ISro（lolllISko

5．　　　Komunikacja

5．10kaZ（kj Awariilub Wadzie Zamawl明Cy POWiadamiatelefbnicznie przedstawiciela

Gwaranta，anaStePnlePOtWierdzazgtoszenietele魚ksemoraze－mailIemnaWSkazanenumcry

telefbndwi adresy．W zgloszeniu Awariilub Wadv Zamaw埋aCy kwaliHkuje kategorle

Awarii／Wadywgkategoriiustalon）′Chwtabelipunktu4・

DokonuJaCy ZgIoszenia sporzadza notatke z przeprowadzonq rozmowy z Gwarantem・

PrzedstawicielGwarantaJeSt ZObowlaZany POtWierdzidlliezwlocznie przyJeCle Zgloszenia

iokre誼dsposdbiczasusunleClaWadylubl－SterkiprzyuwzglednieniutermindwokreSlonych

wtabeliJW・Potwierdzeniedokonywane」eSttCIcfbnicznieizapoSrednictwemtele魚ksu・Za

skuteczneuznaJeSlePOWiadomienieGwarantaowadzie／awarii／ustcrcenawet・JeZelikontakt

teleIbnicmy nie dojdzie do skutku，a ZamawlaJqC）′Wy圭Ie powiadomienie fもksem na

WSkazanynumerGWaranta・

ZarbwnoZamawl綱CyjakiGwarantsporz担zqWykazosdbupowaZnionyChdokontaktdw，

przekazyWanla，PrZyJmOWmiazgloszeho AwariachipotwierdzaniaprzyJeCla Zgloszenia

oAwariacll．

5．2Wszelka komunikada pomiedzy stronami potwierdzon挺　ZOStanie w fbrmie

Pisemnej．hdresGwaranla，nr．hksLd

5・3WszcLkie pISma Skierowane do Zamawl瑚CegO nalezy wysylad na adres：

PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalnもZyrarddwSp・ZO・O・

96－300Zyrarddw，ulCzysta5，fax：468553280

5．40zmianach w dan〉dl adresowych，O ktdryCh mowa w punktach5・2i5・3strony

obowlaZane SainfbrmowaC sle niezwlocznle，nie poznlq ni27dniod chwilizaistnienia

zmian，POdrygoremuznaniavvslaniakorespondenqlPOdostatnioznanyadreszaskutecznie

doreczona；

5・5　GwarantjeStObowlaZanyWterminie7dnioddatyzZoLeniawnioskuoupadlo圭Club

likwidacjepowiadomienapISmieotymfakcieZamawla壇CegO・

6．　　　　PostanowieniakohcolVe

6．1W sprawach nieuregulowanych ninlqISZa Karta GwarancyJnq ZaSLOSOWanie m到年

OdpowiednieprzepISyPraWaPOLskiego，WSZCZeg61noSciKodcksucywilneg〇・

6．2．NiniもszaKartaGwarancyJnaJeStintegralnaczeSciqUmowy・

6．3．Wszelkie zmiany ninlqSZも　Karty GwarancyJne〕Wymag網tbrmy pISemnq POd

rygorcmniewaznoSci・

Podpis／yWykonawcy DataimLqSeOWOSe
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lSrotlol侶Yko

lNFRASTRUKTURA
ISRODOWISKO
N∧賞OijUl＜01㌧iHへiLC，iAiンJiNL目しI

4箋

Zalaczniknr13doSIWZ

PRZEDMZARROBdT

WpOSt紳OWani〟OIt宛ieleniezam（加わnianare誰々aq〆

Zhdania15－，，Budowa kana惟acjisanitamej w ul．Warszawskiej w zyrardowie，，，

PlanowanegodowlaczeniawskladProjektu，，Gospodarkawodno一gciekowawmie気ie

zymrddw－EtapII”wspdmnansowanegopI・zezUnieEuropcjskazcgt・OdkdwFunduszu

SpejnoSciw・ramaCIIProgramuOperacyjnegoInでrastrukturaiSrodowisko．

NrreferencyJnynadanysprawieprzezZamawlaJaCegO：ZP／JRP／RB／5／2014

ZAMAWIAJACY：

PJzedsigbio′嶋tWOGospo。arkLKomunaLlmi，，ZyrarLuW，，Sb．zo．0．

〟LqJ短a5

96－300在，rar〟w

POLSK4

Przedmiarrobdtzostalz…喧czonywpliku：

Przedmiarrobdt．pdf

Uwaga－PrzedmiarrobbtmacharakterpomocnlCZy・Podstawadosporzadzelliaoftrty」eSt

Dokumcntac」a PrQjektowai Specyfikacje Techniczne Wykonanlai Odbioru Robdt

Budowrlanvch（STWiORBl．

Ponadto Zamawi項tym
realjzaciaDrZedmiotuzamdwienia．

Slrona65268



SPe鋤kaqalsIuln両脇rurlkd”，Zan諭l）temadhposl砂0聞ntaOu’たIeIe〝le＝aITr61時nI・lpWb／／で＝negOPrO、一・adニOTTegO－VIryblt・prニeIarg－I
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wzyra′do、曜日pLano一聞egO祐一，・佃Cニerl，a一′一SkIa‘1PrLZ／ektu，，Gospo‘Jarka－VOdnu一子cleku・lJu当事′7？′ekleZIrar‘祐一LEtapll‘
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ISro（lo用語0

lNFRAiTRUKTURA
iSRODOWiSKO
NAMOD、）VJA～li、∧iiCLA～PO州0ゝC

走塁

Zatqczniknr14doSIWZ

WI惰4ZCEN

WPOStePOWaniuotldzieleniezamdwienianarealizacJe：

Zadania15　－，，Budowa kamLizacJL SanitarncJ W ul．Warszawskicj w Zyrardowic，

PlanowanegodowlaczeniawskJadProjektu，，GospodaI’kawodn0－5ciekowawmieScic

Zyrarddw－EtapII’，wsPdmnansowanegoprzezUniCEuropejskazeSrodkdwFunduszu

SpbjnoSciwramachProgramuOpcracyJnegOInfrastrukturaiSrodowisko・

NrrefcrcncyJnynadanJ，SPraWieprzezZamawlaJaCegO：ZP／JRP／RB／5／2014

1．　ZAMAWIAJACY：

PrzeltSiebiof・StWOGospoLhl．kiRommahZ4，，ZJ，rarLtbw’’

卸．zo．0・

〟Lql溺a5

96－300Zyrard‘fw

POLSKA

2．　WYKONAWCA：

NiniejszaOfertesk重ada：

LP． 疲�ｧv�w霧��v7曝�｢�AdresWykonawcyJ） 

四囲田園田鹿国昭罰国昭園田動感田圃四囲田園覆四囲四囲n隅田晴四囲田圃田園確陽関田po函ie
zSIWZ．

PodstawadookreSleniacenycaIkowitqzaprzedn五〇tzamdwieniaJeStWykazCen一

gdziecalkowitacenarozbitajestnaceny7・aPOSZCZegdlneelementyrobdt・Wte・lSDOSdbcena

oferowana za Przedmiot ZamdwlenlaJeSI suma czeiciowl′Ch ccn za elementy Robdt

okre乱onewWvkazieCen．

WykollaWCyWimioddzielnie WCeniC kazdapozyqIe CZeScioweJCenyZaelement
Robdt w Wykazie Cen wedtug wlasnych szacunkdw oraz dokonaC podsumowania

WPOSZCZegdlnychtabelachWykazuCen・

Wykaz Cen naleZy odczytywaC kiCZnie zinnymidokumentami．wchodzacy′中

w skIad Specy制御串Is10tnyCh Wa…nkdw Zamdwienia（SIWZ）・Prz〉Jm辛Si竿，lZ

Wykonawca dokZadnie zapoznal叩Ze SZCZegdloWm OPISem rObdt言akie maJq ZOStaC
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wykonanei sposobemich wykonania・Cak落C Robdt winna byC wykonana zgodnie z

zamierzeniemlPrZeZnaCZeniemorazcelomjakimmasIuZyc・

PlatnoSCzostaniedokonanazgodniezUmowa・

OpisypozycJIPrZedstawionewWykazieCens卑pOdanetylkodlaceLdwidentyHkacyJnyChi

wzadensposdbniemodyttkl南，CZyanuluJaSZCZegdlowychopisdwzawartychwUmowie

orazSpecyfikacjiTechniczr高WykonaniaiOdbioruRobdtBudoWlanyCh（STWiORB）・

Niezaleznie od ograniczeh，jakie moga sugerowad sfbrmulowania dotyeZqCe

poszczeg61nychpozycJlWW、′kazieCenlubwyJa誼ieniawninlqISZymWStePie・Wvkonawca

winienmiecpetnaswiadomoSC，Zeceny，ktdrewprowadziIdoWvkazuCen，dotyczaRobdt

zakohczonychcalkowiciepodka如ymwzgledem・PrzyJmuJeSle，ZeWvkonawcaJeStWPelni

Swiadom wszystkich vvmagani zobowlaZah，Wyra20nyCh bezpoSredllio，CZy tez

sugerowanych，Objetych kazda czescla ninleJSZej SIWZiZe stosownie do nich wyeenil

WSZyStkiepozyqe・

WzwiazkuzpowyZszympodanecenymuszaobdmowaCwszelkiewydatkipoboczne

inlCprZeWidzianeorazwszystkieryzykazwlqZaneZbudowa・ukohczcniem・uruChomieniemi

konserWaqaCaloSciRobdtzgodniezUmowa，WtymWSZyStkiekoszlystale，ZySki，koszty

OgdlnelPOdobnegorodzajuobci姫enia・

Cenazamieszczona w Oftrcie b担zie cena互czlmZaVTykonanie przedmiotu Umowy

i powinna obejmowaC wszystkie elementy wymienione w Specynkaqii Technicznq

WykonaniaiOdbioruRobdtBudowlanych（STWiORB）・
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WykonaniaiOdbioruRobdtBudowlanychzgodniezobowlaZuJaCymiwPoIsceprzepISami・

wtymtechniczno－budowlanymi，OraZZgOdniezzasadamiwiedzytechnicznq・

WWykazieCenczesciowecenynalezyPOdawadzdokIadnoSciadodwdchmlqISCPO
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