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ProJektwspOmnans°WanyPrZeZUnieEuropeISkazeSrodkewFunduszuSpbjnoScI

wRamachPrcgramUOperacyinegO冊rastrukturaiSrodowISko

tel∴（46）8554041

（46）8554042

ねX∴（46）8553280

NIP838－000－72－01

REGON750086653

KRSOOOO153850

PrzedsiebiorstwoGospodarki

Komunalnq

”Zyrarddw’’Spdlkazo．0．

ul．Czysta5

96－300Zyrardbw

POLSKA

Kapitalzakladowy47207000，00PLN

NrreferencyJnynadanysprawieprzezZamawlaJaCegO：ZP仙RP／RB／4／2014

SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKoW

ZAMoWIENIA（SIWZ）

dlapostepowaniao udzielenie zamdwieniapublicznego prowadzonego wtrybie przetargu

nieograniczonegoowartoScimnlqSZqniz5186000euronarobotybudowlanepolegaJaCena

realizaqlnW．ZadaniainwestycyInegO：

Zadanie2A－，，Budowa koIcktoraiSanitarnego，，D’’w Zyrardowic－Budowa komory

zelbetowej’’wchodzacegowskIadProjektu，，Gospodarkawodno一gciekowawmieScie

Zyrarddw－EtapII”wspdmmnsowancgoI）I・zezUnieEuropejskazeSrodkewFunduszu

SpbjnoSciwramachProgramuOpcracyJnegOInrrastruktuI・aiSrodowisko．

zamawiaJaCy：PlZCdsicbiorstwoGospodarIdKomunalnej，，Zyrard6W”Sp．zo．0．

Sporzadzil：　　　　　　　　　　PGk’’Zyerd5

PRC）‘くl

高宮雪l・D（tnula

Q．OL、同心

lLa′（涌．　　　　Zatwierdzil：

NT

kotl）訪

、講読駕諜舞茸
→i

I7抑擁Za託ChudzL

Zyrardbw，dniaルlQ．：70．時．．r

Podstawaprawna：

Ustawa z dnia29stycznia2004r．Prawo zamdwieh publicznych（tekstjednolity：Dz．U．

Z2013r．，POZ．907zpdZn．zm．）．
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jpecJ雄‘L’J‘LI柄）I′り所l佑rl／Ilk）IllZ’lInlの，ノ伯用udI‘Il）（）咋／）（州u順l‘用d＝ieIerl′eニ‘，′潮間n，‘甲，b／／‘megO／）rOW（，・l＝（ノneg（川Iり杭pr二e／LJrg〟

nIeOgru〝l（ニ0〝egl）IltJrOboFybtL（んIiil（LnePOkRu椎er7area／IこuqI′冊こadtLnIaIn冊J／yCナInegOZulILmLe2A－。B面。Wukolekt0ra

Sa′utLlr′legO。D’’WZyrurdoM0－Bu，JowakomoryieIbe10Wy”、↓lCho（たqcego、↓lfkladPrlyCkLu。CoJpO（hra、1′Odno scIek（〕11ia11日Ille∫Cle

みrarddw Llap／［’順PO妨a′7SOⅥranegOPr＝eニU〝，？Europyskq：e立odkdwFunduS＝uSpb／nOjc川）ra〝一aChl，rogra′聞（擁ra‘所7egO

／drasIr一／柄ノra／しくro‘有川′高）

SpistrcSci：

I．　　　Nazwa（firma）IadresZamalVlalaCegO

IL OznaczemeWykonawcy

Hl lTybudzieiailiaZamdwlema

IV．　　OpiSPrZedmiOtLIZamdwIenla

V．　　ZambwienlaCZeSCiOWe

VI ZamdwlenlauZuPetnI瑚Ce

VII．　lilfbmaCJeOOftrciewariailtOWq，mnOIViel・amOWqlZaLICZkacllnaPOeZet

WykonanlaZam（iwIenla

Vlll TermiLIWykonanlaZalllbwIellla

lX WarLmkilidziahwpostePOWanlし10raZOPISSPOSObLldokollyWaniaOCellySPeJmellla

WaruilkOwwrazzdokumelltamlPOtWlerdzaJqCymlSPelillailletyCllWaruIlkdw

X．　　WykonawcywspoImeLlbiegaJaCySieOudzlelellieZaillbWIema

XT．　　Wadium

XII WymaganiadotyczaCeZabezpleC∠enIanaIezytegowykoIlaniaUinOWy

XIII．111fbrlllaqeOfbrIllali10Sciacll言aklePOW皿lyZOStaedopell11011ePOWyborzeoerly

WeeluzawareiaUinOWyWSPraWiezamdwielliapubIiC7ilegO

XIV．　Waluta，WJakiqbedaprowadzonero7・iiCZemaZWlaZalleZreailZagal1111teiSZegO

Zanl（iw－eiliaPubIiCZilegO

XV OpISSPOSObLIPrZygOtOWaIllaOrerty

XVT．　Wyla諭jenialZmlailyWtreSciSiWZ

XVIL Sposbbporozumiewa11iaSleZWykonawcami

XVIIl．MiqSCe，ter…nlSPOSdbzlozeiliaOfeIly

XIX．　ZmlailylubwycofaniCZbzonqofcIly

XX．　MIqSCeltermlnOtWarCiaorert

XXI．∴∴TrybotwarciaOfert

XXII Zwrotoftrtybczotwieranla

XXIII TerIl…ZWlaZanlaOfe垂

XXIV．OpLSSPOSObLIObliczelliaCeIly

XXV UzupehlenlelWylaSnicnlCWymaganyChprzezZamawlaJqCegOOSwladczeI仕1b

dokuIneilt〔）W

XXVL Ocenaofert

XXVIL WykiuczenleWykoilaWCy

XXVIII OdrzucellleOferty

XXIX ZmiailyPOStanOWlehzawa両UlnOWy

XXX UnleWaZnie111ePOStePOWanla

XXXI．SrodkIOCllrOllyPraWi均

XXXII．Pod＼Wkonawstwo

XXXIIl．ZalaczI11kldonlnlqSZqSIWZ
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1peqjkuqllhl（，砂訪販Ir”IM（高言Ztw－00出川〟，（l／aIW∫l招0－I〟′出目月間弓e／e／k∵佑用品高男Iu／州b／／‘諏gL）l肌用lLI＝One思川Ir）hJC／）r＊lurgl，

ふ需雄諾諾忠霊悲話嵩薬毒詐浩器崇高岩盤嵩盈黒点霊崇浩∴
＾rw（l（川　手／uI，／／、一V〟勅I，〟順，、l・‘槻gO／，Ij出所LhropuAkI北高研〟在村面相l擁／′70品、rruIMC屈，rogrtJ間OI柄JLWWg（，

生存所用柄Ir〟I高ル洲l高

！．　Nazwa（firma）iadresZamawiajqcego・

Na7．Wa：Pr7CdsIやblOrStWOGospodarklKomumlnd，Zyrarddw”Sp．zoo

Adres：96－300Zyrard（、wul．C／ySta5

＾drespoeZtyelektroniczn車∴∴∴∴pgkjrp＠yrardow・PI

Stronaintemetowa www．D雛k．ZVrardow．r）1

numertcleLbnu　　　　　　　　　　（46）855－40－411ub855－40－42

Numerfbk…　　　　　　　　　　　（46）855－32－80

GodzlnyurZ函owanla．　　　　　　Od7‥00do15・00

日．　OznaczcnieWykonawcy・

Napotrzebypo主席POWaniaoudzieleniezamdwle…aninlqS萄SIWZzaWykonawccLlWaね

slCOSObefizyczna，OSObeprawnqalbojednostkeor anlZaCyJnqnieposiad擁LCqOSObow。ic－

PraWng，ktdraubiegasieoudzicIcniczamdwlenlaPublicznego、Zlozylaoft，rtelubzawarね

umOWe

wsprawiezamdwienlaPublic州egO・

lII．TrybudzieIaniazamiwicnia・

l NlllieJSZe PO三時POWanie o udzlelenie za日高Wienia publicznego prowadzoncJeSt Wtrybic

przelargu nieogrmiczonego zgodmeZ uStaWaZ dnia29stycznla2004r・P…V。州rndwleh

PublicmyCh（tekstjednollty Dz・U z2013r・、POZ・907zpdZn zm），ZWanadaleJuStaWaPzp・

2．SIWZdost印naJCStnaStrOnleintemetowcjZamawla同CCgOWWW朝来・ZVrardow・DIoddnla

przekazraIlla Oglos／enia o zamdwleniu Urzedowi O旬alnych Publikacji Wspdlnot

EuropqsklChorazpubllkacjlWBluletynleZamdwlehPubllCZnyCh・

3・JCZykiempostePOWaniaoudzicIcnleZamdwieniaJeSt持ZykpoIskl CalakorespondencJa

pomied／y Wykonawcimi，a Zamawl明Cym prOWadァona b函zIC WJeyku poIskim，

WfbnnleplSemnq．

IV．Opisprzedmiotuzambwienia・

1．Przcdmiot ninIcJSZegO ZamdwICnla Obqmue realiZaeJe Zadanic　2A　一　成udowa

kolektora∴∴Sanitarncgo”D”w zyrardowic　－　Budowa komoly zelbetowcj”

wchodz・4ccgOWSkladPrqjektu”Gospodarkawodno一gciekowawmlCScleZyrarddw－

EtapII’’wsp描nansowanegPPrZeZUnpEurop函kaZeSrodkdwrunduszuSpdJnOSci

wramachProgramuOpcracyJnegOInfrastrukluraiSrodoW′lSko．

Na∴Zakrcsrzcczowyprzcdmiotu舶mdwicniaskIadasie：

－BudowakomoryZelbeloweJWraZ∴ZJqrWyPOSaZLenlemlinstaiacJaOSw－etlenlaOra71imq

kablowa7nSil棚Ctl Z rO7dzlelnlCy Rli doposa7・enlem teJ rOZdzielnlCy ZlokallZOWanq

WOblPompowniamldska，

－DemontazislmeJaCej kon10ry Zelbelowq wraz Ze Sludn均O Wymiarach ok　4X2m，

高庇koSclOk7m，
－Budowaodcinkdw kolektora∴SanltamegO”D”，ti od studniS53do komory zclbetowcJ

odlugoSciokok）1，80m（uwaga studniaS53iodelnkakolektorasmltamegO，，I）、IpomledZy

S52iS53nicwchodziwzakresprzedmlOtuZamdwienla）lOdclnkaKoleklorasanitamego

Strona3265



jptノ（）／沈JlJ‘ll～Io／Iリ（／I恢Ir〟＝kL）1，Zb b／ICプTCguI）r（川‘L‘九，′1（IgI川iI′IihI（弓，rニeIargu

〝／‘，（）rtI研くこ（jr，eg〟／l‘lr（）h”I）b一，‘Jo一・／0，′（，（，（ノ椋〟qCer，ar“，／′こ‘l‘I′′一　二a‘九′・，・月…部I）iC11negOZuIhnIe2／十・．Bu〟（）間柄Io短ora

ramlarnrt70．，D一一wZJrurlloM研一BfldowQAom0′一・わIbetOWqr’一I‘有（，‘句ccgo、・′読／・L・Jl’r卑屈．．Gol／）（）（h／柄用）uhl）†（I・有用‘l一一′順ノ剛e

ZYrar‘J（用／＿IaI）／l　当用）I／I′I（順0時T・egIノ／）rニ‘，二（

／′UTu、IrNkI一（′‘，パ′′）（／（）、品（）

I’rI，gIlI用10丹′（′（）J′′egO

”Dl’（一dkomoryd。ir／epOmPOWnimicjsklCiOb．lwpostaclksztaltk17，eStalik／oodlugoScl

okolo7」111，

－BudowaodcinkasleClkanallZaCjlSanitarllej母zaeegoistnlqaCakallalizacJeSallitamadn

400mmZkomorazelbetowaodlugoSciokoIo2、70m，

－PrzebLId。WaPr7ylaCZaCO kolidujacego7prqiektowaIm komorazelbetOWa na Odci－lku

OdlugoSci。k．15m，

－DemonlazIStnleJqCegO nieczynllegO WOdoclagullnlleJistnl瑚CeJ mflastruktury na

odclnkacllkolldL高CyCllZWkonywanymlrObotallli（UwagZ一・docelowabLldowaprγlqeza

wA36nleWChodziw開kresrzee70WyPrZedmiotL17am（iwlenia），

－WylaczellledoplywuSciekdwdoistmqacej komorypoprrez∴Zakorkowaniekolektordw

doplywowych（AiB）wrazzwykonanlemdwdcimaZlemnyChkolektordw‘）bejSciowyehdo

PompownimleiskigOb・likomoryprzypiaskownlku，

－　Zamkn事icdotychczasowego wIotL一gciekdwwPompownimieiskieJOblod strony

komory，

－WykonanierozruchuteehnOloglCZneg0、

－0pracowanieinstrukc‖CkspIoatacル

ーWszystkleCZynnOSciumozliwlaJaCeim掴CenaCClLIbudoweWWelementdwprzedmlOlL一

個。ldwlellla WraZ Zicll uruChomleniemi doproWadzenlem tCrenu pO prOWadzonycll

robotachdostallLIPlerWOtneg0，

－0bsluga gcodezyjna przedllliotu zamdwICnla（tyczc－lie orazillWCntaryZaejageodez〉jlla

poWykonawczazaewldencJOnOWanaWPowlatOWymOSrodkuGcodc7yJnymWZyrardowle
－OryginalywlloSci4egz・dlaZamawi瑚CegO），

－WykollaniedokumentacJIPrQJektowcJ，WraZZuZgOdnienlamlluZySkan－eOdpowlednlCh

decy刈administracyJnyCh w szczegdlnoScidla przebLldowγprZykiCZa CO kolidujacego

z proJektowanq komora zclbetowa na Odclnku ok15m，JeSlltO bedzIC koniccznc do

wykonalllarObdtbudowlanyc11，

－Wykol－aniedokumelltaCJIPOWykonawczeJWiloSci4egZ dlaZamawlaJqCeg0，

－Innec7・yllnOScinicwymlenlOneWyZeJ，akollleCZnedowykonanlaPrZedmiotuzamdwlenla

OplSanegOpOWyZq・

2・　SzcZegdlOwv opIS PrZedmlOtu ZamOWlenLa ZaWlera Dokumentac」a Pr。」ektowa

iSTWiORB．

WskladD。kumentacJIPrOjektowqwchodzanaStCPuJ準COPmCOWania：

1）Pro」ekt budowlano－WykonaweZy Zamlenny do projeklu budowlallO－WykonawczegP

zamlennegO kolektora sallltarnegO”D男　w Zyrardowie w Zakresie zllllallylokallZaCJl

i posadowienia komory zelbetowql ZlokallZOWaneJ na kolektOrZe SanitarnymI・D”oraz

wzakresie州1anylokalizacJlidlL一gOSClOdclnkdwkolektori一Sanitarnego，・D’’ikanali7aCJl

sallltameJZlokallZOWanyeIlllaterenleOczyszczalniSciekbww／yrardowie，lmj2014、

2）ProjektbLIdowlany：brallZaelektryczlla」nstalacJaOSwletleniowadlakomoryzelbet。Wq．

slyeノeh2012．

3）DokumentaeJageOteCllllicznadlaprZebudowykanallZaCjlWlinllkolektorasanltarnegO，・l）’’

WZyrardowle、paZdziernik2008，

4）SpecynkadeTeehnlC7neWykonaniaiOdblOruRobdtBLIdowianych・

3・∴∴Zamawl掴Cy Zaleca Wykonawcy przeprowadzellie wlZIllokalnq wlerenie prZed

zIozeniemoftrty．

Uwaga－DolaczonydoSIWZPrzedmiarrobdtmacharaklerpomoclliczy

SlrOna4265



～pec）励aclakll，t砂Cl－Ibrl‘′縮、′lZamn WIe′lla‘Jhpo昨poWanlaOud＝rele〝′e：a′′剛′／emaJ）（・I，／ICニnegOPrO間（J・OnegO、↓）／小IeI，r＝elurgu

meOgra′7rCニOr′egO′7arOboり）b，Ldo一，lk′7e／）（，hgryq・en（，reuIIニaqlmWニu‘JaJlttlt用，e時効IIPgOZ〝lI〝I粧2A－，，BultL）Mkole柄ra

lanLtarnegl主，D”wZyrurdLJWe一Bu〟owokomory2eIbe101時”WlCh‘）（Jニ‘！‘、eg（月出kIt，dPr（ye柄I，，Gos／70‘klrkulIrO‘有0　％Ieko11laIlim′件tLe

Zyrur‘lo”・－B／‘lI，／／言iJPbU？n‘，r・30、一′ur，eIrOPr二eこし′擁Europy9kq：e立odkか′F（，n‘1－15．LSpqnosc日，ra′naChProgru刑Op‘，raCレInCgO

hh”aJlr高IIlralSrodoⅥ当50

Podstawadosporz的zeniaofertyJeStDokumentacJaPrOjektowaiSTWiORB

40kreSlenieprzedmiotuzamdwieniazgodnleZCWspdlnymSlownikiemZamdwieh（CPV）

452235001

45231300－8

45232432－5

45233142－6

45233252－0

45233250－6

45311000－3

45314310－7

ーKonstrukcjezbetonuzbro」OnegO

－RobotybudowlanewzakresiebudowywodociagowlrurOClagdwdo

Odprowadzanla料iekdw

－RobotyodwadniaIaCe

－Robotywzakresienaprawydrdg

－RobotywzakreslenaWierzchniLllic

－RobotywzakreslenaWlerZChni，ZWyjatkiemdrdg

－RobotylnStalacyJneelektryczne

－Ukladaniekabli

V．　Zam6wieniaczCSC10We．

ZamawlaJaCyniedopuszczaskladaniaofeltczesclOWCh

VI．Zamdwieniauzupelniajace．

ZamawlaJaCyprZ：CWidujemozliwoSCudzLelelliazamdwieniauzupCInlaJaCegOWStOSunku

dozamdwieniapodstaYOVYegOOPisanegPWpkt・IVSIWZnapodstawieart・67ust・lpkt・6）

ustawy Pzp・ZamdwlenlC uZuPelnlmaCe nie moze przekroczyc10％　zamdwlenia

POdstawowego．

VILInfbrmaCJe O Ofbrcie wariantoweJ，umOWie ramoweJ，zaliczkach na

poczctwykonania∴ZamdwieniaorazaukcjielektroniczneJ．

ZamawlaJaCyniedopuszczaskladaniaoftrtwariantowch．

ZamawlaJaCynieprzewid可ezawieraniaumowyramowq．

Zamawla雄CynieprzewiduJeudzlelaniazaliczeknapoczetwykonanlaZamdwienia

Zamaw均履CynieprzewiduJePrOWadzeniaaukcjielektronlCZnq．

VIII．TeI・minwykonaniazam（iwienia．

Wymaganyterminwykonaniazam（iwlenla．

OddatyzawarclaUmowydo29．05．2015r．

lX・Warunki udzialu w postepowaniu oraz opIS SPOSObu dokonywania

OCeny SpCInienia war・unkdw wraz∴∴z dokumentami potwieI・dzajacymi

Spelnianietychwarunk（iw．

1・OudzlelenleZamdwlenlaPublicznegomogaublegaCSieWykonawcy，ktdrzynlePOdlegaJa

WykluczenluZPOStePOWaniaoudzielenleZam6wienlanaPOdstawieart24・uSt・1i2ustawy

Prawozamdwienpublicznychorazspeln同年Warunkidotyczace・

Strona5Z65



卸eqdikayahtOlrIyChI肱runkdwZ7m6肋enLadhlpOStepOWamaOudtleJenLe・ambw′emaPubl′CニnegOprO一角ad＝OnegOWtrybIepr＝etargu

n′eOgran′C＝0negOnarObobIbudow／anepoIegaIqCenarealにaq′nW＝adanLaInWeS妨megOZa佃nle2A－”Budowakolek10ra

SamtarnegO，，D”wZymrdowle－Budowakomoひ，わIbetoMJlが’wcholたqcegolySkhrdPrQIekt，．Goや0‘ねrkalyOdn0－5clekowawmIejcIe

Zyrard61γ－E伯plI’’一VPdU2mnsowanegopr＝e＝Un・Ei，rqPySkq＝eSroddwFtlndusmSbのnojc出ramaChProgramuQperaの／negO

hがasl手話IuraISro‘hwISko

l）Posiadania uprawnieh do wykonywania okreSlonqi dzialalnogcilub czynnoScijezeli

PrZePISyPraWanakladaねobowiazekichposiadania．

2）PosiadanianiezbedndwiedzyidoSwiadczenia．

WszczegdlnoSciWykonawcamusispelniaCnastepujacyw誓nek（wprzypadkuwspdlnego

ubieganiasiedwdchlubwiecもWykonawcdwoudzielenlenlnleJSZegOZamdwienla，OCeniane

bedqlacznieichkwaliHkaqieidoSwiadczenie）：

－　Wykonac z nalezyta starannoScia w okresie ostatnich51at przed uplywem terminu

Skladania ofert，aJeZeliokres prowadzenia dzia親noScIJeSt kr6tszy－Wtym Okresie，CO

najmniejjednainwestycje（robotebudowlana），ktdrabedzieodpowiadaIaswoimrodzajem

iwartoSciqrObotombudowlanym，StanOWlaCymPrZedmiotzamdwienia．

Zarobote odpowiadajacaswqlaWartOSciaZamawlaJaCyuWaZaco n糾mnleijedna robote

budowlanapolegaJaCanabudowiezbiornikawkonstrukcjizelbetowejokubatuIZenie

mniejszejniz150m3，zagIebionegonicmniejniz7m，OWaIloScimin．800tJ′S．Z，）．

W celu potwierdzenia spelniania ninlqSZegO Warunku，Wykonawcy zobowiazani sa

PrZedlozy wykazrobdtbudowlanychWykonanychwokresie51atprzeduplywemteminu
Skladaniaoftrt，aJezeliokresprowadzeniadzialalnoSciJeStkrdtszy－WtymOkresie，WraZ

ZPOdaniemichrodzajuiwartoSci，datylmleJSCaWykonania，SpOrZadzonywedlugwzoru

StanOWlaCegO zalacznik nr3do SIWZ oraz dowody okreSk南ce，CZy rOboty te zostaly

Wykonanewsposdbnalezytyorazwskazし直ce，CZyWykonane zostalyzgodnie zzasadami

SZtukitechnicznqlPraWidlowoukohczone．

Dowodami，O kt6rych mowa powγZeJ Sa POSwiadczenialubinne dokumenty－JeZeli

ZuZaSadnionychprzyczynoobiektywnymcharakterzeWykonawcanieJeStWStanieuzyskaC

POSwiadczenia．

3）DyspPnOWania．Odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobamizdolnymido

WykonanlaZaln6wlenia．

Wszczeg61noSciWykonawcamusispelniaCnastepLhcyw望nek（WPrZyPadkuwspdlnego

ubieganiasiedwdchlubwieceiWykonawcdwoudzielenlenlnlqSZegOZamdwienla，OCeniany

bedzieich互cznypotencjaltechnicznyikadrowy）：

－do uczestniczenia w wykonaniu ninlqSZegO Zamdwienia wskaza60SOby，ktdre beda

uczestniczyc w wykonywaniu zaln6wienla，W SZCZegdlnoSci osoby odpowiedzialne za

kierowanie robotami budowlanymi，WraZ Zinfbrmaqami na tematich kwa舶kacji

ZaWOdowch，doSwiadczenla，i vvksztaZcenia niezbednych do wykonania zamdwienla，

a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci orazinfbmaqe o podstawie do

dysponowaniatymiosobami：

a）Kjerowni【Budowy－POSiad2両Cy CO najmniej3－1etnie doSwladczenie zawodowe

W budownictwie na stanowisku Kierownika Budowy w kierowaniu robotami

POdobnego rodzか　Oraz uprawnienia w speqalnoSci konstrukcyjno－budowlanqi

Wydane zgodnie z aktualnie obowiazuJaCymi przepISamilub r6wnowazneim

uprawnienia budowlane wydane wedlug wczeSnlgSZyCh przepIS（iw w specjalnoSci

Wymaganejdlaprowadzonychrob6t．

b）Kierownik rob6t eIektrycznych－POSiadajacy co najmniqi3－1etnie doSwiadczenie

ZaWOdowena stanowiskach KierownikaBudowylubkierownikarobbt，WrObotach

branzyelektryczng，POSiadajacyuprawnieniabudowlanewspeqialnoSciinstalacyJnql

Stronaez65



鋤bLjqahIu／ryで方面rMk（ルhl′′′んie研auYa／剃倖PO一周Iaoud＝Ie／enIe二m6両erw／弛bI′CニneguL）rOl互‘1ttu／げgOWI小′eI7r－lurgu

nleOgrmicニOnegOIWrOboりlb〟dowIt〝7Cr，OIegtyqCer7areuII＝lJqIm，二・J・九mIuI′川部生りJrngOZaL〟I壷2＾－”B面（）…高oIek10…
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WZakresiesiecl，instalacjiiurzadzehelektrycznychlelektroenergetycmych，Wydane

ZgOdnle Z akualnie obowiazuJaCyml PrZePISamllub rdwnowaznelm WaZne

uprawnienla，Wdanewed山gwczehiqszychprzepisdww specjalnoSci、WmaganeJ

dlaprowadzonychrobdt

c）Kierownikrobdtinstalacyjnych－POSlade高cy co nairnni33－1etnledoSwiadczenie

zawodowe w budownlCtWle na StanOWISkach Kierowllika Budowylub klerOWnika

robdt，W rObotach branzyinstalacji wodociagowchl kanallZaCJi，pOSiadqiacy

uprawnlenia budowlane w specJalnoSciinstalacyJnq W初kresie siecl言nstalacJl

urzQdzeh cieplnych，Wentylacyjnych，gaZOWyCh，WOdoclagOWyChikanalizacyjnych，

WydanezgodnleZaktualnieobowi剛qCymlPrZeplSamllubrdwnowamelm WaZne

uprawnieniawdanewedhlgWCZe誼ieJSZyChprzepisdwwspecJalnoSciwymaganejdla

PrOWadzonychrobdt

DoSwladczeniezawodowebedzlellCZOnedodnlaSkladaniaofert

Wymaganewpkt．IX．1．3）osobywinnyposlugiwadslejezykiempoIskimlubdysponowaCna

StaledunlaCZemJeZykapoIskiego．

ZamawiajacyniedopuszczalQCZenia請nkcji，Oktdrychmowawpkt Xl・3）・

W celu potwierdzenia spelnlania ninlqSZegO Wa…nku，Wykonawcy zobowlaZanl Sa

przedlozyC．

－Wykazosdb，ktdrebedauczestniczyCwwykonywaniuninidszcgozamdwlenia，SPOrZqdzony

WCdhJgWZOruStanOW CCgOZai czniknr4doSIWZ

－OVWladczenle，Ze osoby，ktdre bedq uczestnlCZyC w wykonaniu zamdwienla，POSiadaja

vrymagane uprawnlania，JCZelluStaWy nakladこ高obowiziZ℃k posiadanla takich uprawnieh，

WedhIgWZOruStanOWICegOZaI czniknr6doSIWZ・

DopuszczaslePOSiadanlePrZeZWSkazaneosoby

－rdwnowaznych uprawnieh LlZnanyCh przez wIaSciwy organ zgodnle Z uStaWa Z dma

18marca2008r．o zasadach uznawamakwal誼kacjlZaWOdoIWCh nabytych w pahstwach

CZlonkowskichUniiEuropejskiej（tj Dz U．Z2008r Nr63，POZ．394）；

－　rdwnowaznych kwal誼kacjl ZaWOdo、WCh waznych wirmym nlZ PoIska pahstwie

CZlonkowskim Unll Europejskiej，Konfederacji Szw糾CarSklqlub pahstwie czIonkowskim

Europ華klCgOPorozumieniaoWolnymHandlu（EFTA）－SlronleumOYOEuropqskim

ObszarzeGospodarczy竺WraZZtymCZaSPWmWPISemnalistewIaSciwqizbysamorzadu

zawodowego umoZliwiaiaCym Swiadczenle uSlug transgranlCZnyCh w rozumieniu art．20A

ust．lustawyzdnia15grudnia2000r．osamorzqdachzawodowycharchitektdw言nzynlerdw

budownictwaorazurbanistdw（tekstjednolity：Dz．U．Z2013rっpoz．932zpdZn．zm．）．

4）SytuacjiekonomlCZnqlfinansowej・

l WykonawcamusispehiaC warunekposladanla Srodkdw fillanSOWyChlubzdolnoScl

krcdytowejwwysokoSciconajmniej500tys．zI（st0Wnle．PleC ettysiecyzlotych）

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

z Wykonawcdw skIadajacych ofe垂WSPdlna，ktd y bedzle pOtWierdzal speIniame tcgo

wa…nku），ZObowiazany jest prze（Ⅱ0Zydinfbmacjc bankulub spdldzlelczg kasy

oszczednoSciowo－kredytowej potwierdz諦ca WγSOkoS‘posladanych Srodk（iw缶IanSOWγCh

Lub zdolnoSC kredytowa Wykonawcy，WVStaWiona nie wezcSniei niz3miesiace przed

uplywemterminuskladaniaoftrt．
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2Posiadad ubezpICCZenie od odpowiedzialnoSci cywilne．I W Zakresie prowadzonq

dzlalalnoScizgodnqzprzedmiotemzamdwieniawwsokoScICOnaJmnleJlmlnzI・

Wcelupotwlerdzeniaspelnianiawarunku，Oktdrymmowawpkt TX14）2，Wykonawca（ten

Z Wykonawcdw skladajacych oftrte wspdllla，ktdry bedzie potwlerdzalspelnianie tcgo

Warunku）・ZObowiazanyJeSt PrZedtozy60placona pollSe a W PrZyPadkujej brakulnny

dokument，pOtWierdz吐IaCy，ZeWykonawcaJeStubezpleCZOnyOdodpowiedzlalnoScICyWilnq

WZakresieprowadzonej dzialalnoScizwlaZanqZprZedmiotcmzamdwieniawwymaganeJ

kwocie．

Jezeli・ZuZaSadnionqprzyczynyWykonawcaniemozcprzedstawiidokumentudotyczqcego

Sytuaql ekonomicznq wymaganego przez zamawl棚CegO，mOZC PrZedstawiCinllC

dokumenty・ktdre w wystarczaJaCy SPOSdb potwierdzq spe届anie opISanegO WyZeJ PrZeZ

ZamawlaJaCegOWarunku

Jezelikwoty w dokumentach wymlenionych wyzq podane beda wlnnCIWalucle nlZ Z上

ZamawlalaCydokonaJqPrZeliczenianazIwedlugkursuNBPnadzieh，Wktdrymzostak）

WSZCZetePOStePOWanie．

JezellW dniu wszczeclaPOStePOWanianie zostanle OPublikowana tabela SrednlCh kursdw

NBP・ZaStOSOWany ZOStanle kurs z ostatnleJ tabellkursdw SrednlCh opublikowang przed

dniemwszczeclaPOStePOWania．

Wprzypadku Wykonawcdwwspdlnie ubiegaIaCyCh sieo udzielenle Zamdwieniawarunek

OkreSlonywpkt・IX・1・4）1・mOgaOnispelniaClacznie

Wykonawcaskladawrazzoft再往OSwiadczenle，SPOrZadzonewedIugwzorustanowlaCegO

ZaIaczniknr’7doSIWZ，OSPe油aniuwarunkdwudzialuwpostepowaniu（WPrZyPadku

WSI）dlnego ubieganiasleO udzielenie ninteJSZegOzambwicnia plZeZ：dw6ehlub wieecJ

Wykonawc6w do oferty musi byc zalaczone przedmiotowc oSwiadczenie zlozonc

（POdpisanc）przezPeInomocnikaWykonawc6WwspdlnieubiegajQCyCIISieoudzielenie

Zam6wienialub oSwiadczenie zlozonc（podpisane）przez kazdcgo z Wykonawc6w

SkIadajacych ofertcwspdlna－jedyniewsytuacJJJC鈍kazdyz nich sI）elniawszystkie

warunkisamodzielnie．

2・Wykonawca・WykazuJaC SPelnianie warunkdw，O ktdrych mowa powyzq w pktIX．l

Z Wylaczen亨lWarunku o ktdrym mowa w．pkt・IXl・4）2・，mOZe POlegae na wledzy

idoSwiadczenlu，OSObachzdolnychdowkonanlaZamdwicnialubzdolnoSclaCllfinansowych

innych podmiotdw，niezaleznie od charakteru prawnegolaczacych go z nimlStOSunkdw

Wykonawca w takiej sytuacJI ZObowlaZanyJeSt udowodnl‘ZamawlaJaCemu言z bedzIC

dysponowalzasobaminiezbednymidorealizacJIZamdwienla，WSZCZegdlnoSclprZeds‘awl明C

WtymCCluplSCmneZObowiazanletyChpodmiotdwwpostacIZaIacznikanr5doSIWZdo
Oddanla mu do dyspozycJl niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy

Wkonywaniuzamdwienla．

2・l・JezellWykonawca，WykazL南c spelnianie warunku，O ktdrym mowawpktIXl．4）1，

POleganazdolnoSciachHnansowychlnnyChpodmiotdwnazasadachokreSIonychpowyzq

W pktIX・2（zgodnle Z art・26ust．2b ustavy Pzp），ZamawlaJaCy Wymaga PrZedlozenia

lnformaとii，Oktdrdmowawpkt・IX工4）1．，dotyczacqjtychpodmiotdw．
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3．WceluWykazanlabrakupodstawdovvkluczeniazpostepowamaOudzieleniezamdwienJa

ZamawiajaCyZqdaodWykonawcyprzedlozenla・

l）0gwiadczcnia o braku podstaw do wγkJuczenia，SPOrZadzonego wedlug wzo…

StanOWL CegOzaIa Zniknr2doSIWZ；

WzakresiewynikajaCymZS3ustIpkrl）RozT点りrZq‘kemaPreze，†aRad））MnlSlr（twz（mia

J9／ulego2013r wi～praWle r‘）dzqdw‘hkumeru‘iw，JaklCh moze2q（友元ZamawltUqCy Od

Wykonawの），Or’aZjbrm，WJaklChle‘hkumenリノmOgqbytsklaCわnewzwiazkuzah．24ust．l

ustawyPzp，OSwiadczenleObrakupodstawdovvkluczeniawinnozostaCzlo20neOddzlelme

PrZeZ kaZdego z Wykonawcdw skねda璃CyCh oftrtc wspdlna，a jeZeli podpis可e je

Pelnomocnik，muSl On WyraZnie zaznaczyC，WimlenJu ktdrego Wykonawcy to robi

OSwiadczenle takie moze byC sporzqdzone naJednym dokumencie，ale wdwczas

Pehomocnik（Lider）zaznacza，ieskladaJaCJC，dzlalawimienlukazdegozWykonawcdw

Sklada冶cychofertewspdlnailChwymienla，

2）aktualnego odpisu z wIagciwego rcjcst…lub z∴Cenralnej ewidencjiiinltIrmaCji

O dziaIalnoScigospodarczej言ezeliodrebneprzeplSyymag初日VPisudo rejestrulub

ewldenql，WCeluwykazaniabrakupodstawdoYkluczenlaWOparCluOar124ustlpkt2

ustawy，WyStaWionegoniewcze誼ieiniz6miesleCVPrZedupI wemteminuskねdaniaof誼，

3）aktualnegozaSwiadczcniawIaSciwcgooddziaIuZakIaduUbezpieczehSpoleczTyChlub

KasyRolnicZ：egOUIIeZPieczeniaSpoIecznegopotwIerdz南cego，ZeWykonawcanlCZalega

ZOPlacaniemskIadeknaubezpleCZenlaZdrowotneispoleczne，1ubpotwlerdzenia，Zeuzyskal

PrZeWidzianeprawemzwolnienle，叫OC？enielubrozlozcnlenaratyZalegIychpIatnoScllub

WStlZymaniewcaloSciwykonanladecyZiiwlaSciwegoorganu－WyStaWionegonleWCzeSniei

niz3miesiaceprzedupIywemterminuskladaniaofert，

4）aktuaIncgo zaSwiadczenia．wIaSciwego naczeInika∴urz・edu skarbowego

POtWlerdz南cego，ZeWykonawcanleZalegazopIacanlemlmdatkdw，lubzaSwiadczenla，Ze

uzyskal przewidziane prawem zwolnienie，Odroczenlelub rozIozenie nalaty Zaleglych

PlatnoScilubwstrzymaniewcaloSciwykonaniadecyzjiwlaSciwegoorganu－WyStaWionego

niewc7IeSnieiniz3micsiaceprzeduplywemtemlnuSkladanlaOfbrt，

5）aktualnejinfomacjizKmjowegoRejestruKarnegowzakI・eSieokreSlonymwart．24

ust・1pkt4－80raZpkt10－1lustawyPzp，WyStaWioneJniewczeSniejniz6miesiecvprzed

upywemtemlnuSkladaniaofert，

6）aktualncjinromacjizKrajowegoRejestruKarmegowzakresieokrcSlonymwart．24

ust．lpkt9ustawyPzp，yStaWionもniewcze誼ieiniz6miesiecvprzeduphハNemteminu

skladaniaoftll．

WprzypadkuwspdInegoubicganiasleOudzielenienmleJSZegOzamdwicniaprzezdwdch
lubwiQCejWykonawc6wwoferciemuszaby‘zIozoncprzcdmiotowedokumenty，

Okt6rycIlmOWaWPkt・IX・3．pPkt．2），3），4），5），6）dlakazdegoznich．

4．Dokumenty，Oktdrychmowapowy2両wpkt．IXl，IX21IX．3：
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l所舗l点I〟r値▲高，高男画面

4・l・Sq Skladane w oryglnalelub kopllPOSWiadczoneJ州7gOdno；C z oryglnalcm przez

Wykonawcc、ZW耕しkiemzobow均ZahioSwladeZeh，OktdrychmowawpktIX2ilX3・1）

OrazwykazdlW、OktdrychmowawpktlX工ktbrewirmybyCzIozoneworyglnale．

4．2．wprZyr，adku Wykonawcdwwspdlnicubicgz南cychsieoudzielenle∴ZamdwlenlaOraZ

wprzypadku podmiotdw，O ktdryeh mowawpkt・IX2，k。piedokumcntdw′（70bowiazah）

dotyc望ChodpowlednioWykonawcylubtychpodmiotdwsqpoSwladczaneZa／g（証oSC

zoryglnalcmprzezWykonawcelubtepodmlOty，

4．3．Zamawl瑚CymOれ言萄daCprzedstawieniaoryglnalulubnotarialniepoSwiadczoneJkopll

dokumen‘u WklCZnie wtedy，gdy ztoZona kopla dokumentuJeSt nieezytelnalub budzI

watpliwoScieodojeJPraWdziwoScl，

4．4・dokumcntysporzadzoncwJCZykuobcymsaskladanewraz7th－maCZeniemnaJ宰yk

poIskl∴Wγm（）glcnnledolyczyzobow車高ioSwiadczeh，OktdrychmowawpktIX21IX3・

5．Stosownic do treSci§4ust．l Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministr’dw z dnia

191utcgo2013r．wsprawicrodzaj6wdokumcntdw，jakichmozc碑da〔ZamaWiajacyod

Wykonawcyoraz自brm，Wjakichtcdokumentymo酌by‘skIadanc：

1）JeZeliWykonawcamasledzlbelubmiqscezamieszkaniapozaterytoriumRzTeeZypOSPOlilej

PoIskiej、Zamiastdokumentdw，Oktdrychw pktlX・3・2），IX3・3）・lX・3・4）－IX3・6），Sklada

dokumentlub dokumenty．wyslawlOnC W kraiu w ktdrym rna sledzibCIub mieJSCC

zamieszkania，POtWlerd袖aCeOdpowiednio、Lc

a）nieotwarto」egOllkwidacjlanlnleOgloszonoupadlo諒；

b）nie zalega z ulSZCZaniem podatkdw，OPlat、Skladek na ubezpieczenle SpOleczne

izdrowotnealbozcuzyskalprzewidzianeprawemzwolnienle，Odroczenielubro力0ねnJena

ratyzaktglychpJatnoScilubwstr／ymaniewcalo§ciwykonanladecy布W塩ciwcgo。rganu；

C）nie？rZeCZOnOWObecniegozakazuubieganLaSleO細lldwlenle・

2）zamast dokunlentdw，O ktdrych mowa pktlX・3・5）sklada zaSwiadczeme wlaSciwego

organu s函OWegOlub administracyJnegO mlCJSCa Zamicszkania albo zamieszkania osoby・

ktdrgdokumentydotycz年，WZakresieokreSIonymwart・24ust・lpkt4－8，10－11ustaWPzp・

6．Stosownie do treScl§4ust．2powolancgo powy袖　Rozporzadzenia Prezesa Rady

Mlnistrdw、dokumenty，Oktdryehmowapowγ萄wpktIX・51）a）ic）0raZTX52）powlnny

里中S中Orenlcwα専einii6miesietY－PrZed中黒e黒TTinu早adailia，Ofm
Natomiastdokument、OktdrymmowapoWZeJWPktIX．5．1）b）、POWinienbyCWSlawlOny

nicwczeSniciniz3micsiaccprzeduplywemterminuskIadaniaoftrt

7．Stosowme do tregci§4ust．3powolanego powyZeJ Ro年中rZadZenla Prezesa Rady

Mlnistrdw，JeZeliwmqSCuZamlCSZkaniaosobylub wkraju－W ktdrym Wykonawca ma

SiedzibClubmi＊ce．zamics水anLa・nicwyd＊siedokumentdw・Oktdrychmowapowyzcjw

pktJX．5．1）、jnSlepuJeSreJCdokumentemzawierajqcymoSwiadezenle，Wktdrymokre鉦slG

takzeosoby uprawnionedo repreZemacJIWykonawcy－ZIoZOne PrZedwlaSciWγm OrganCm

sqdowym，administracyJnym albo organem samor7qdu zawodowegolub gospodarczego

odpowiedniokrJumiqseazamleS水aniaosobylubkrdu，WktbrymWykonawcamasiedz叫

1ubmiqscezamleSZkania．1ubprzednolarIuSZem・

8・Ocenaspelniania w・Wa…nkdwudziahIW POStqPOWaniu dokonanazoslanle ZgOdnie

Zlbrm両・・Sr，Clnia－，nic speIniaか・na pOdstawIC PrZedloかych przez Wykonawce

dokumentdwio；wladczenoplanyChwrozdZialelXninlqSZqSIWZ・

ZtrcS（士zalaczonychdokumcntdwmuslWnlkaCjednoZnaCZnie，ZcWykonawcaspclnilww・

warunkl

StronalO765



華cc）Pkaqah10（nJiCll偽rMk（症ZaIn（tlylenladkIpO坪pOllanIaOukIeIemeニamくわjerlLaptlbIJCニnegOprOlIa‘たoI7egOlレ1ryhteprニClargu

meOgra〝ICニ0／tegl）narObo少I・uh高anepo／egqIqCeI7arealI＝aqlIlll＝adt7nlalnllle砂C〃negOZ〟da川e2A－，，BudowakoIe柄）…

rali面rllegO。D”WZyrIIrdo刑e－BudowaAon100，～eIbeIowq当年CI′0‘kqceg（日ソSk／adl’rqe柄），〔順／70‘九rka一↓rOu／）（）一一‘／ek（川‘川）′′〟のCIe

Z）Jrar（J（ルーFlal）／I W〝（，Urrla′煩NlL〝eg（，Pr＝どこ［在ど柄r（V，U、旬ニ〔言ro（初、VF・l′一tltバニ▲▲，（yn（，～〔I、1rW′7（L（IIPr（）gr‘lI間Oher‘ノ（y／催g（）

／n／ruSIrllkIllrtlISrotJo、順思O

Nie spetnlenie chociazbyJednego z ww warunkdw skutkowaC bedzie wyklLlCZenlem

Wykonawcyzpostepowanla（napodstawICart24ust2pkt4ustawyPzp）．

X．　WykonawcywspblnieubiegaJaCySleOudzieleniezam6wienia．

1．WykonawcywspdlnleubiegZUaCySleOudzieLenieninleJSZegOZamdwieniapowinnlPOd

rygoremwykluczcniazpostepowanlaSPelnlaeWarunkludzlaluwpostePOWaniuorazzIoZyC

dokumenty potwierdzZ埋Ce SPelnianie tych warunkdw，ZgOdnie z zapISami zawartyml

WPkt．IXninlelSZejSIWZ．

Ponadto tacy Wykonawcy mLlSZa uStanOWiCi wskazaC Pelnomocnika（Lldera）do

reprezentowanlaichwninlqSZymPOStePOWaniualboreprezentowaniaichwpostepowaniu

izawarcluumOWyWSPraWie．zamdw早a・ZalecasieabyPelnomocnikiem（Liderem）byl

jedenzWykonawcdwwspdlnleubieg劉aCyChsieoudzieLeniezamdwienia

2．WszelkakorespondencJaPrOWadzonabedziewy互czniezPeInomocnikiem（Liderem）．

3．WykonawcywspdlnicubiegaJaCySle O udzielenieninlqSZegO Zamdwienia70bowIQZanl

1）dosolidamqodpowledzialnoSci．zawyko竺nfzamdw亨a・

2）dosolidarncJOdpowiedzialnoScizawnieslenleZabezpleCZenianalezytegowykonania

UmowywsprawiezamdwICniapubllCZnegO．

4．Wykonawcy wspdlnle ubiegaJaCy Sle O ninleJSZe Zambwlenle，ktdrych ofeTta ZOStanie

uznana zallajkorzystnleJSZa，beda zobowiazanlPrZedstawiC ZamawlaJaCemu StOSOWne

porozumleniewszystkichWykonawcdwskladajacychoLertewspdlna，prZedpodplSaniem

UmowynarealizaqenlnlqSZegOZamdwlenia・

Porozumienle takie musi zawieraC w sw（りg treSci co nqimnlg naSt印uJaCe

postanowienia

l）okreSleniestronporozumienia，

2）celdzialania，

3）okresdzialanianaczasnlekrdtszynizczastrwaniaodpowiedzialno語iWykonawc（iw

VVnlkajacyzUmowy；

4）sposdb wspdIdzialania（W tym rOIcI Zadania kazdego z Wykonawcdw

WWykonywaniuUmowy）；

5）wnieslenla Zabezpieczenia nalezytego wykonania UmowyldeklaraC涙wspdlnd

lSOlldarndodpowiedzialnoScizawykonanleUmowy，

6）wskazanlePelnoI110Cnika（Lldera）1．JegeuTOCOWaniadozaciaganiazobowIaZah

lprZyJmOWanialnStrukcjinarzeczIWlmlenluWSZyStklCh Wykonawcewrazem

ikazdegozosobnaorazdoprzyJmOWaniaplatnoSciodZamawJgaCegO；

7）deklaracjelliezmienianlaSkladuanistatusupodczascalegookresuwykonywania

Umow

PorozumlenlemuSlbyCpodpisaneprzezupelnomocnionychprzedstawICiellkazdcgo

Z Wykonawcdw，a StOSOWnC uPOWaZmenia musza∴Wynikad z dokument（iw

Zalqczonychdooidty．

5．　0fertapowinnabyCpodpisanawsposdbwlaZaCyPraWniewszystkichWykonawcdw

Skladajacychofertewspdlna．
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卸Cが佃qaJsto砂ChWb順nkewZambw′emadIapostmo、VamaOud＝′eh7n′e＝amdw，emaPubltcmegoprOWad＝0′WgO、V砂b′ePrニelargB・

nIeOgramC＝OnegOnarObob／bu・わwJanepolegqIqCenareal・・aq′mVニadama，77一，・eSか‘negOZqLhnie2＾－．，Bu waa olek／0ra

san初動偲0。D”wZyrardowjピーBuhwOkomoひ，seIbeIo持匂当，iChoぬ7CegO周航dPrqe初，．GojpO品′仏所αカ0－kIekowawm′e品e

Zyrardttw－Elaplli’、，′岬初nansoWanegOpr＝eニj・有Europqskq＝eS，OdkbwFt，n‘Jus＝uS殉nojcIWramaChProgramuQperaqリnegO

hがa軌‘kluraISro‘れ′Sko

XI．　Wadium．

1．WysokoSCwadium

KazdyWykonawcazobowiazanyJeStZabezpleCZyCSWaOft証ewadiumwwysokoSci：

25000，00zl（Slownie：dwadzieSciapieCtysiecyzlotych）・

2．Fomawadium

l）WadiumdlazambwieniamoZebyCwniesionewnastep函cychfbrmach：

a）pieniadzu，

b）poreczeniach bankowychlub poreczeniach spbldzielczeikasy．oszczednoSciowo－

kredytow匂，ZtymzeporeczeniekasyJeStZaWSZepOreCZeniempienleZnym，

C）gwarancjachbankowych，

d）gwarancjachubezpieczeniowych，

e）poreczeniachudzielanychprzezpodmioty，Okt6rychmowawart・6bust・5pkt・2

ustawy z dnia91istopada2000roku o utworzeniu PoIskiei Agenqii RozwqIu

Przedsiebiorczogci（Dz．U・22007r・Nr42，POZ・275，ZPdZn・Zm・）i

2）WprzypadkuskladaniaprzezWykonawcewadiumwfbmiegw望n中gwarar南a

powlnna byC sporzadzona zgodnie z obowiazuJaCym PraWeml Wlnna ZaWieraC

nasteptuaceelementy：

a）nazwe dajacego zlecenie（Wykonawcy），BeneHcjenta gwarancji（Zamawiaiacego），

gwaranta（bankulubinstytucjiudzielajacychgwarancji）orazwskazanieichsiedzib；

b）okreSleniewierzytelnoSci，ktdramabyczabezpieczonagwarancja；

C）kwotegwaran単

d）teminwazpoSclgWaranCji；

e）zobow乎amegwarantado：・・ZaPlaceniakwotygwaranqiinapierwszepisemneZadanie

ZamawlaJaCegOZaWier劉aCeOSwiadczenie，izWykonawca・ktdregoofertewybrano：

－OdmdwilpodpisaniaUmovrynawarunkachokreSIonychwofercie，lub

－niewnidstzabezpleCZenianalezytegowykonaniaUmowy，lub

－ZaWarCieUmowystalosleniemozliwezprzyczynlezacychpostronieWykonawcy’：

3）PostanowieniapowyZszemaiazastosowanierdwniezdoporeczeh・

3．Mieisceisposdbwniesieniawadium

Wadium wniesione w pleniadzu nalezy wplaciC przelewem na nastepuJaCy raChunek

ZamawlaJaCegO：

PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalnej”Zyrard6W’’Sp・zO・0・

ul．Czysta5

96－300Zyrard6w

POLSKA

B即LkPEKAOSA．nrkom86124059181111000049101717zd専SHcmnapTZele読e‥

iLIradiumnaZa．血mteLA－BAbZc冊岬koIeHomS0億血mefP・D”wZy′〟dt…竜一BAndl川的

komorvわIbehWer

Wadium wnoszone winnych dopuszczonych przez Zamawl劉aCegO fbrmach nalezy

woryglnaledolaczyCdoofれy・
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鋤の㌦初qaん0初jdlI／初、レ12am6両en胞uapo珂po、，lamOuあ証enleニam（加わmap毒hc二mgOprOW（1‘たomgo Vl′ybleI，′“Iar卸

銅盈詣綴．諾誓盈擁盈綴岩盤諾嵩濫読盈誓綜結語崇話語ふ
みr（LrCJ（ルーlk（Ll・／I’用／，（）〟imI〝Ju一，）‘JnegOF佐e・UrJJF雷rope／点りこejr（〟備品F一〟7duLYニー，（函InOJcJ、Vru〝I”、hPrutr‘〟ml（力剃（I‘リJnegO

h所のIr高I〟ral高Mの高話0

4．Termmwniesleniawadium

l）Wadium wnosisie przed uplywem：tcrminu skladaniaofeltOkreSlonymwpkt．XVIII

2）WniesieniewadlumWPieniddzubedzleSkuteczn亘eZellWPOdanymwpkt・XVIII

termInleZnaJdzieslenaraChunkubankowymZamawlaJaCegO

3）Dowdd wnlCSleniawadium wfbrmie gotdwkiw postacikoplidokonanego przelewu

nalezyzalqczyCdooferty

5・ZwrotlZatrZymameWadlumOdbywaCsie坤dziezgodniezzapISamlart．46ustawyPzp．

XIl・WymaganiadotyczacezabezpieczenianalezytegowykonaniaUmowy．

1．hfomacJeOg封Ile

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczeh z tytulu niewykonanialub nicnaleZytego

WykonaniaUmowy．

2．WysokoS zabezpieczenianalezytegowykonaniaUmow．

1）Zamawk南cyustalazabezpiec子erienalezytegovvkonaniaUmowyzawaheJWWy1品u

POStepOWanlaOudzielenieninlqSZegOZamdwieniawwysokoScilO％cenycalkowitq

POdanejwofercie．

2）WybranyWykonawcazobowiazanyjestwnieSCzabezpieczenienaleZytegowykonania

UmovvnaiDdZnieiwdniuieizawarcla．DrZCdlelDOdDisanicm．

3．FomazabezpieczenianalezytegowykonaniaUmowy．

1）ZabezpieczenlenalezytcgowykonanlaUmowydlazamdwlenlamOZebyCwniesione

Wedlugwγbo…Wykonawcywjedndlubwklrkunas嘩PuJaCyChfomach

a）pieniadzu；

b）poreczeniach bankowychlub porec2品ach spdtdzielczFlkasy．oszczednoSciowo－

kredytowejztym，ZeporeczeniekasyJeStZaWSZepOreCZenlemPienlZnym；

C）gwaranCjachbankowych，

d）gwarancJaChubezpleCZeniowych，

e）poreczeniach udzlelanych przezpodmioty，O ktdrych mowa wart．6b ust．5pkt　2

ustawy z dnla911StOPada2000　roku o utworzeniu PoIskiqi Agenqi Rozw（りu

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

PrzezzabeZpleCZCnlCWniesionewpienladzunalezyrozumle Zabezpicc7Cniewniesione

Zhbezl卑eCZenle当OSZOne WPleniadzu Wykonawca wpIacIPrZelewem na rachmek

bankowyZamawl掘CegO：

PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalnej”zyrarddw”Sp．zo．0．

ul．Czysta5

96－3002yrarddw

POLSKA

Bank PEKAOS．A．nrkonta861240591811110000491017177．doDiskiemna

DrZelewie・ZubezOleCZentenalezvLegowvkonanIa UmowVdlaZadanie2A－Bul70Wa

koIektorasanital・llegO”D，，W2vrarlhwie－Buくわwakomof・VZeIbetOWei

2）W przypadku wniesieniawadium wpieniadzu，Wykonawcamoze wyrazIC zgode na

ZaliczeniekwotywadlumnaPOCZetZabezpleCZenla．

3）JeZell Zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu，Zamawiaiacy przechowLLie je na

OPrOCenlowanymrachunkubankowym．
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SpetyPkaqaJs10m／初日γarzLilkoWZamowle〝佑d／apoJ昨pollarmLrO』u‘たIeIerIIe＝am0品h2nIupubII〔ツZegOprOl一′adニOnegOW rybtCPrニeIarg7，

品鷲帯揚盈豊藍笠藍需綴喜駕篭盤諾親書盈留鳥
Zyrard‘ルーlJ（L／）／l日、V，（MIltm00IV〟negO／）r＝e士hit，JLLrOI均Skqだjrodkow柄′誰バ詔勅0く（川！r（〝順Ch／’rogr‘l用l（力松r〟（〃催gU

I′所柄nl柄r〟l高話間柄o

ZamawiZUaCy ZWraCa Zabezpieczenie wniesione w pleniadzu z odsetkml Wynikajacyml

ZumOWlaChunkubankowego，naktdrymbyloonoprzechowywane，pOmnlqSZOneOkoszt

PrOWadzenia tego rachunku oraz wySOkoSC prowIZJi bankoweJ Za PrZelew piel諒edzy na

rachunekbankowyWykonawcy．

4）JeZellZabezpieczeniewniesionowpostacigwarancjilubpPreCZeniastos可esiedonlq

OdpowiednlO treSC pkt．XI．2．2）a），b），C），d）Oraz gwarancJalub poreczenie powinno

ZaWiera zobowiazanlegWarantado nleoCルolalnegot bezwarunkoweg。ZaDlacentakwoル

gwaIu7函
WvkorlaWCa nie Wγkonallub nlenale2Vcle Wγkonal zobowlaZania umowne Gwarant nle

mo2eIakze uzale2nia（ブ（め　nania zanlaル　0Cl srwlnienla／aklChkoIwlek（九）thllkowvch

warunkdwlublezoClrlrZedlozenLa／aklelkoIwlekdOkumenlacIL

5）JeZeliWykonaw？a・ktdregoof誼azostalawybranauchyla幸OdzawarclaUmowy

wsprawiezamdwienlaPubliczncgolubnlCWnleSleZabezpieczenlanaleZytegowykonanla

Umowy，7amawla璃CymOZewybraeofe五gnaJkorzystnleJSZaSPOSrddpozostalychoftTt・

6）Zmiana fbrmy zabezpieczenia naleZytego wykonania Umowy w trakcle reaLizacJi

Umowy bedzie mozliwa tylko㍗ZgOda ZamawiE南cego，PrZy Z姐Chowaniu ciagloSci

zabezpieczeniaibczzmnlqSZeniaJegOWySOkogci

4．ZwrotzabezpieczenlanalezytegowykonaniaUmo、W

Zamawl〔駒CyZWraCa70％zabezpieczenlaWtermlnLe30dnlOddnlaWykonaniazamdwlenla

i uznania przez Zamawiajacego za nalczycie vrykonane・Zostanie to potwierdzone

POdpisanicmProtokoluodbio…kohcowegorobdt

Pozostale30％Zamav川前cypozostawiajakozabezpieczenieroszczehztytulurekoJmlZa

wady，ktdrezostaniezwrdconewtern五nie15dnipouplywieokresurekqjmizawady・

W przypadku，gdy zabezpieczenie bedzie wnoszone w fomlelnnq niz pICnladz，

ZamawiaJqCyZaStrZegaSObieprawodouprzedniejakceptacJIPrOJektuww・dokumentu

XIII．InformacJe OlbI・malnoSciach，jakie powinny zosta‘dopelnione po

Wyborze oferty w ceIu zawarcia Umowy w sprawie zambwienia

Pubiiczncgo・

1．Wykonawcapowinienspelnidwymaganla，Oktdrychmowawpkt・XllSIWZ

2．UmowazostanleZaWartaWfbmiepISenmq

XIV．　Waluta，W jakiej bel壇　prowadzone rozIiczenia∴∴ZW均zane

ZrealizacJanln－eJSZegOZam6wieniapubIicznego・

CenaoftrtydIaZamdwicnjabcdzicpodanawzI

Wszelkle rOZliczenia zwi zane z reallZaCja zamdwienia publicznego，ktdrego dotyczy

nlnlejszaSIWZ，bedaPrOWadzonewzI

XV．　Opissposobuprzygotowaniaoferty・

1．FoI’maOferty：

1）KaZdyWykonawcamozezloZyCtylkoJednaoferte

2）OfをrtenaleZyprzygotowadgcigIewedrugWymagahokre謝onychwnmigszdSIWZ．
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3）W przypadku Wykonawcdw wspdlni∴ubieg利aCyCll Sie o zambwleme，llalezy

dolaCZyCdo ofertydokumenlsIwierdz魂eyustanowienicprzez Wykonawcdwwspdlllie

ubiegaJqCyCh si90Zamdwienie Pelnomocnika do reprezentowanlaich w pos痢OWanlL一

OudzielcnlC nlnleiS？egO Zamdwienia albo rcprezentowとmlalCh wpostepoWallluldo

zawareiaUmowywspraWiezam（一wienia・

4）0ほrtal ZalaCZlllki do ol七両y musza byC podpISane Pr7eZ OSOby upowaznione do

reprezelltOWania Wykonawcy Oznacza to言Z」eZellZ dokumentu okreSL：南CegO Stalus

prawny Wykonawcylub pclnomocnlCtWa Wynika，iz do rcprezentowania WykollaWCy

upowazniollyChjest母zniekllkaosdb，dokumentywchod型eWSklad（壷rtymuszabyC

podpisallCPrZeZWSZyStkieteosoby・

UpowaznlCnicosdbpodpisuacycllOfertedoJq POdpISalliamusibeZPOSredniowynikaC

z dokumentdw dolaczonych do oftrty．Oznacza to，ZeJeTeliupowaznicnie takie nie

wynlka WPrOSt Z dokumentu stwierdzajacego slatus prawny Wykonawcy（odpisLl

zwJaSciwego rqestrulLlb zaSwladczenlaO WPISiedo centralllCJeWidencJ1－1mfbrmacil

odzlaIalllOScigospodarczcj）todoorertynalezydolaCZyCpelllOmOCnictwowystawi‘me

przczosobydotegoLlPOWa7．nione（wfbrmieoryginalualbokopiipoSwiadczonejprZe∠

n（）tarluSZa）．

5）PoSwiadczenleZaZgOdllOSCzoryglnalemdokumenteWWehOdzaeyChwskladorerty

winno byC sporzadzone w sposdb LLmOZliwiaIaCyldentyllkacje podpisu（np・Wra2

7：imienna∴PleCZ卸ka osoby poSwiadcz瑚Cq kopie dokLImentu Za ZgOdnoSC

ZOryglnalem）・

6）OfeIla musl byC napisana na nlaSZynie do pisanla，komputerzelubinnq trwalq

iczytelnatecllllikaorazpodpisanaprzezosobe（y）upowazlllOna（e）doreprezelltOWania

Wykonawcy nazcwnatrziZaelaganiazobowiaZah wwysokoSciodpowiadi涌cq cenie

Ok面y．

7）Stosowne∴lWyPelnlenia we wzoraell dokumeIltdw stallOWiqeyeh za車仰1kl do

ninlelSね　SIWZI WChodzacych nast印nle W Skk－d oftrty，mOga byC dokonalle

komputcrowo，maS71ynOWOlLlbrCCZnie・

8）DokumentyprzygotowywalleSamOdzlelnleprZeZWykollaWC卑laPOdstawiew70rdw

stanowIqCyCh zalaczniki do mnlqSZq SIWZ，POWlnny mieC∴forme Wydruku

kompLlterOWegOlubmaszynopISLl・

9）TreSCzlozondorhlymusiodpowiadaCtreSciSIWZ

Zamawl棚Cy Zaleca wykorZyStanle formularzy przekaJIanyCh przez Zamawl掴ccgO

Dopuszcza sle Zlozeme W Oftrcie zalaczlllkdwopracowanych przez Wykonawcq、POd

warunkiem，Zebed30neidentycznc，COdotreScizfbrmularzamiopracowany1－11PrZCZ

Zamawla問CegO．

OfeIty Wykonawcdw，ktOrzydc恒C型dooftrty zalaczniklOlnnq trCScinizokreSIona

WSIWZzostanaodrzucone・

10）DokLlmCnty SPOrZadzone w jeZyku obcym musza byC skladanc∴WraZ Zich

tlumaezelliempoSwiadcZOnymprZe／Wykonawce

‖）OftTta nluSibyC sporzadzona wjezyku poIskim、Wl egzemplarZu，mieCll）rl里

pISemnaiLbrmatniewIGkszyniz∧4・

12）ZamawIgaCy Zaleca，aby orerta wraz z7．a母Znikamibyla∴ZeStaWiolla W SPOSdb

un：emOZllWiz南cyJqSanlOistn河ekoInPletacJe（1lP Zblndowana、ZSZyta）0raZZaWlerala

SplStre料i・

13）WszelklepOpraWkilubzmlanyWtCkScicofcrty（wtymwZalaCZnikachdooftTty）

muszabyCparafowane（iubpodpisanc）wiasnor笹nieprzezos。b（e）ypl）dpisujac（かC

Ofcr印．
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母りi／7んl雄lhIoI砂C出航rIInkoll

lIIC昭rumC＝Olieg。Il〟r（）んIl

Zamo、，／C／7Iad／apoj華PO↑Iun，α・，雄J＝IeIe昭二lL′′〝ノ映′間／，ilb／IC瑚g（，／）r間‘ノ‘／二（）rlPg（川IrhIりrニelClr鮎

hIldoIIlaIWl，‘）lt，S（l／‘lCerI〟rピll／I二‘lUIIm　二‘L‘高雄III用い伊）yI7eg（）Zu（IIIIlI（・2A－．．B〟lI（IMJkLJl面u…

SaI高a′用・gO”D点wZyr〃′（IlルiI－RIIdow〟AomI均一ipIb〟0MrⅥ（I順応ICCgO用kl（〟／Pr‘NL・kllIi，GomodLJrんIIiodno　高点（用‘J甲MJeJC，（

jhrur‘l高音∴lJL，Pll　－iW初値，ILW，Wl握gO／，rでニ（／′n甲E〟rO／均高‘！エ∴irodko用Fl〟7LI順二一／華）所noSc用r〟′聞く’h／’rogra〝用（所′‘l（り冊gO

I所のII高I一個l高話0川面o

Parafka（podpis）wirma byC nanleSiona w sposdb unlOAiwia厄cyidentyflkac持pOdpisu

（np・WraZZiTl亨mlqPleCZ担魯〔SObysporzqdza凋CejparalkC）・

14）Zamawl網Cyinfbmuje，タe oftrty skladane wninidszym postepowaniu sqJaWne

lPOdlegaJaudoslepnleniuod chwiliichotWarCia，ZWViatkiemir高一maCiistanow均CyCh

taJemnlCC PrZedslebiorstwa w rozumleniu przepISdw o zwalczaniu nicuczcIWCJ

konkurencルje拙Wykonawca，nlePdZnJeJnlZwteminleSkladamaOI rt．rt．astrzegl、／Cnie

mog40nebyCudost仰nlane．

PrzeztqcmmCePrZedslebiorsIwawrozmnieniuart．11ust4ustaWγ7dnia16kwietnia

1993r ozwalczaniunieuczciwd kolkuJenCji（tekstjednolity Dz U・22003rっNr153，

poz．150　7e Zm．）rozumie sie nieLriawnionc do wladornoScI PubllCZnq mfb…aCje

techniczne、teChnoIoglCZne，OrganizacyJne PrZCdslebiorstwalubinnclnfbrImCJe

POSladajacewaIloSCgospodaTCZa．COdoktdrychprzedslebiorcar）0CUalnic／bcdnedzlalania

wceluzachowanlalChpoulhoSci．

Zamawl棚Cy Zaleca，abyinformacJe ZaStrZeZoncJako叫emnlCa PrZedslCblOrStWa byly

pr／eZ Wykonawce zlozone w（XIdziclnq wcwnctrzncl kopercle Z OZnakowamem

I、旬emnica przedsieblOrSIwa．i、lub spiete（zszyte）o（kkielnie od pozostaiych言awnych

elementdwoftrty．

7astrzeZenlC証brmacji，ktdrcnleStanOW均taJemnlCyPrZedslCbiorstwawrozumieniuww

uslaWybedzleSkutkowaCichodtaJnlenicm，POuPr存dnimpowadomlenluWykonawcy

Protokdlpo三時POWaniawrazzzalaczmkamlJeStJaWny

ZalacmikldoprotokolumogzibyeudostepnlanePOWyborzenaJkorzystnleJSZeJOlt；Ttylub

unleWaZnieniupOStCPOWaniaztym，Zeofdlys狛aWnCOdchwililChotwarcla

15）Wykonawcyponosz叩S舟kiekoszty㍗車別C叫rqgOtOWanicmlZlozenlemOferty

16）ZamawiajaeyproponuJePOnumerOWa‘iparaLbwa‘wszystkleZaP－aneStrOnyOferty

PrZCZ．OSObc（lubosoby言eZelldor叩CZentOWaniaWykonawcyupowaznionesadw’ielub

wLtCqOSOby）podpisujaca（podpis咽Ce）oftrtczgodnicZireSciadokumenmokre弱年CegO

status prawny Wykonawcylub treSciq Zal笹OnegO do oferty pelnomocnlCt、a Slrony

zawier棚CeinfbmacJenleWynlaganePrZeZZamawiajacego（np prospektyreklamowe

onrmic，JejdzialalnoScl，itp）nicmuszabyCnumerowanciparafowane・

2．Zawa再読60fcr擁

KompletnaofertamusizawieraC

l）Ofbrtc・SpOrZqdzo早∵a pOdstawie w70…　Fo…larza ofcrty stanowlaCegO

ZaIac7miknrldonlmeJSZqSIWZ・

2）OSwladczenie Wykonawcy o braku podstaw do W）′kluczenia，O ktdrym moWa

wpkt．IX．3．1）SIWZsporzadzonenapodstawleWZO…StanOW均CegOZaIaczniknr2

do SIWZ

3）Wykaz wykonanyeh robdt，SPOrZadzony na podstawie wzo…　StanOWlqCCgO

ZaIaczniknr3doSIWZ
4）Wykaァ　osdb，ktdrc bedq uC7・CStnlCZyC w wykonywanlu Zamdwlenla∴ii高dr。

WSZCZ・egdlnoScibe’母odI”Wiedzialneza rea‖za宰rObdt・WraZZinrt一maCjamlna

tematlChkwallnkaeJlZaWOdowych、doSwladeZemalWyks幻alcenianiezbednychd。

wykonania zambwicnla，atakzc zakresuWkonywanych przeznLe CZynnOSci・OraZ

lnfbrmacJqOPOdstawicdodysponowaniatymiosobam主sporzqdzonynapodstawic

W0…StanO、YiacegoZaIaczniknr4doSIWZorazoSwladezenie，来OSOby，kldre

bcda uczcstnlCZyC w wykonywanlu Zamdwlenla．POSLad糾a Wyma ane uPraWnLenla，

jeZeliustaWnaklada高Obowiqzekr・OSiadanialakichur，raWnlCh－Zalaczniknr6do

SIWZ．
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SbeqPkaqaIo〝りhh mndw mmwIenla‘脇poslepowamaouttteIeme紬mbw′enlaLnLbl′C・negOprOWad＝OnegOWLryb′epr2eIargu

n′eOgm，C：OnegOnarObooIbudowhnepo／e兜IqCenareall：aq′nWニa‘カnLatnWeS偽megOZa・ねme2＾－”BudowakoIek10ra

SanLtarnegO”D’’wZI′rardo…e－Budowakomor），2elbeJowei”wchod＝‘7CegOWS妨dPrqeklu，，Goや0‘れkawo‘拐0－Sc′eko一Va”′〝〝eSC′e

Zyrardow－EIap／l’’Wや∂妨ansowanegoprニeeUn・eBurのySkq＝e高OdkbwFundu機，Sba，10Sc川ramaChProgramuOpe74鋤negO

小佃sl撮Iura‘ふodo甑ko

5）JeZeliWykonawca，Wykaz1滴cspelnianiewarunkdw，Oktdrychmowawpkt．IX．l，

POleganawiedzyidoSwiadczeniu，OSObachzdolnychdowykonaniazam6Wienialub

ZdolnoSciachfinansowychinnychpodmiotdw，niezaleかieodcharakteruprawnego

laczacych go znimistosunkdw，ZObowiazanyJeStudowodniC Zamawl明Cemu言え

bedziedysponowaIzasobaminiezbednymidorealizacJIZamdwienia，WSZCZegdlnogci

przedstawlaIaCWtymCelupISemneZObowiaZanietychpodmiotdwdooddaniamudo

dyspozycJlniezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

ZamdwieniawgwzoruzamieszczonegowZaIacznikunr5doSIWZ．

6）0Swiadczenie Wykonawcy o spelnieniu warunk6w udzialu w postepowaniu

przetargowym，OktdrymmowawpktiIX・1SIWZsporzadzonenapodstawiewzoru

StanOWlqCegOzaIaczniknr7doSIWZ．

7）Liste POdmiotdw nalezacych do td samej grupy kapitalowei wg wzoru

ZamieszczonegowZalacznikunr8doSIWZ．

呉はOdp専m叩arTlm専OSdzgodniezWzoremZaIOCZnikn812・
9）DowddwniesienlaWadium．

10）Pozostaledokumentywymienionewpkt・IXniniejszqiSIWZ．

XVI．WyjaSnieniaizmianywtreSciSIWZ．

ProwadzonebedazgodniezzapISamiart．38ustavvPzp．

XVII・SposdbporozumiewaniasiezWykonawcami．

ZamawlaJaCyZaStrZegaPISemnaft）mePOrOZumiewaniasleWninlqSZymPOStePOWaniu．

DopuszczaslePrZekazywaniefaksem：

・ZaWiadomieniaowyborzenajkorzystnigszeioferty；

・ZaPytahdotyczacychtreSciSIWZ；

・infbmaql O Zmianie tregci ninlqSZqi SIWZ oraz o przedluzeniu terminu

Skladaniaofbrt，Okt6rymmowawpkt．XVIII；

・WnioskdwoprzekazanieSIWZ．

WskazanewyzejdokumentyprzekazanefaksemuwazasleZaZIozonewteminie，JeZeliich

treSC dotarねdo adresata przed uplywem terminui zostala niezwlocznie potwierdzona

Pisemnie（listempoleconymlubpoprzezzlozeniepismaosobigcie）．

JeZeli ZamawlaJaCylub Wykonawcy przekazuJa∴WW．dokumenty faksem，druga strona

niezwlocznlePOtWierdzafaktichotrzymania．

PrzedIuzenie terminu skladania oiもrtniewplywa na biegterminu skladaniawniosku

OWyJaSnlenictrcSciSIWZ．

W przypadku rozbieznoSci pomiedzy treScla ninlgSZei SIWZ，a treScla udzielonych

Odpowiedzi，jako obowiazuJaCa nalezy przyJaC treSc pISma ZaWieraJaCegO pOZnleJSZe

OSwiadczenieZamawlaJaCegO．

XVIII．Miejsce，terminispos6bzIozeniaofbrty．

1・Oft競e naleZy zIozyc w siedzibie ZamawlaJaCegO W Zyrardowie，PrZy ul．Czystej5，

POkdj nrlOO，Ipietro，W nlePrZekraczalnym terminie：do dnia30．10．2014　r．do

godz・10迎・

2．0ferte nalezy zIozyc w nlePrZqIrZySt諒　zabezpleCZOng prZed otwarciem kopercie

（PaCZCe）．Kopene（PaCZke）nalezyopisaCnastepL南CO：
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γe（〟lALJqaNu／′LyLh脇r〟〝k（jwZLの高時〝iudhJWSl〝0－Vaniao〟d＝ie／enie・初演yie〝iaF，用bI′‘ニrngOP′0間‘J＝（megO…lryb毒pr＝eIargu

品盈冨綜話語絡莞綴岩盤㌫諾藍綴盤嵩話語嵩詔㌔
みγ高みγ－E位，lIi、手跡0、，‘megOp′ニ信助帝Empq高qyか0初の′初〟制擁InO高一Vra′mhlれYamu（擁r‘l鋤砕gO

h伊のIruhw伊豆0‘九州日高

I）rzcdsitbiorstwoGospodarkiKomunalnej”zyrard6W”Spdlkazo．0．

uL．Czysta5，96－3002yrarddw，POLSKA

qかtawpostepoWaniunaroboo，b〟dowlanepo／egqiqcenarea／iza〔iizadaniapl！．：

ZaltafIie2A－BuliowakoLektol・aSanitarneg0…D〃W2vrarltOWie－Budowakomorv

捌暁闇同調

nNieotWieraCImeddniem：30・10・2014r・，gOdz・10妙・

3・Nakopercle（paczce）opr6czopLSuJW．nalezyumieSciCnazw年adresWykonawcy．

XIX．ZmianylubwycofaniezIozonejoftjrty．

1．SkutecznoSCzmianlubwco魚niazlozonqofeIly

WykonawcamoZewprowadziCzmianylubwycofaCzIozonqprzezsiebieoferte．

ZmianylubwycofaI－iezlo20nejofertysaskutecznetylkowdwczas，gdyzosta母dokonane

PrZeduplywemteminuskねdaniaofert．

2，ZmianazIozondoferty．

Zmlany・POP竺WkilubmodyfikaqjezbzongokrtymuszabyCzlozonewmiejscuiwedlug

ZaSad obowlaZYjacychprzy skladaniuoferty・Odpowiednio oplSanekoperty（paczkl）

ZaWierajace zmlany，naleZy dodatkowo opatrzyC dopiskiem‖ZMANA一㌧W przypadku

ZloZeniakilku，ZMIAN”kope垂（paczke）kazdも，ZMIANY”naleZydodatkowoopatlZyC

napISem，ZMIANANR…‥’’

3．Wycofaniezlozonejoftrty．

Wycofanie zlozond oftrty nastepL房　poprzez zlozenie pisemnego powiadomicnla

POdpisanegoprzezumocowane写OnaPiSmieprzedstawicielaWykonawcy・

WycofanienalezyzlozyewmlqSCulWedhlgZaSadobowl削aCyChprzyskladaniuofelty

OdpowlednlO OPISana koperte（PaCZke）zawleraJaCa POWladomlenle nalcZy dodatkowo

OPatrZyCdopisklem‖WYCOFANIE－i．

XX．Miejsceiterminotwarciaoftrt．

詑藍嵩盗品諾i講書議嵩嘉講書誓書嵩
parter，Wdnlu30・10“2014r・OgOdz・1030

XXI．Trybotwarciaofert．

1．BezpoSrednio przed otwarciem oftrt Zamawiaiacy podaje kwote，Jaka zamler7m

przeznaczyCnasfinansowanleZamdwlenia．

2．Wtrakciepublicznd sesjiotwarciaofertniebedaotwieranekoperty（paczki）zaWeraJCe

Oferty，ktdrychdotyczy“iWYCOFANIE’」TakieofertyzostanaodeslaneWykonawcombez

OtWleranla

3．Kopeny¢aczkl）oznakowanejako‖ZMIANA－izostanaotwarte przed otwarclem kopert

（paczek）zawfrz南cychof誼y・ktdrychdotycza PostwierdzeniupoprawnoSciprocedury

dokonaniazmlanZOStanqOnedolaczonedooferty．
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n煩jgr（lIll（ニOnCgO〝（Lrl）holl′b雄101－lo′7eI，（，lLIgaIqC‘，′，areL，／は，（1日間＝a‘れ〝，a〝，，柄iO〃博gOZ〟〟‘〟，′‘，2（4－…B〟（I′ル（，ん，I高l‘，r‘，

mI画urIll′g）．D●一wZllranJowIC－BudolリaAL）mL）′1iおIheIowq’’、l（／′（，‘句‘PgO、・′軌，・l／’I（ノ／読JLL．，G（）、／）（）JL点，I・）‘h，（）～〔I‘ノん一〇‘川〝，leSCI‘ノ

乙一rilr‘高一一l＿I‘Ll，l／用／）（，I／〝〟JII？‘川〟〝egO／，rニ‘ノニ出所I／〟r（〃甲高／：パrl）‘JkdnJl・llII‘lILAニ1，LV）（ynOlll－r‘lIII‘l‘IIProgr‘・′用／（）I研L（IInCgO

／′7ル画一IM／rll，．高）‘柄，高0

4．W trtlkcle OtWicranla kopen（paczek）70fertami ZamaWlaJ叩y kazdorazowo oglosi

Obecllym：

1）nazweIadresWykonawcy、ktdregooItrta」eStOtWlerana；

2）cencpodanqwFormularzuOfeltywpkt4．2．

Powyzsz・einfbrmac．iC ZOStanq。dnotowanc w protokole post印OWania o ud71Clenle

ZamdwielliapubllCZnCg0．

5．NawniosekWykonawcbw．ktdrzylliebyliobecmPOdczasotwarcia（壷rt，ZamawlmCy

przekazeimniezwlocznieinfbrmacje，OktdrycllmOWaPOWyZej wpkt・XXLl．XXI・4」）

iXX14．2）．

XXII．Zwrotofertybezotwicrania．

OrtrtezlozonqpotermillieZamawl瑚CyZWrdcibe701wlerania

XXllI．Tcrminzwlazaniaoferta・

Wykonawcapo初StaleZWlqZanyZIozo叫Oftrtaprzcz30dni・Bicgterminuzw－q7aniaofc申

rozpocZynaSltWraZZuPlywemteminuskladanlaOfert・

XXIV．Opissposobuobliczcniaceny・

1．PodanawoferciecellamuSibyCwyra2011aWZl・

2．ccna ofcrty powinna byC podana jako wynagrodzcllic ryczaitowe・Uslawa z dnia

23kwletnlal064r　－Kodeks cywilny ten rodzaiwynagrod7enia okrcSIa w art　632

nas吟puaCO：

SlJezelistrollyulndwilysleOVYynagrOdzenleryCZattOWe，PrZ〉岬ILUqCyZambwieIllenie

mo7C Z担aC podwyzszenia wynagrodzenia，Chociazby w czasle ZaWarCla UlllOWy nie

moZnabyloprzewldzieCrozmiarulubkos／tbwprac

§2．JezellJednak wskutek Zlmany SIosunkdw，ktdrejllie mozna bylo przewidziei，

wykonanle dziela grozlloby przyJmuJqCCmu Zallldwlellle raZaCa Stratal Sqd moze

POdwyzszycryczaltlubrozwlaZaCUmowe・

W zWlqZku z powyzszym cena oftrty musizawieraC wszelkie koszty niezb函nc do

zrealizowania zallldwienia wynikajace wprost Z Prqlektu budowlallO－WkollaWC／egO，

（STWiORB），Jak rdwniez w nich nleuJete，a bez ktdrycll nie mozna wykonaC

BedZ‖OmledzylnnymlnaStepuJLICekoszty：POdatkuVAT，WykonanlaWSZelkichrobdt

budowlanych nleZbednych do wykonania zamdwienia・Wykonanla WSZelkich rObdt

przygotowawczych言ymczasowyCh niezbedllyCh do utrzymania pracy kolektordw

sanitarnych∧i B oraz clqglcJ praCy Oczys7・C7alni Scickdw・PraC POrZadkowycllI

zorganlZOWania，ZagOSPOdarowamal POZnlgSZqlikwldac」11erenu budowyI

zabezpleCZematerenubudowy，ZOrgallizowanlaiL血ZymanlaZaPleczabudowy（ZaSllallla

lerenu budowy w：WOde，energie elcktryeznq oraz do70rOWanielerenu budowy），

odtworzenia drdg．terellbw utwardzonych，ellOdnikdwilllllyCh naWlerZehni，terelldw

zielonych、Wiazddw，ZlllSZCZOnyChpodczasprowadzemarObdt，WSZelklCllnleZbednycll

pomiardw．badah，Prdb，rOZruChdw，SZkoleh，γk。naniedokumentacJlprOjektowq，Wraノ

z uzgodnieniamliuzyskalle Odpowiedllich decy4iadminlS‘racyJnyChJeSlllo beJzie

k0－1iccznedowykonaniarobdtbudowlanych，WykonanieDokullentaCJlpOWykonawczeL上

k。SZty ZWl笹Ine Z OdblOraml Wyk。nanyCh robdt・dopr。Wad7ienla terenL一do stanu

plerWOtnegO PO Zakoliczeniu reallZaql rObb‘budowlanycllilnnyCh cZynnOSei
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JpecyGkaqa／slOI′ひCIl掬runkolIZkmoW生emadkリブ0〝〟7011lanJaOu‘he／e

nLe。gr（，〝I（＝（）r・eg。′7‘）′（）h（，ルI聞‘l（州ノltlrIe／）OIeg（yqCenaIea／I＝〟qlnll′＝u‘J‘ml‘J′州e可CJVr7egOZLldLlIIIe2＾っ，B…llルuAoteAloru

肱niklrnegu。D’’wZ）VurlIuwIe－BudoMkL）mOyわIbetowy’’、V〔hollニqCegOlV」khClPrye柄′，GoJI，（戒Irka110‘ho rcj（，ko一～laJ甲I〝ICScIe

Z／，rar‘JouLEta／）lIi点り売妨anwl一，unegOPr二°ニLhlで慮／rOpqSkq二eSrOdko、VFi，〝dusニ〟SpdnoSclllraInaChProgra研l（本eraリグIlegO

勅ra軌IklllralSroめ＝lI沈）

VVnlkaJaCyCh z Umowy言ak rdwniez wszelklChlnnyCh niezbednych doヽγkonanla

lPraWldIowqeksploatacJIPrZedmiotuzamdwienla．

WymaganeJeStOdWykonawcdwbardzoszczegdlowezapoznanleSleZDokLlmelltaCJa

PrOjektowqISTWiORB
3・CenaofertyJeStkwotawymienionawFormularzuOftrty－zaIaczniknI・ldoSIWZ

4・SposdbzaplatylrOZllCZenlaZarealizaqleninlqSZegOZamdwienla，OkreSIonezostalywe

WZOrZeUmowywsprawleZamdwicniapublicznego－zaIaczniknr9doSIWZ

5．Zamawl劉aCyPOPraWiwol訂cle．

1）oczywISteOmylklPisarskie，

2）oczywIStC Omylki rachLmkowe z uwzglednleniem konsckwencji rachunkowych

dokonanychpoprawek，

3）mne Omylkipolegajacella niezgodnoSciofeny z SJWZ，nlePOWOdし直celStOtnyCh

ZmianwtreScioferty，

－niezwわczniezawiadamlaJaCOtymWykonawcc，ktdregoofertazostaIapoprawlOna．

6・Jezeliw terminle3dnlOd dnia doreczenia zawiadomienia Wykonawca polnfbrmue

ZamawIaJaCegO，Ze nie zgadza sle na POPraWlenie omyIki，O ktdrqImOWa POWyZeJ

WPkt．XXIV5．3）ZamawiajacyodrzucioferteWykollaWCy．

XXV・UzupeInieniei wyJaSnlCnic wymaganych przez ZamawlaJaCegO

oSwiadczehIubdokumentdw．

OdbywaCslebedzleZgOdnleZart．26ust．3i4ustawyPzp．

XXVI．Ocenaolもrt．

l・Przywyborzeiocenianiuofertuznanychzawazne，ZamawlaJaCybedzleklerOWaC sle

nastepL凋Cymkryterium

Cenaofertowa（brutto）－100％

2．Sposdbocenyo健rt

Zamaw率CyudzielizamdYieniaWykonawcy，ktdryzaoferuJenかizszqcene（brutto）・

ObejmuJaCarealizacJaCaloScizambwienia．

3．ZamawlgaCyOCenilPOrdwnajedynieteoferty，ktdre：

1）㍗Stana Zlozone prTZ WykollaWCdw nleWykluczonych przez Zamawl明CegO

ZninleJSZegOPOStePOWanla；

2）㌍ZOStanqOdrzuconeprzezZamawIZ南cego

4．Zamawl明Cy udzielizamdwlenia Wykonawcy，kt（irego oferta uzyska naJWyZSZallCZbe

punkt（iw

5．Zamaw粗aCy udzleli zamdwienia Wykonawcy，ktdrego oferta odpowiadaC bedzie

WSZyStklm Wymaganiom przedstawionym w SIWZ izostanie ocenionaJako

naJkorzystnlqSZaWOParCiuopodanekryteriumwyboru

6．JezeliniebedziemoznadokonaCwyboruoftrtynajkorzystnlqSZq ZeWZgledunato，ZC

ZOStalyzIozoneofertyotaklq SameJCenle，Zamawla凋CyWeZWletyChWykonawcdwdo

Zlozenia ofert dodatkovvych w okreSlonym termlnle．Wykonawcy，Skladajac oferty

dodatkowe，niemogazaoferowaCcenwyzszychnizzaofもrowanewzIozonychotertach．

7．0feIlamozeuzyskaCmaksymalnlelOOpkt．

8．W toku occny oftrt Zamawl〔UaCy mOZe ZadaC od WykollaWCy PISemnyCh wyJaSnleh

dotyczacychtregcizIozondoferty
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sanIl〟rnegO．．D”wZI・′〟rIIL）M雄一BlldowaAonlnr再eIbe10WqI’用’I〝，‘／ごqCPgO一‘読I・Ldl’′（y（面′1日（107I）（）品柄間‘！〝）－、（／（有川‘川′′〝e一（′e

ZIra′‘lI）一IJ＿l‘LP／／用I）（）I／用‘）／150、10′ie OIrニ‘・こ（′′7Irl／〟rW均～朽工，〈rl）dAo，′lll，′面I、二（，LV，りr，OSCI一一iJ′柄・／′／’′Ogr（L／′用OI人，r・，・）／nPg・）

／rtba9／rlI柄r（II，〈rl）‘／（川′、柄

9．7amawlalqCyP。WiadominapISmieowynlkachpost帥OWaniawszystkichWykol－aWCdw，

kt（irZyublegalis－eOudzieleniezambwlell－a・

10・WybrallemuWykonawcyZamawlaJaCyOkre鉦mlgSCeiterminpodp－SalllaUmoWry・

XXVII．WykluczenieWykonawcy・

1．　ZanlaWlt咽Cy WyklLICZy Wykonawcdw z nlnleJSZCgO pOStepOWallla O Lldzielcnle

zamdwielllaWPrZyPadkachokreilonychw art・24ustawyPzp

2・ZamawlaJqCy ZaWiadamia rdwnoc7；e誼ie Wykonawcdw，ktdrzy　70Stali、γkluczclli

z nllllqSZegO POStePOWania，pOdZ南c uzasad－llenle∴k・klycznei prawne・（溝rte

Wykonawcywykluc70negOL一ZnqCSlCZaOdrzucona・

XXVIIl．OdrzucenieofertJr．

ZanlaWl調CyOdr7uCiofbrtcwprzypadkachokreSlonychwart89ustlustawyI）zp・

XXIX．ZmianypostanowiehzawartejUmowy・

ZmlanyZaWartdUnlOWySadopuszczone－laWarunkaellOkreSIonyehwUmowie

（zaIaczniknr9doSIWZ）・

XXX．UniewaznieniepostePOWania・

ZanlaWl棚CyunicwaznlpOStCPOWanieoudzielenieninlCJSZCgOZamdwICniawprzypadkach

inaz破ldachokrcSlonychwar193ust L3，4－5ustawyPzp

XXXI．SrodkiochronypraWneJ・

Wpost印OWanlumaJaZaStOSOWanieprzepISyZaWarteWdzialeVluslawyPrawot：amdwleh

Publicznycll・、Srodkiochronyprawl－eJ・

XXXII．Podwykonawstwo・

Wewzorzeumowy，StanOW団Cym7alaczniknr9doninleJSZCJSTWZ，ZOStaiyokrcSlolle

－　Wymag洲1‘l dotyczqcc umowy o podwyk。n乙一WStWO・ktdreJ prZedmlOlem sq roboty

budowLane，klbrychniespelnieniespowodLLiezgloszenlePrZeZZamawl掴eegOOdpowlednlO

zastrzczehlubsprzeciwLJe7；eliZanlaWl網CyOkreSlatakiewlnagania，

一innezasadydotyczacezawleraniabqdZreallZaCJlumdwzpodwykonawcaml

XXXIII．ZaIaeznikidoniniejszcjSIWZ・

（hnaezenie 疲�ｧv��

ZakiCZniknrl 婦ｦG&f'&ﾔﾆﾆﾆ�'ｦ��7'G��

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

Zalqczniknr3 婦ｦG'w霧�ｧWw霧��逍6ﾆﾇ$�&GB�
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Wn′larnegO。0，●wZymTlI。W′〟－Bu‘Iowakomo両Clb91°Wり当rd70的cegoW k／ad／）r‘y凍I（五Go～I）Otねrk＝一（，d′n・∴∴jC／CA（順，＝′〝Ie柄e

ZTrar‘10”′－［／I‘，I，／／『、l）（5U7n〟研）一↓）（LnegOl，r＝eニLl′所F・lrOl，ぴkq・eSrOdko、↓ll高〃dバ＝u＼！，り〝0諒、，′ra′，一aC／，／’rogram〟（）／，Cra（、り′1（，gO

I所‘1、Ir′柄Ir‘JIふ（）の、－′19ko

Zalaczniknr4 婦ｦG'w霧�ｧV�6F(�6ｷFG&V&VF�T5ｦU7F譁7ｧ�7wgfｶ�要�譌Wｦ�ﾖGv坊譁��

Zalaczniknr5 婦ｦG'ｦ�&�ﾆ�ｦ�譁���F�FF�譁�F��7���4ｦﾆ譁Wｦ&VF逍6��6�&Gv���

Okreskorzystaniaznichpr7，yWykonywaniuzamdwienia 

Zalaczniknr6 婦ｦG&�7v��F7ｦV譁��5ｦV�6�'��6ｷFG&V&VF�V7ｦW7F譁7ｧ�7ww霧��譌R�

zamdwienla，POSiada　WγmaganeupraWnienla，JeZeliustawynakkl（担膚 

ObowlaZekposiadaniatakichuprawnieli 

Zalaczniknr7 不x�Cg(���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�7G���ﾖ薮FGv��ﾆUｦ�7�6���6�ﾖvw'W�霧��友�ﾆ�T｢�

ZaIaczniknr9 婦ｦG%Vﾖ�gw7�&�v�7ｦ�ﾖGv坊譁��ﾆﾆ&ﾆ�7ｦ觀v��R�

ZataczniknrlO 認�VﾖV蹤�4ｦ��$�VｷF���

Zalqczniknrll �7�V7貿霧�6ｦUFV6��7ｦ觜��w霧��譁�尾F&薮'U&�&GD'VF�ﾆ�逍6��

（STWiORB） 

Zalaczniknr12 婦ｦG$ｶ�'G背v�&��7��Fﾗ��

Zalaczniknr13 ��'ｦVFﾖ��'&�&GB�
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鮪IIIIurnegO．．D”W2位lIrllo刑ピーBllIl（lWakoniO†liをIbulIWq、一，〔／7（）‘J＝q【ett／川、A／（，∠JPr‘yek／一日．（品l，（）んん一間hll）、（Iしん間、l′肌′一

みrllI（loII

／IIIaiIrl／柄IraISro（んIIiI高の

和凝結　　崖　　　嵩ヰコ
Pro」ektWSP0MinanSOWanyPrZeZUnieEuropeJSkazesrodkowFunduszuSpoJnOSCi

WRamachProgramuOperacyJnegOInfras血kturaiSrodowiSko

ZalaCZniknrldoSIWZ

Wzdr

FORMULARZAOFERTY

WPOStePOWamuOudzielenleZamdwienianarealizacJt：

Zadanjc2A－Budowa kolcktor．a∴Sanitarneg0，，D’’w Zyrardowie－Budowa komoITr

zclbct。WCJ，WChod空Ce W SkIad Projeklu，，GospodaI．ka wodno一gciekowa w mieSeic

Zyrarddw－EtaplI’’wspdInn穐nSOWanCgOPIZeZUnieEuropcjskqZCSrodkdwFunduszu

SpdjnoSciwramachProgramuOperacyJnCgOInfrastrukturaiSr。Jowisko．

NrreferencyJnynadanysprawicprzczZamawlaJqCCgO：ZP／JRP／RB／4／2014

1．　ZAMAWiA．JACY：

Przel短ebiorst－WGospolhr．kiKom〟naInd，，ZyrLlrddw’’Sp・ZO・0．

ilLC乙ySla5

96－3004－rarMw

POLSKA

2．　WYKONAWCA：

NinicJS均OfcrteSklada：

Lp． 疲�ｧv�w霧��v7綿�｢�AdrcsWykonawcy） 　　　　　　i 

1）高値：′諦高時．
ntlIe2v」，（，‘克く申
PeInomocnlku（Lidera）ztv）（JniezSJWZ

3．0SOBAUPRAWNIONADOKONTAKToW（dlaniniejszejofcrty）：

Nazwisko ��

Adrcs ��

Telemn ��
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fIrur（J研IlI‘，I，／／一IV，（，／／〝はlIバ01時I7倍Oprこe＝出準Ellr（）／均一kqこピ：r。（／ん川）／〟′I（／I11ニlバ1）りIIOjc川′r‘IIIlLl‘hl，r（ノ雄，′′′LL（小間JC）JIl（，ぐ（，

In／rtバIri／kIIIrtlIくr‘）（んliiI高（）

Fax． ��

e－mail ��

4　　　DEKLARACJAWYKONAWCY

4・l My，n17g POdpisan一、bedqc upowaznlOnyml do podpisania ninlCJS7g（壷rty prZeZ

WymlenlOnCgO POWyZej Wykonawce，W OdpowiedZi na PaIistwa oglosZCnie o ww

Zamdwlenlu OSwladczamy，Ze PrZeanaliZOWaliSmyl W Pelnl akccptuJemy trCiC

dokulllentdwtworzacychSIWZ

NllllqSZynl PrZMmLlJemy be7．∴7aStrZCZCh czy。grallleZehi w caloSci postanowienla

／aWaI’teWSIWZorazinibrmuemy，ZeZdobyliSmywszelkieniezbedneinfbrmacJedo

OpraCOWanlaOf七両ylPOdpISalllaWynlkaJaCCJZnielUmowy

ZobowIaZuJemySle1gWaran叫emy，bezzastr2CZehc7．yOgranicreh，WykonanieealoSci

ZamdwienlaZgOdnleZtreSciaSIWZ，WtymZWlaczollymdonlCJWZOremUmow′y

4．2　ccnanas7CjoftrtyzarealizacJeCaloScinilllqSZegOZamdwicniawynosl

WlymVATwwysokoSciS23％）／iO％1＊互

4・3　0iwiadezallly，Ze nalczymy／nie nalezymy＊do teISameJ gruPy kapltaloweJ、W rOZunllenlu

ustawyノdnla161ulego2007r oocllrOn－ekonkL一renCjiikonsumelltdw（DZ U．Nr50，POZ

331，Zp最n．zllL）

W prZyPadku przynaieznogci do tg samq∴∴grL一py kapitaIoweJ nale母

WyPelniCZaI準Zniknr8doSIWZ

4．4JesteSmyzwlaZanininlqS均Ofもrtqprzezokres30dniod uplywLlteminu skladanla O先高

（termlllliczonyjest wlqc7・nle Z dnlem WyZnaCZOnym PrZCZ ZamawiaJqCCgO jako termin

SkladmllaO先負）

4・5　ZobowlaZuJCmySu；do7akohczeniarealizacJ1PrZedmlOtuZallldwlelllaWterminic

dodllia．．．．…．．．．．

4・6　Skladamy nlnlejs74　0ftTtC W tym POStePOWaniulwe WklSnyInllllielliul／Dako

Wykonawcywspelnieubiega函ysieoudzlelelliezambwlenlaJ＊
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meOgranICニOI7egOITarObo少blL（lolIJanepolegtyqCenareah＝aqtnⅥ　＝a‘ねIIIaInllle時効negOZada川e2＾－，，ButItル〟koIektL）ra

WIIIl〟r枇gO，，D－’wa，rar〟oM0－－Buルル〟komoyZelb〟Io順グ販：IiO互。・egのレ最IuJI与（yek小．Gov，0‘hrk日間）（hu　～CIピ点く川aI（ノ！，I聞CIe

ろノr・Ir‘／（川－JkL／）／／当VV）bLnn（l個）WnegOPr＝e士jrlIt，嵐Lr・γ）ぴkL仁eSrOdkl5wFTl‘n‘11，～コ／▲Sl，有′7（，～CrWr（L〝）（I（l7Progr〟Im／0／）ertリJ′I‘ノgO

／′UTu、lr（，klt／r（Jバr（，dの，′L高く，

4・7　Nie uczestniczymyjako WykonawcawjakiejkoIwiekinneJOfercle Zlozong w celu

udzielenlaninlqSZegOZamdwlenia

4．8　UdzleLamy41atgwarancJllrekojmi napelenzakreszamdwienia．

4．9　Wadlum W kwocle…………………Zl（slownle．　　　　　　　．…．ZIotyeh）zostalo

wniesionewdniu…………………Wformie…

4・10Prosimy o zwrot wadium（wnlCSlOnegO W pleniadzu）na zasadach okrcSlonych

WSIWZnanastepuJaCyraChunckbankowy∴

4・ll WprzypadkuuznanlamOJq（naszq）ofertyzanaIkorzystniejszazobowiaz面（－emy）sie

ZaWrZeC UmoweWmleJSCuiterminiejakiezostanawskazane przezZamawl劉aCegO

OraZ ZObowiazuje（－emy）sie wnieSC zabezpleCZenle nalezytego wykonanLa UmoIVy

WWySOkoSciokreSloneJWSIWZ．

4・120ferta zostala zIozona na・　　　　StrOnaCh（kartkach）＊podpISanyChl kolかlO

POnumerOWanyChodnr…………donr．．

ZalaCZnikamidoninleJSZejoftrtysa：

Lp． 疲�ｧv��Nazwiskoiimle �����6�6�'��踟6F(�b�PieczeC 磐萌66��R�

Wykonawcy 備4�'��踟6V(�b�W���ｦ譁��6�������6�譁��W'G��vﾆﾖﾆV譌R�w霧��v7��upowaZnionychdo POdpisaniaoferty Wlmlenlu Wykonawcy 婦霧��v7��idata 

1． �� �� ��

2． �� �� ��

★niα701rZebneSkreSIiくく
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oL一dzlelcnleZamdwieniapubllCZnegO、PrOWadzonymw‘rybiepr7etargunleOgraniczonegona

podstawie迎Zdnla29stycznla2004rokuPrawozamdwlenPublieznychZOStalaz，aWarta

nilllqSZaUmowa、ZWalladale十一Umo、V坤OnaSter）明CqtrCSci：
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／IUI‘LWrll柄II（lIi†r（）‘／（用品u

PRZEDMIOTUMOWY

§1

1．Przedmiotem Umo、WJeSt Wykonanic robdt budowlanych polegaJaCyCh na realizacJl

Zadania2．A－Budowa koIcktoI・a∴Sanilarncg0，，D’’w Zyrardowic－Budowa komotY

かIbetoweJIWCl10dzacego w sklad Prqjektu，，Gospodarka wodll0－gciekowa wlllleScIe

Zyrarddw－EtapIID wsp緬llallSOWanegO PrZeZ Unie Europqska ZC Srodkdw FLulduszL一

Spdjn。iciwramachProgramuOperacyJnCgOIn宜astrukturaiSrodowisko・

2　PrzedmlO‘Umowy zostanie wykonany na warunkacill W ZakresIe OkreSlonym

wpostanoWieniachnlmgSZej UlllOWyOraZnaWarunkachlWZakresleOkrcSlonymWnW

dokumcntach，ktdrcbCdaodczytywallelilllerpre10WaneJakoinlegralnac丞CUmowy：

a）Decy4iopozwolenlunabudowe，

b）！｝rojekciebudowLano－WkonawczymzamlCnnymdoprolektubudowlano．wykonaweng（？

zamienncgo koIcktora sanitamego”D，，w Zyrardowle W Zakrcsie7m－anylokalizagl

lPOSadowicnia komory7elbetowcJ Zlokalizowang na k。lekl。rZe Sanltarnym・・D”oraz w

zakresie zmlanylokallZaqlidlL一gOSCIOdcinkdw kolektora sanitarnego・・D当kaIlall／Luill

sanitarncJZlokallZOWanyChnaterellleOczysnZalniSc－CkdwwZyrardowle，maj2014

C）Projekcic budowlanym brallZa elektryczna－lnStalaeja OSwietlenlOWa dla koll10ry

ZelbetOWq，StyeZeh2012，

d）DokuillentaCJigeoteehnicznd dlaprzebudowy kanalizacJiwlilliikolektorasanitarnego

，、D、’wZyrardowle、PaZdzLemik2008・

e）SpccyllkacjachTechnicznychWykollanla10dbioruRobdtBudowlanych，ZWanyClldalej

STWlORB，

f）OrercieWykonaweywrazZZalacznlkami，

g）SpecyLlkac申stotnycllWarunkdwZamdwienia（SIWZ），

h）WyjaSnieniと一Zamawla．laCegOudzielanewtrakclePrOeeduryprzetargowd

4．Nazakrcsrzcczowyprzcdmiotuzamdwieniaskladasie：

－BudowakomOryZelbetowcJWraZZJgWyPOSaZemCmiillStalacJaOSwietlenlaOraZllnlq

kablowa ZaSilaJaCa Z rOZdZlelnlCy Rll doposa7enlem tql rOZdziclnlCy ZIokalizowanq

wOblPompowniamidska、

－Demolltazistnle川Ce．lkomory zclbetowq wraz ze studlllaO Wymiaraeh ok・4X2m，

gleboko丸iok・7m，
－BudowaodclnkdwkolektorasanitarllegO”D’”，り　Od studniS53dokomoryzclbetowq

odlugoSciokolol，80m（uwaga・StudniaS53iodc・kolektOraSanltamegO，，D“‘p0－1両dzy

S52iS53meWChodziwzakrcsprzedmiotu？，amdwiellla）1Odc∴Kolektorasanilamego，・D’‘

odkomorydo przepomPOWnlmlqiskiej Ob・lwpostaclkszta根izestalik／oodlugoScL

okolo7，1m，

－Budowa odcinkasieclkanalizacJlSanitamg kiCZaCegOIS画調Ca kana高ac持Sanitarnq

dn．400mlllZkomorqzelbetowaOdlL一gOSciokolo2，70m，

－Przebudowaprzylaezae．0．kolic母acegozr・rOjcktowanakomorq7Clbetow神IaOdelllkL一

OdlugoSciokoIo15m，

－DemonlazIStnI瑚ccgO nieczynnego wodo叩gL一iimqlStnleJqCql1両astruktury nu

odclnkachkoliduJaCyChzwykonywanymirobotami（Uwaga・docclowabudowaprzylacza

wA36niewchodziwzakresrzcczowyprzedmlOtuZamdwlellia），

－WylaCZeniedoplywuSciekdwdoistnlCJaCdkomorypoprzezzakorkowamekoleklordw

doplywowyell（AIB）wrazzwykomniemdwdchni一ZlemnyChkoIcktordwobq蘭owyclldo

P。mpOWnlmlejskiejOb．1ikolllOryPrZyPiaskowniku，
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－　7amknieCie dotychczasowegowloluSclekdw w PompownimlqSk南Obl od strony

kol110ry，

－WykonallierozruehutecllnOl。glCZneg0，

－0pracowatlielllStrukcjieksploatacJl，

一Ws7：yStkieczynnoSciumozliwl瑚Celma璃CenaCelubudoweww elementdwprzedmiotu

zamdw′ienia wraz zICh uruchomienicmi doprowadzcnlemlerenu p（）prOWadmnyCh

robotachdostanuplerWOtlleg0，

－0bslugageodezyjnaprzedml‘）tuZamdwlenla（tyc個lieorazinwcntaryzacJageOdezyJPa

powykonawczazacwldencJOnOWa－laWPowiatowymOSrodkuGeodezyJnymW7yrardowle

－OryginalywiloSci4egz dlaZamawi魂cego）、

－WykonalliedokumentacJlprC直ktowq主WraZZuZgOdnieniamiiuzyskanieodp。Wiednieh

decyかadnlinistracyJnyCll W SZeZegdlnoScidla pr7ebudowy przylqcza co kolidL高cego

z pr〔事ktowana komora zclbetowa na odclllku ok・15m，Je誼to bcdzie konieczne do

WykollanlarObdtbudowlanych，

－Wykollanledokumentac」lPOWkonawczcIWlloSci4egz・dlaZamawlaJaCegO、

－lnneczynnoSeiniewymlenionewyzq，akoniccZnedowykonaniapr7’CdmlOtuZallldwlenla

OPISanCgOPOWyZq・

SzczegdlowyzakresiopISprZedmiotuzamdwieniaLUCty70StalwDokulllenlacJlPrOjektoweJ

okrcSlonejw§1．LlSt．2、b，C，dorazSTWiORB

5　W pr／yPadku sprzccznoSci w postanowienlaCh dotyezaCyCll PrZedmlOtLl LlmoWy，d。

celdwln‘erpretaeJlbedqmialyplerWS7ehstwodokL一mentyZgOdnleZnaSlep明Cqkoi坤lOSci草

W）恒nienia ZalllaWl年増CegO udzieione w trakcle prOCedLlry PrZCtargOWq，l）rQJekl

budowlano－WykollaWCZy，STWlORB・

6・WykollaWCaOSwiadcza，ZC∴ZaPO加alsleZDokumelllacJaPrqlektow牡SllWlORB oraZ

innymldoku11－enlamlOPISuJqCymlPrZ・Cdmiotz’一mdwicnlainiestwierdzawnicllbleddw，anl

brakdwJczeliwtrakciereallZaCJiUnlOWyZOSlanawjakikoIwieksposdbuiawnionebledylt一b

brakiww．dokLmCntaCh、WykonawcaniezwlocznleZaWlad。mlOnichZamawl棚CegO，nie

poZnlgJednaknizwtermlnie3dnioddatyichujawnlenia・

7．OpISa11e W uSLl roboty obejmu：Iq WSZeikic roboty，dostawy matcrlaldw、ur的dzeh

isprzCtu OraZ uSlug、rOZruChyiprdby，badama，S亮01enia niezbcdne do nalc7ytegO OraZ

termin。WCgOWykollanlaPrZedmiotuUlnOWy

8・Wykonawca zobow堅甲e SlC Wykonad przedmiot Umowy ZgOdllie∴Z dokumentaeJq

prqJeklowa、SpecyllkacJa TechnlCZnq Wykonaniai Odbioru Robdt Budowlallyeh

（STWiORB）orazillnymldokulllelltamiopis可qcymiprzedmiotzamdwlenla，ZZaehowalliem

mo711WienqW車SZqStarannOSci，ZgOdlliezzasadallliwledzytechnlCZnq，ObowlilZuJaCymi

przepISamitechniczno－budowlanyml，WSZCZeg61noScizprzepISallliustawyzdllia7iir，Ca

1994r．Prawobudowlalle（tekstjedllOlltyDz．U．Z2013r・，POZ1409zczm・）・

MATERIALYlURZADZENIASTOSOWANEDOREALIZAC・JI

PRZEDMlOTUUMOWY

§2

l Wszelkiewyroby（lllaterialy、ur均dzenialmaS／yny）zastosoWane prZeZ WykollaWCedo

realizacjlPrZednliotuUnlOWnluSZa・

a）spelniaCwszelkiewymogiustawPrawobudowlaneiillllyCllPrZePisdw、

Strona41ze5



tLM。恢uy，，／～luInrJJ怖r…柄ljkLmOW′enI‘，dklr，OSn・PO、・am（月Ld＝，証′冊二a′，′（八日で〝′‘，／）高IJ・二川，g甲，′（川（，・ttI′牒（，、l／リb／，／）rニeI‘，聞

II／（・Ogr（l／II（ニ0′1（・t・0′，arl）（，OIlh”do、l／a暗POk擁／qCe′7‘Jreu／′こくlqIml二‘，（hl，I‘lI用eSO（〃mJg（lZu‘l‘u肌・2A一・・B‘《‘Io…koLekIora

割れ′，ameg0．．0・・wZ囲rdow，0－B，‘〟owak個OryleIbeIwくり当‘i‘／′（，‘JニqCPgl川、柄‘lP′UJ可ん事（読pu‘klrALI、‘（）‘JI′0∴∴f（JL高相・I一間′IL値，（・

Z間r‘！（州IlaI）I／I、l）（，l／IM〝、一I（用ピg〟〃′二eこく中られ。I）り高l二生り当・‘IA・）、一高′7‘l脚，＼〝（ynの‘I－Iir‘LmaC／7／’′Og′‘L′刷（中値，（一lJ′，eg（l

b）byC dopusZCZOne do obrotui do powszcchllegOlubJednostkowego stosowania

w budowllictwleilla dowdd tego posiadaC odpowlednie dokumenty wymaganc prfCZ

WlaSciweprzepISy・

2・WykonawcaJCStZObowlqZanyPrZekazaCZamawlqiqCemudokumenty，Oktdrychmowa

wust．lpr／CdicllZaStOSOWanicm・

3　Wykonawca ponosiodpowiedzlalnoSC za skutkiwynlka庫e Z ZaSlosowania wyrobdw

mCZgOdnycllZUmowqLObowlaZuJaCymlPrZeplSami・

TERMlNY

§3

1UstalasICnaStCPuJaCetermlny

a）TerminrozpoczceiarealizacjiplzedmiotuUmowy：dziehpodpisanlaUmow・

b）WymaganytcrminZakohczcniaRealizacjiP・ZCdmiotuUmowy－29・05・2015r・

2．ZaTemlillZakohczenia RealizacjiPrzedmiotu Umow rozulllle S埠terlllln Wykonania

robdt budowlanycl10bjetycll Umowa，pOtWierdzony prT・eZ ZamawlaJaCegOilnzynlera

KontraktLl／InspektoraNadzorL一WProtokoleOdblOruKohcowegoRobdt

3　Wykonawca／ObowlaZanyJeSt naJpOZnLq na CO na＿lmnlも14dnl Pr／ed Termincm

Zakohczema ReallZaCJI PrzedmlOtu Umowy pr7・Cka7aClllZy…erOWI Konlraktu do

zatwicrd7eniaZalllaWlalaCenluDokumentaqepowykonawczaOrを一ZWSZyStklelnnenleZb函ne

dokumenty，W Zakrcsie umozllWlaJaCym Zlozenie Zamawla輝emu Zi一Wladomicnia

ozakohczeniubud。Wy，OktdrymmowawustawicPrawobudowlane・

4ZamawlaJqCyPrZekazeWykonawcynaJegOPISemneZadanlC一丁erellbudowy・nlePOれiq

lllZWternllnic3dnlOddatyzlozelliaz担anla，jednakn－eWCJ，e誼iqn17：

－Wdniu，Wktdrymubezpieczcnla，OktdrycllmOWaW§6bedazawarteioplac。ne・adowdd

lChL・aWarClaioplacenlaZOStaniedostarc7OnyZamawl〔凋Celllu，

－Wdnlu，WktdrymstrollyuZgOdni3日reSCLIarm。nOgramurZeCZOWO一角nansowego、Plallu

PねtnoScilPrqiektuOrgallizacjlRobdt・

5．Zamawl棚eyPrZekazcWykonawcyDokulnentaqePrOjektow生Specyllkac持′Teellnic型

WykonalllaiOdbioruRobdtBudowlanych（STWlORB）nlCPdZniqmZWdniuprzckazallla

TerenubLIdowy．

HARMONOGRAMRZECZOW0－FINANSOWY，PLANPLATNOSCl

iPROJEKTORGANIZACJIROBOT

§4

1．NleZWlocznlePOZaWarCluUmowyWykonawcaprzedlozy

a）uzgodnlOllyZZamawiajqcymlInzyniercmKontraktu／TnspektoremNadzoruHar1110nOgralll

r7，eCZOW0　－　mansowy、StanOWlaCy harlllOnOgram reaIvacJl pOS7，C7egdlnych robdl

zteminamilChrozpoczecla，ZakohczcnlaiwartoSciamiorazsporzqdzonynaJegOPOdstawle

Plan Plaln（悠ciokreSlaJaCy PrZyJete Okrcsy rozllCZCniowc oraz wysokoSC posZCZtegdlnych

pkrtnoSci、jakieZamawlaJaCyZObowlaZanybedzieuregulowaC7tytuIuwykonanlaninlCJSZei

UmOWy・

b）uzgodnionyzZamawia揮ymProjektOrganizacjlRobdt，OktdryIllmOWaWS3ust・4・

C）Plan PlatnoSci．WllkaiqcyzHarm0㌢gramurZeC7°WO－finansowegoorazzgodny

zzawartaUmowqlZamierzenlallliZamawlaJaCegO・

2士Iarmonogramrzeczowo一mansowyzostanleSpOrZadzonyprzezWykonawc写dlarobdt

bLIdowlanychotyctychDokumentacJaPrqjektowaorazSTWiORB・
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／I7hI〟rll柄／r〈l待rodoI用ko

3・IIamonogram r7＝eC7OWO　－　nnanSOWyl Plan Platl10gcillie mogq byC sprzeczne

zzamierzeniamilnWeStyCy」nymiZamaw一朗CegOiUnlOWa・

4　WykonawcallleZWIoeZnie uzgodnl ZlnzynlerCm Kontraktu／Inspcktorem NadzoI・u

lZanlaWlaJaCynlOraZPrZedlozyZamawl明Cemuuaklualnione：Harmonogram r7ccZOW0－

llnans。WylPlanPlとnOSci，JeZelidokumentyleniebcdazgadzalyslelubnieb珂qSpOlnC

zl氷tycznympostePemPraCyWykonawcylubplatnoSciami・

5　WykollaWCaniezwlocznie przedlozyZamawla揮emu Weelu L一ZgOdnlCnia uaktualniony

PrQjektOrganizacjiRobdt・OktbrymlllOWaYr§3ust・4言ezclid。kumenttenniebcdzie

zgodnyT，ねklycznym－metOdamistosowa－lymlPrZyWykonywaniurobdtlubzamlCrZenlaml

WykollaWCyWlymzakresie・

6・Wykonawca zobowlaZany bedzle rdwlliez do czy－lnOScioplSaneJ W uSt　415・JeZell

otr7・yma StOSOWane POWladomienie odZamawla壇CegOlublrvynlera Kon血ktu／lnspektora

Nad710ru．

PODWYKONAWCY

§5

1Wykol－aWCa・POdwykonawcalubdalszypodwykonawcazamdwienianarobotybudowlatle

zamlerZ瑚CyZaWrZeCu1－10V鳴OPOdwykonaws‘wo・ktdreJprZedmiotemsqrobolybudowlanc・

JeSt Obowiqzany，W trakcie rcalizacJ1Zamdwlenia publicznego na roboty budowiane・do

przedlozenlaZamaw光り準emu Prqicktutq umow，prZy CZym POdwykonawealub dalszy

podwykollaWCaJeSt Obowla／any dolqczyc zgodt Wykonawcy na zawarcle umOWy

opodwykonawstW00treScizgodnejzpr（yeklemumowy・

2　Tcmm ZaPlaty wynagrodzenia podwykonawcylub dalszenlu POdwykonawcy

przewldzlany W LImOWie o podwykonawstwo niel110ZC byC dluzszylllZ30dniod dnia

doreczeniaWykollaWCy，POdwykonawcylubdalszcmL一POdwykonawcyfhkt…γIubracl…lku、

PotwicrdzqIaCyCll Wykonanie zlec01－eJ pOdwykollaWCylub dalszemu podwykonawcy

dostawy，uSlLlgilubrobotybudowlanq・

3．ZamaW最高cy，W terminie d014（cztemastLl）dnlOd przedstawienia prqlektu umowy

oktdrymmowawustl，lnaPraWOdozgloszeniapISemnyChZaStr7eZChdopr〔扉ktuulllOⅥγ

opodwykonaWStWOlktdrqprzedllllOtemSarObotybudowlane：

1）nlCSPClnil函CejwymagahokreSIonychwspecynkacjiistotnychWarullkdwzamdwlenla；

2）gdyprzewldujeternllrZaPlatywynagrodzeniadluzs7ynlZOkrcSlonywLtSt・2

4．NleZgloszenie pISemnyCll ZaSlrzezeh do przedlozoneg。　PrOjeklu unlO、y

opod、Wkonawstwo・ktdrqprzedmiotemsarobotybudowlane，Wterminie14dlll・uWa硯Sle

zaakceptacJeprOjektuumowyprzczZamawlaJaCCgO

5・Wykonawca，POdwykonawcalubdalszypodwykonawcazamdwienianarobotybL一dowlane

przedkladaZamawl瑚CemuPOSwiadczonqzazgodnoSCzoryglnalemkopiezawarteJumOWy

opodwykonawstwo，ktdrqprzedmlOtemSarObotybudowlanelWterlllinie7dnioddnlaJeJ

6　ZamawlaJaCy．W termlllie14　dnL zglasza pISemny SPrZeCIW do umowy

opodwykonawstwo，ktdrq przedmiotcmsarobotybL一dowlalle－WPrZyPadkach，Oktdrycll

nlOWaWuSL3pktl）lub2）

7NleZgloszenlePISemnegOSPrZeCiwudoprzedlozoneJumOWyOPOdwykonawstwo・ktdrq

pr7edmiotemsarobotybudowlanc・Wtermlnle14dnl，uWaZaSiczaakceptacJeumOWyprZeZ

ZalllaWlaJqCegO・

8・Wykonawca，POdwykonawcalubdalszypodwykonawcazamdwlenlanarObolybudowlane

przcdkladaZamawla．庫CmuPOSwiadczonazazgodllOSdzoryglnalemkopleZaWartgumOWy

Strona43ze5
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I〝b（l、Ir〟柄Ir‘JIl；ro‘10、一，／jAo

opodwykonawstwo，ktdrqprzcdmlOtemSadostawylubuslugl，WIcrminic7dnioddniaJq

ZaWarCia，ZWylaCZememumdwopodwykonawstwoowartoScimlllqSZqnlZO，5％WartOScl

LlmOWγ　W SPraWIC Zam（iwienia publicLnegO OraZ umdw o podwykollaWStWO，ktdrych

przedmlOt　7°Stal wskazany przez ZamaWl左胸CegO W SPCCyflkacjlislotnych warunkdw

ZamdwICnla，、Iako nlCPOdleg＝UaCy ninlqSZemu Obowiqzkowi・WytqcZenie，O ktOrym mowa

w zdamu PlerWSZym，nie dotycz・y umdw o podwykonawstwo o wartogci wiekszeJ niz

50000zl．

9Wpr7ypadku，Oktdrymmowawust．8，jezelitermillZaPlatywy－lagrOdZeniaJeStdlL一ZS7y

nlZ30dnl，ZamawlqIqCylnlbmuIeOtynlWykonawccIWZyWagO do doprowadzeniado

zllllanyteJulllOWyPOdrygoremwystqpleniaozaplatekaryunlOWnq・

10PrzepISyL一S－1－9stosuJeSleOdp。WiedniodoZmiantqIumOWyOPOdwykonawstwo・

ll Wykonawca bed7ie kazdorazowo przedkladalZanlaWl瑚eemu WraZ Z kazdq fbktL一ra

oswladc果nia podwykonawedwi dalszych podwykollaWCbw zaakceptowanyell Pr7e／

ZalllaWl瑚CegO ZgOdllle Z POStanOWlenlami ninleJSZei UnlOVYy OraZ kople dokonanycll

przelewdw、POtWierdzi症cychuregulowanienaichrzeczprzezWykonawcewymagalnychna

dzIChzlo7Cniaw oSwladczcnianaleznoSciztytulureali／aCJ1ullldwpodwykonawc7yCh・

Wprzypadkubrakudo車zcniatychoSwiadczeh，Zamaw周年CymOZedokonaCbezpoirednicI

zaplaly wymagalnego wynagrodzcnia przyslugL咽CegO POdwykonawcylub dalszemu

pod、γk0－1aWCy．ktdry zawarl∴zaakceptowa－1年∴PrZeZ ZamawlaJaCegO umOWや

opodwyk0－1aWStWO、ktdrgprzedmiolemsarObotybudowl洲e・1ubktdryzawarlprzedlo70nq

Zamawl瑚CemuLlmOWeOPOdvYykonawstwo，ktdrqprzedmlOtemSadoslawylubuslug－

12．Wynagrodzenie，Okldrymmowawustll，dotyczywylaczllienalez110gcIPOWSta事hpo

zaakceptowanluPrZeZZamaWl棚CegOumOWyOPOdwykonawstwo，ktdrcJPr7edmiotemsa

roboty budowlanc、Iub po przedlozeniu ZamawJqaCemu POSwladcZOng Za ZgOdnoSC

zoryglnalenlkopilumOWyOPOdwykonawstwo・ktdrqlPrZedmlOtelllSadoslawylubuslugl・

13．BezpoSredmaZaPlataobejmuJeWylqcrnienaleznewynagrodzenie，bezodsetck、nalezllyCh

podwykonawcylubdalszemuPOdwykonawcy・

14　Przed dokonaniem bezpoSredniq zaplaly ZalllaWla揮yJeSt ObowlqZany umO茄wIC

Wykonawcy zglos7enie pISemnyCh uwag dotyczaCyCh zasadnoSci bezpoSredlllq ZaPlaly

wynagrodzellIaPOdwykonawcylubdalszemupodWykonawcy・OktdrycllmOWaWuSt・1L

ZamawlgaCyinforlllLUe O terminle Zg恒szania uwag，nic krdtszym ni77dni od dllla

dorcc7．eniatcJinlbrlllaCJ1

15WprZypadku7gloszcnlauWag，OktdrychnlOWaWuSt・14IWter証niewskaza～lymPr／eZ

Zamawl明CegO，ZanlaWla璃CymOZe・

1）nle dokollaC bezpoSredniej zaplaly wynagrodzenia podwykonawcylub dals7cmLI

podwykonawcy、」eZelivvkonawcawykazeniezasadnoSCtakiejzaplalyalbo

2）zkr／yC do depozytu sadowego kwote potrzebn3　－1a POkrycie wyllagrOd篤nla

podwyk。naWCylubdalszeg。POdwykonawcywprzypadkuistnicniazasadnlCZqWatPllWOSci

ZamawlaJaCegOCOdowysokogcinalezneJZaPlatylubpodmiotu，ktdrcmupkrtnoSCsICnalezy，

aibo

3）dokonaC bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenla POdwykonawcylub dalszenlu

podwykollaWCy、」eZelipodwykonawcalubdalszypodwykonawcawykazezasadnoSCtakiqi

Zaplaty．

16　W przypadku dokonanla bezpoSredniq zaplaty podwykonawcylub dalsze1－lu

podwykonawcy・O ktdrych n10Wa W uSt・11，Zamawl棚Cy pOtrqCa kwote wyphCOnegO

wynagrodzcniazwynagrodzellianalczllegOWykonawcy

17．KolliecznoSC wielokrotnego dok。nyWania bc7pOSrcdnlq Zaptaty POdwykonawcylub

dalszemu podwykonawcy，O ktdrycll mOWa W uStll，1ub konieczno需　dokonania
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／ItbtllIrI／klilr（l／ST0くわ11lISko

bezpoSredllich zaplat na sumC Wieksza niz5％wartoSci umowy w sprawie zam（）wlenla

Publicmego moze stanowiC podstawe do odstaple－lia od unlOWy W SPraWic zam（）wienia

PLIbllCmegOpr7CZZamaw母I年CegO．

18　PrzeplSy uS1．1－17nie narusz利a PraWi obowlaZkdw Za皿一Wla．laCCgO，WykollaWCy、

podwykonawcy－dalsngOPOdwγkonawcywyn哩庫ychzprzepISdwar16471usta、γZdllla

23kwietnia1964r－KodekscyWilny．

19　Wykonawca nle mOZe pOWierzyc podwykonawcom rcalizacJl kluczowyeh ezesci

zamdwieniaprzedmlOtunlnlqSZd Un10WyWPrZyPadku7aStr7e7cmiaprzezZamawはUqeegO

obowlaZku osobiStegO Wykonania przez Wykonawce、Za Wyjalkiem zakresu，W jakllll

Wykonawcapowo巾esrenazasobyinnegopodmiotu，naZaSadachokreSIonyellWart・26ust

2bLlStZlWyPraWOZamdwlenPubiicznyeh，WCeluwkazanlaSPelnialliawarunkdw言）ktdrych

mowawart22usllLISlawyprawozaLndwlenPubllCZnyCh．

UliEZPIECZENIE

§6

1．WykollaWeaZaPeWn主naokresoddniaprzekazalllaTerenubudowydodnia（tcrminu）

zakohczelliareallZaCJIPrZednliotuUmowy，tj．datyOdblOmKohcowegoRobbtubezpleCZCnle

budow，ktdrcbedzleObgmowa‘swoinlZakresemmit；dzylnnymi

a）ubezpicczenie odpowicdzlalnoSci cywilllq dellktowej z tytulu7mSZCZCnia wszelkid

wlasnoSeinakwottlmlnzl（ubezpleCZCniezaszkodyrzeczoweim瑚tkowe），

b）ubezpieczenleOdodpowiedzlalnoScicywilncjdcllktowqnawypadekSmlerel、kaleetwalLlb

uszkodzcllia ciala na kwote l mln zI（ubc7Pieefenle Za SZkody osobowe）

wodnleSleniud0

－　0SdbupowaznlOllyChdoprzcbywanlanaTereniebudowy・

－　OSdbtrzecICll．ktdrenleSaupOWaZnlOnedoprzebywanlanaTerenLebudowy・

C）ubczpieczenie od zlllSZCZelirobdt，materialdwISPr7etu orazinnego mienia o暁tycll

Umowa（ubezpleCZenieoddzialalnoScibudowlanej）nakwo鳴niellln車iSZ甲高120％kwoty

wynagrodZetliaokreilonegow§12ust2Umowy（brutto）

2．Kopie…ldwubezpleCZerLia（POllS）wrazzdowodamlZaplatyodpowiedniejcz率CISkladki

WykonawcaprzekazcZamawl瑚Celllu・

3JezellWykonawcanieprzedstawizadalleJPOllSylubdokumentdwubezpleCZenlOWyCh．jak

itezdowoddwzaplatyodpowlednicJCZeSCiskladekwtcrmlllle28dnioddniapodpisania

Umowy，ZamawlaJaCy mOZe ZaWrZeC umowe ubezpleCZCnlOWq na koszt Wykonawcy・

W taklm prZyPadku Zamawla．laCyJeSt uPraWniony do obci揮nia Wykonawcy kwota

zap－ac。1－yChskkldekubezpleCZenlOWyCh，ktdramozepotracICzkwotnalcznychWykonawcy

4・Wykonawca przed zawarciem ubezpleCZenia ma obowlaZek uzyskania akcer）taC・一l

ZamaWiajaCegOtreSciumdwube仰ieczenia（POlis）・

5　7mianywarunkdwubezpleCZelliall10gabyC dokonywane′aZgOdaZamawlaIqeegOlub

jako ogdine zmlany WPrOWad7ane prZeZ nrme ubezpleCZeniowa、Z ktdrq wstala zawarta

umowa ubezpleCZCniowa・Obydwie strony Umowy muSZa prZeStrZegaC warunkdw pollS

ubezpleCZenlOWyCh

6・Zamawla璃Cyi－nzynlerKontraktu／InspektorzyNadzoruInwestorsklegO bedardwnoicgle

zwykonawcaobleClOChronaubezpleCZeniow申ubczpleCZenlem，Oktdrychmowawusl・l

pkt．a）ib）．

7．Beneflc」enlamiztytuluubezpicczenia，OktdrylmllOWaWuStlpkt・e）b函ardwnolegle

WykonawcaiZamawl航Cy
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8・UbezpleCZema，OktdryellmOWaPOWy7・qmuSZaPOZOStaCwmoeyprzezcalye7aStrWaI－ia

Umowy az do dllla（tcrnllnu）狙kohezenia realizacJI PrZedmlOtu UIllOWy（OdblOru

KohcoWegORobdt）

9JezelizjakiegokoiwlekpowoduubezpleCZellialliebedapozostawaCwmocyprzezokres，

o ktdrym1－1OWa WuSt・8，ZalllaWkUaCy mOZC ZaWrZeC umoWre ubezpleCZenio叫na kos71

Wykonawcy WtakimprzypadkuZanlaWlaJaCyJeStuPraWni0－1ydoobclaZelllaWykonaWCy

kwota ZapIaconych skladek ubezpleCZenlOWyCh，ktdra mOZe POtratCIC z kwot naleznycll

WykonaWrCy・

FUNKCJE

§7

1．Podmiotem kolltrOluJaCyml nad′0mlqCynl Z ramienla Zamawl瑚Ceg。PraWidlowq

realizacJeUmowylPelnlaCymhlnkcJerePreZentantaZamawl掴eegOPrZedWykonawcq」eSt

InzynicrKontraktu／InspektorNadzoru・

2・RoleInzynleraKontraktunazadaniupelniCbedzie・

3．WimlCmuInzylllCraKonlraktuosobamlSPraWL咽CymiobowiQZklZWlaZa－leZeWSPdlpracq

zwykonawcQ．nadzoremnadprowadzollymirobolaml。ra′koordynと一CJaPrOWadzonychrobdt

be函

a）IllZynierRezydenlwosoble

b）IllSPektorrobdtbudowlanyellWOSOble

e）Inspeklornad70rurObdtsanitarnychwosobie

d）Inspekt。rnadzorurobdtelcktrycznychwosoble

Wykonawcaustanawla・

KicroWnikabudowywosoble

KlerOWnikr。bdtclektrycZnyChwosobie

e）KierownikrobdtinstalacJIWOdociqgowychikanalizacyjnychwosobie…

！，RAWAIOBOWIAZKiZAMAWIAJACEGO

§8

1Do obowiazkdw ZamawIZUqeegO POZainnymi。kreNonymlW treSclnlmeJSZg UlllOWy

nalczy：

1）protokolameprzekazanleTerenubudoYnaWarullkachokreSbllyChw§3ust・4・

2）przekazallleWyk0－1aWCyDokumentacJlPrOjcktowej，STWiORB・kserokopilDecy乙Ii

opozwolenlunabudowe・DziellnikaBudowy・

3）przyst紳lCnledoodblOruPrZedmlOtuUlllO、γ、

4）zaplalaumdwionegowynagrod7Cnia・

2　ZalllaWl棚Cy uPraWnl。nyJeSt do kontrolowania prawidk）WOSc－　Wykollama rObbt・

w szczegdlnoSc．1ChiakoScl，tCrmi110WOScii uzyeia wlaScIWyCh wyrobdw（materialdw

lurZadzeli）．

3・Zamawl瑚CymaPraWOZglaszaCzastrzezenialZiidaCodWykonawcyusunlCClaZTerenu

budowykazdejosoby，ktdrazdanlenlZalllaW・gaCegOZaChowLUeSLeniewla鉦wielubJeSt

nlekompetelllllalub medbala w wykonaniu swoich obowlaZkbw W uzasadnionych

przypadkachZamawlaJqeynlOZeZqda‘usunl碑aZTerenubL一dowypodwykonawcdw・
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OBOWIAZKIWYKONAWCY

§9

1・DoobowlaZkdwWykonawcy，pOZainnymiokreSlonymlWtreScininlgSZqUmowynalezy

WSZCZegdlnoSci：

1）Prawidlowewykonanie．ws誓tklChrobdtzwlaZallyChZrealizacjaprzedmiotuUmovYy

ZgOdnleZJqpOStanOWlenlaml，ZgOdnlCZDokumentacjaPrQjektowaOraZSTWlORB，OraZ

innymldokumentamiopISuJqCymlprZedmiotzamdwienla，ZaSadamiwledzytechlllCZnq，

ObowlaZLUaCymlPrZePISam主wtymtechniczno－budowlanyml，atakzezzachowanlem

nalczytdstarannoScl，WterminieokreSlonymwUmowie．

2）WprzypadkustwierdzepiaprzezWykonawcewadw DokumentaqjiprQjektowejoraz

WinnychdokumentachopISuJqCyChprzedmiotUmowy，ZaWiadomienlCZamawl明CegO

Wterminie3－Chdniod datyichujawnlenla．Wprzypadkuzaniechaniazawiadomienia

Wykonawca ponosiodpowledzialnoSC za szkody wynlkle wskutek nle ZaWiadomienia

3）Prowadze午erObdtwsposdbniepowodujqcyszkdd・WtymZagrOZeniabezpleCZehstwa

IudzllmlenlaOraZZaPeWn均aCyOChroneuzasadnlOnyChinteresdwosdbtrzecich，POd

rygorcmodpowiedzialnoScICyWilngzapowstaleszkody

4）ZawarcleubezpieczehzgodniezwarunkamiokreSlonymlW§6．

5）Koordynaqa prowadzenia robdt przez Wykonawce z ZamawizuacymiTnzynlerem

Kontraktu／InspektoremNadzoru．

6）OpracowaniePlanuBczpieczehstwaiOchroやyZdrowia・OktdrymmowawarL21a

ustawPrawoBudowlanelPrZekazanleZamawlaJaCemuWilogci3egz
7）Obsluga geodezyma przedmiotu zamdwienia・W SZCZegdJnoScL gcodezyjnc

WyZnaCZenieoblektdwbudowlanychwterenle，CZynnOSclgeOdezyJneWtOkubudowyoraz

PO Zakohczeniu budowy，POZySkanie aktualne」maPy ZaSadnlCZCJ terendw objetych

przedllliotemUmowy．

8）Prowadzeniedokumentadlbudowy？TaiSpOrZadzenleDokumfntaCJipowykonawczeJ

WiloSci4egz言inwentaryzacJlgeOdezyJnqpOWykollaWCZqZaWlergaCqPOSwiadczenle

OJq PrZekazaniui zaewidencJOnOWaniu w O計odkLl DokLlmentaCjl Geodez〉胆qi

KartOgraficzやWZyrardowle－WiloSci4egzemplarzy（Oryginaly）

9）Wykonanl午年WlasnykosztwszystkichniezbednychbadahlPrdb，uZgOdnleh，

10）Zapewnlenle WSZyStkich niezbednych nadzordwipolliesienle ZWiazanych z tym

kosztdwpozanadzoreminwestorskimiautorskimProJektanta

ll）UzyskaniewszystklChnleZbednychzgddnaczasrealizacjiprzedmiotuUmo、γ．

12）DostarczenlCZamawi諦cemudokumelltdw，ktdrebedapotwierdzaly言zproponowane

PrZeZWykonawcewyroby（materialyiurzadzenia）posiadaJa．VVmaganeparametryoraz

potwierdzajadopuszczenLedoobrotulPOWSZeChnegostosowanla

13）Przestrzeganie na Terenie budowylterenie przyleglym porzadku，PrZeplSdw bhp

lp・pOZ・

14）Przygotowanie od slrony technlCZng，SZkolenia／hi prdb kohcowych oraz

PrZePrOWadzenienaswdJkosztprdb，badahiszkoleli．

15）ZglaszaniedoodbiorurobdtzanikaJaCyChLubtllegaJaCyChzakryciu．

16）Prowadzenle Ksiazki Obmiaru w fbrmie j zakresle uZgOdnionym z Tnzynierem

KontraktLl／InspektoremNadzoruiZamaw均aCym・
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lamlIImeFt0，，D’’wZ叩rII（州Ie－BudowaAomlID，わIbph）Wy’’一I‘有‘′‘l二‘lCegu一一品I‘／PI‘yu柄I，Gr）甲）‘んrku、《（）‘lrIO∴∴∫（l‘40、1a一（IIlle9C／e

41γ（lr（［0、I－　LIlJI，II、一Vl）l／用a用（川‘L′Iegu／，I’＝｛・二（ノ柄（，／

／所（IllrukIl／r（lI▲ぐr（，Uの一号、klJ

17）Spor均dzenie oraZ∴aktuaIIZOWanie w uzgodllieniu z Za1－1aWl明eymiInzynierem

Kolltraktu／lnspektorelll Nadzoru Harmonogramu rzeczowo－fhlanSOWegO OraZ Plallu

18）！’rzedkladanicInzynlCrOylKolltraktu／InspektorowiNadzorudodnla5－gOka7dcgo

mleSlaCa W fbrmie plSemneJ raPOItdw miesleCZnyCh z postepu robdt w formiellreSci

uzgodniollqZInzynlerenlKontraktu／lnspektorcmNadzoru・

19）WykomnlCdokumentacjiprojektowq，WraZZuZgOdnielliamiiuzyskm一C

OdpowiedniehdccyかadministracyJnyCllJe組10bedziekolliecznedowykonamarobdt

budowlanych

TERENBUDOWY

§10

1・OdcllWlllPrO‘okolarnegoprzqCClaTercnubudowydoczasuodbioruprzedmiotuUmowy

WykonawcapollOSiodpowiedzialnoSCzaur均dzenielgOSpOdarowanienanlmOraZZaSZkody

Wyniklenatymterenle・

2　WykonawcaodpowicdzialnyJeStZautrZymyWallieTerenubudowywstameWOlnym。d

przeszkddko1－1u－11kacyJnyCh・

3．1）OzakollczeniurobdtbudowlanyclllPrZCdzawiadomieniem。gOtOWOScidoodblOrLIrObdt・

Oktdrymmowaw§14ust・2，Wykonaw竺ZObowLqZanyJeStdoprowadzICTerenbudowy

orazterenprzylcgly，donalezytcgos－anulPOrZadku・a‘akze－WraZiekorZyStania－drogl

sasiaduJqeeZterellem，naktdrymprowadzonebylyrobotylubnarLISZOnePrZyPrOWadzonycll

robotach．

4．WykonawcabedzienawlasnykosztskladowaLusuwallulyllZOWalwszelkleOdpa（lyora／

nler）OtrZebnematerlalylurZadzcnlapOChodz笹ZrOZbidrkilLIbpowstalewtrakelereallZaCJl

robdtbudowlanych

5・WykonawcazobowLaZuJeSiedozabezpleCZelllaTerenubudowy。raZPO7：OSt瑚CegOnanim

sprzctLIPrZCddostcr）CmOSdbtrzccICh・

6Wykonaweazobow申しUCSIC7apeWniCnaTerenicbudowy，WgranicachprzekaZanyCh

przez zamawla璃CegO OraZ na terenle PrZyleglym nalezylylad・POrZadek・Pr7eStrZCganie

przcplSdw bllP，ZaSad ochrony Srodowiska、PpOZ，OChro・Te ZnaJ（両年cyeh sle na terCnie

obiektdw，Sieci，lnSlalacJlOraZtlrZadzclluzbroieniaterenLliutrzymanleich wr nalezylym

slanleteChnicznym，POnOSZqCWSJ・ClklekonsekwencJCZlegotytulu

7．WykonawcazobowlaZuJeSleZaPeWniCwtasnymStaranieminaswdjkosztzasllanieTerenu

budovrywenerと苅elektryczna，WOde，OdprowadzenleScIekdw（toalely）・

SPOTKANIAINFORMACYJNO－KOORDYNACYJNE

§11

1．W trakcie realizacJlprZedmio‘u Umowy moga odbywaC sle SPOtkaniainfbrmacyJnO－

koordynacyJne Z udzialem przedstawiciell Wykonawcy・7amawlaJaCCgOi TnzynlCra

Kontraktu／Inspektora Nadzoru，W ktdrycll m明ObowiaZek uczestnlCZyC przedstawIClele

ww．stronlubosobyprzeznichupowaznionc・

2Wspotkaniacl10ktdrychnlOWaWuSL11110gabra‘LdZialtakzeinneosobypowolanepr7eZ

Strony

3SpotkaniabedqsleOdbywaCwsledzibie7amawlaJaCegOWZyrardowie，PrZyuLCzystも5・

DziehorazgodzillaSPOtkahzostanaustaloneprzezZamawlaJqeegO，POZaS準gnleCluOplnii

Wykonawcy・
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Zyrard（）一レilノl‘，／，／／’’TrS／，勅′7u用ノ冊′一egO／・r＝e二Lh，函Ir・樵l最l二eirotJkd一，）相nd・ハニーバI，研OSCJ一一，ra′naChProgra硯／（擁′aCW′7egO

h／rのIriLklLIraJS十0（kl11lISko

WYNAGRODZENIEISPOSOBZAPLATY

§12

LStronyustala．Ja，ZeObowlaZuJaCajeformqwynagrodzeniaJeStWynagrOdzcnieryczaltowe

2　Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust・1ustala sle na kwote brutto．‥21

（slownie∴　・），W tym POdatek VAT……・Zl（SIownle．　　）－ZgOdnle Ze

StaWkqpodatkuVATobowlaZuJaCaWdnluWyStaWlemafaktury・

3・Wynagrodzenie wymienione w ust・2　0bdmuJe WSZelkle∴kosZty ZW埼Zane

Z kompleksowym wykonaniem przedmiotu Umovv，ZgOdnle ZJeJtreSclqOraZ Zakresem

OkreSlonymw§1，jakrdwnleZkosztynieL涙tewDokumentacjlPrqjektowqiSTWiORB．

4WykonawcaoSwiadcza・ZenaetaPlePrZygOtOWyWaniaoreTtyZaPOZna－sleZTerenem

budowy，DokumentacJa Prqjektowai STWiORBillmymi dokumentami oplSuJaCymi

PrZedmiot zamdwlenia oraz wykorzystal wszelkie Srodki maJaCC na Celu ustalenie

WnagrOdzeniaobgmLUaCegOrObotyzwlaZaneZWykonanlemPrZedmiotuUmo、W・

§13

1・ZaplatazawykonanerobolyodbywadsiebedzienapodstawiejedncJfakturyprzqscioweJ

lfもkturykolicowg・ZgOdniezrzeczywIStymPOStePemrObdtiPlanemPlatnoScIStanOWlaCym

ZalacznikdonlnidszejUmowyzuwzglednlcl亨nzapisdwzawartychwust213§13

2・Podstawa do，WyStaWienia faktury przgsc10Wej bedzie sporzadzony przez Wykonawce

izatwlerdzony przezInzynlera Kontraktunnspektora nadzoruiZamawlaJaCegO ProtokdI

Odbiorurobbtwtoku・Protokdlodbiorurobdtwtokuzostaniesporzadzonypowykonaniu

CaloScIrObdtzelbetoWyChprzcwidzianychwumowielPOtWierdzony wnlmZOStanleZakres

robdt wykonanych w okresle rOZliczenlOVYym ZgOdnie z aktualnym Harmonogramem

rzeczowotinansowymlPlanemplatnoSci・Okresroz1－CZenlOWOdpowladajacytymrobotom

niebedzieslekohczylwcze鉦iqniz31．12．2014r．

3　Wynagrodzenle Za rOboty o ktdrych mowa w ust　2vvnleSle50％wynagrodzenia

OkreSLonegow§12ust．2．

4・Protokdl odblOm rObdt w toku musi byC zatwlerdzony przezIn7ynlera

Kontraktu／Inspektor‘Jdw Nadzoru Tnwestorskiego przed przedstawleniem go do

ZatWierdzenia przez ZamawlaJaCegO．PrzedwystawieniemProtokoluodbiorurobdtwtoku，

Wykonawca winien dostarczyc InzynlerOWi Kontraktu／Inspektora／dw Nadzoru

Inwestorskiego dokumenty，Oktdrychmowaponizgwust．5．

5　W celu zatwierdzenla Protokolu odbioru robdt w toku przezInzynlera

KontraktMnspektora／InspektordwNadzoruInwestorskiego，WykonawcazobowlaZanybedzle

dostarczyC：KsiegeObmiaruzadanyokresrozliczenlOW，Protokolyodbiordwc窄SCIOWyCh

OeSlizostalysporzadzone），ProtokolyrobdtzanikajacychlulegajacychzakryciuOeSllZOStaly

SPOrZqdzone），ProtokoIy rozruchu（iezeli zostaly sporzadzone），Deklaracje zgod110Sci，

deklaraqecharakterystykiuzytkowq・Atestynawbudowanematerialy（lCZelisa．wymagane

PrZePisaml），ProtokolyprdblSPraWdzeh，badah，r？ZruChu，POmlardw・kamerowanle・uStalone

W Umowielubinnych dokumentach wymienlOnyCh w§l Umowylub wynikaJaCe

ZPrZePISdwlubnormdla、Wkonanychrobdtbudowlanych，POmiarygeodczyJneWykonane

i podpisane przez uprawnlOnegO geOdete potwlerdzを南ce ZgOdnoS Wγkonanych robdt

ZDokumenta明prOJektowa

Po sprawdzeniu ww・dokumentdw przezlnzynlera Kontraktu／Inspektora／6w NadzorL一

Inwestorskiego・WykollaWCa WyStaWI ProtokdI odbioru robdt w tokui przedlozy go

InzynlerOWIKontraktu／Inspektorowl／omNadzoruInwestorskiego・
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高／r‘L：〝rll柄／rulSrodo、，周0

6．ProtokdIodb10rurObdtwtokuzostaniezatwierdzonypodokonaniuodblOrurObdtwtoku，

Oktdrymmowaw§14ust．6Umowy．

7ProtokdlodbiorurobdtwtokunleZOStanleZatWlerdzony，JeZell：

a）Protokdlzawler？rOboty，ktdreniezostalywykonanelubzostalywykonanenleZgOdnie

ZUmowalubprzepISamitechniczn0－budowlanymi，

b）dostarczonedokumentyzwnioskiemWykonawcyozatwICrdzcnlCProtokoluodbiorurobdt

WtOkus申liekompletnelubb蒔dne，

C）Wykonawca nie dostarczyl Tnzynierowi KontraktLL／Inspektorowi／om Nadzoru

InwestorsklegO Raportdw miesleCZnyCh z postepu robdt，albo dostarczone Raporty

mleSleCZneSaniekompletnelubzawierqainfbrmacJenieodpowiada璃CCPraWdzie，

d）Wykonawcaniedostarczydokument6W，Oktdrychmowawust．5，

8RozliczenlekohcowenastaplnaPOdstawieProtokoluOdbioruKohcowegoRobdtpoJegO

ZatWierdzeniu przez Inzynlera Kontraktu／Inspektora／dw Nadzoru Inwestorskiego

IZamaw哩aCegO．

9．Podstawa do wystawlenla fbktury kohcowej b担zie sporz担zony przez Wykonawce

i zatwierdzony przcz Inzynlera Kontraktu／Inspektora／dw NadzoruInwestorskiego

IZamawlaJaCegOProtok610dblOruKohcowegoRobdt．

10．Zaplatazaprawldlowowystawionafakturekohcowqnast紳lWterminie30dnioddatyJq

doreczenlaZamawIgaCemuPOdwarunkiem，Ze

－WykonanyiodebranyzostanleCalyzakresrobdtobjetychUmowaoraz

－uSunlete70StanaWSZyStkiewadyiusterkizawanewProtokoleOdbioruKohcowegoRobdt，

－　Wykonawca wraz z Protokolem Odbioru Kohcowego Robdt zlozy OSwiadczenla

podWγkonawcdw言zbrakJeStJaklChkoIwlekzalegloSciwzaplaciewynagrodzenianarzecz

podwkonawcdwwrazzkopiamlprZelewdwpotwierdzajacychdokonanieplatnoSci・

11PlatnoSciza faktury dokonywane beda dla nastepL南cego podmiotu（Wykonawcylub

Wykonawcywspdlniewkonujacegozamdwlenie）nakontowskazaneprzezWykonaweena

fhkturze．

12．DatazaplatyJeStdzlehobciazeniarachunkuZamawlaJaCegO

13．Zamawla、IaCynlepr7IeWidし直udzielaniazaliczek・

ODBIORY

§14

1．0dbidrmanacelustwierdzenie：PraWldtowegowykonaniarobdtzanikajaCyChorazrobdt

ulegajaCyCh zakryclu，PraWidIowego wykonania zakresu robdt do celdw pねtnoScl（Odbldr

robOt

wtoku）orazodebranleiprzekazanle Zamawiaiacemucalego przedmiotu Umowy（Odbidr

KohcowyRobbt）．

2．Wykonawca zawiadomi ZamawlaJaCegOiInzynlera Kontraktu／Inspektora Nadzoru

o gotowoScido odbioru robdt na pISmielub faxem na adres ZamawlaJaCegOiInzynlera

KontraktuorazdokonaodpowiednlegOWPisudoDziennikaBudowy．

3．WpiswDziennlkuBudowymusibyCpotwierdzonyprzezwtaSciwegoInspektoraNadzoru

Inwestorskiegopotwierdz魂cegogotowoieWykonawcydoodbioru．

4Jezeli nast紳1魯jakiekoIwlek przeszkody w odbiorze z przyczynlezacych po strollie

Wykonawcy，Wykonawca ponownie zawiadomiInzynlera Kontraktu／Inspektora Nadzoru

lZamawiaiacegoogotowoScidoodbioruwsposdbopisanyw§14ust2・
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ろrtlrtlo、1，

／Il小用ruk／llr（I品roCJ0開高0

5．In／ynler KontraktulInspektorzy NadzoruInwestorsklegO dokonaJq Odbl。ru rObdt

Zanikこ高cyc110raZ rObdt uleg棚CyCh zakryclu W ClagL13　dI－i od dllia skulee／negO

7aWladomieniaprzezWykollaWCe．

6．Zamawla間Cyllnzynler Kontraktu／Inspektor Nadzoru dokonaJq Odbioru rohdt w toku

WClagu7dnlOddniaskutee／negOZaWiadomienia・

7．Za111aWl棚CylInzynler Konlraktu／lnspektor／r7y Nadzorulnwestorskiego dokoll棚

OdbioruKohcowegoRobdt（PrzedmlOtu Umowy）weiqgu14dnioddaty7gloszcniaprZeZ

WykonaweegotowoScidoodbioru

8　DozgloszemagoIowoScidoOdbioruKohcowcgoRobdtWykonawcado函zyllaS鳴P問Ce

dokumelltyOdblOrOWeWiloSci4egzemplarzy

a）Inwentaryzacje．geodezyJna POWyk0－1aWCZq（oryginaly）W　4　eg7　ZaWier語e？

POiwiadcZenlC OIg PrZCkazanlui zaewldencJOnOWaniu w OSrodku DokumentacJI
Geodez刈lgiKartogr描czndWZyrardowie，

b）Protokoly odblOrdw robdt zani硬直cych oraz robdt Lllegajacych zakIyCiu言e組zostaly

SpOrZadzollCWtrakciereallZaCJlrObdt，

C）Dokumenty，Oktdrychmowaw§2ustlpktb）、

d）DokunlentaCJC POWykonawczziPrZCdmlOtu Umowy、a WPrZyPadku dokonanla r）。dc7‘lS

reallZaCJl rObdt zlman nie odst帥uJqCyCh w sposdblStOtny Od zatwicrdzollCgOl）rくりeklu

budowlano－Wyko～laWCZCgOlubwarullkdwDecyZllOPOZWOleniunと一bud。We，k（一p－erySLInkdw

wchodzacychwskladzatwlerdzonegoPrqlektubudowlano－WykollaWC／egO・ZnanleSionymi

zmianaml、a W raZle P（而Zeby uzupelnlaJaCy OplS Zmian wra7Z kwal誼kacJq Odst仰1enia

dokonallqPrZeZPr（りektanta，

C）D7iennikBudowy、

f）Oiwiade7Cnie Kierownlka budowy o zgodnoSci wykollama rObdt budowlallyCII

zl）母ektem budowlano－Wykonawczym，Warunkami DccyzTl O POZWOIcnlu na budowe

i obowlaZuJqCyml PrZePISaml，POtWlerdzolle PrZeZl）r（揮ktantaiInspektora／bw Nadzoru

Inwcstorskicgo，W PrZyPadku dokonania podczas wykonywallla rObdt nieodstCP咽CyCh

w sposdblStotny od Zn‘wierdzonego Pro」Cktu bLldowlanegolub warunkdw Deey41

0POZWOleniunabudowe，

g）Protokolyprdb、badah rozruclldwISPraWdzehustalonyeilWUmowle，lubwynikl函cych

／eSTWlORB中rZep－SdwlubnormdLavvkonanychrobdtbudowlallyChl

ll）lnnedokunlelltyWymagmedoProtokoldwodbiorurobdtwtokuoktbrychmowa§13，

ktdrellle ZOStaly wczeinIil dostarczonelub　7（頼aly L一7nane Za nickompIct－lelLIb

lllePraWidlowosporzzidzonc・

OJezelidokLImenty．Oktdrychmowaw§14ust・8sqnlekompLetnelubnleOdpowiad函

prawdZieInzynlerK0－1traktujakiZamawlaJaCym棚PraWOOdmdwleOdblOruKolleowego

Robdtpowiadalll同年COtymWykonawce・

10　0statnia czesc wynagrodzenia nlelllOZe∴WynOSIC mnlg nizl0％、γnこ一grOd7enia

naleznegoWyk。naWCyOkreSlonegow§12ust・2Umowy

ll．JakikoIwlek odbidr robdt dokonany przed OdblOrCm Kohcowylll Robdt－lielllOZe

stanowic podstawy roszczenla Wykonawcy do Odbioru Kolleowego Robdt（Przcdmiolu

Uill。Wy）

12Jezell Wlrakcie odblOru ZOStanq StWierdzone wと一dyi L一Sterkら　tO ZamawlaJqCelllLI

PrZySlugul神IaStCPuJaCeuPraWnlenla‘

1）jezeliwadynadajaSICdousL一niecia．nlOZeOdmdwiCodbiorudoczasuusunieciawad・

2）JeZellWadynienada璃Sledousun準Ciato：

a）jezeli nie unlemOZliwiaja one uzylkowanla PrZedn110tu Umowy∴11gOdnie

zprzcznac7enlem，Zamawl棚CymOZeObnlZyCodpowiednlO、γnagrOdzelllel
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b）ieZell Wady ulllemOZliwLqa uZytkowanic przednllOtu U1－10Wy ZgOd－lie

z przeznaczcnicm，ZanlaWla周Cy mOZe OdstapiC od Umowylub zqdaC wykona…a

PrZedllliotuodbiorupor耽drugl・

13，Wszelkie czynnoicIPOdczas wykonywania odbioru言Crmlny WyZllaCZ0－1e do usLmleClil

wadiusterckbedqzawartewProtokoleOdblOruKohcowegoRob（負

Protok引∴ZOStanie podpisany przez lnzynlera Kontraktt一／Inspcktoraldw NadZOru

IIMreStOrSklegO，PrZedslawicieliZamawlaJaCegOIWykonawcy・

14．0usumeCluWadluSterekWykonawcazawiadomiZamaw均aCegO，Z河を函cwymaCZenia

terminuodbioruwZakresieuprzedniozakwestlOnOWanymiakowadllWy・

15．JezellWykonawcanieusunleWadiusterekwtermlnleOkreSlonymprzezZamawl明CegO・

ZamaWl網CylnOZe uSunqe Wady wc wlasnym zakresle・a naStePnle Obclq7yC kosTtaml

Wykonawce

16　Zamawl瑚CyWyZnaCZaOStateCZny termlnOdbiorurobdtpouplywic okresu gwarancJl

irekQJmlZa Wady Stwierdzenie tlSLmCCla eWelltualllyCh wad powsta事h w′tym Okrcsie

zostaniepotwierd／OnePrOtOkolarnie・

§15

1．JezellZamawl綱CybcdzleuZytkowaljakakoIwiekukohczonaczescrobdtprzedOdblOrem

KohcowymRob6t（！）rzedmiotLIUmowy），akonieczl10gCtegouzylkowanlab函Zieuzg。dniona

nlledZyStrOnalll亘otakleuZylkowanieb函zicuwaZaneZauZytkowanietylllCZaSOWe

2UzytkowanietymCZaSOWelliebedzierdwnoznacznezOdbiorcmKohcoWymRobdtime

mOZCbyCr）。dstawqdoroszcze－liaWykonawcyotakiodbldr・

KARYUMOWNE

§16

1．W razleniewykonanlalubnlenalezytegowykonanlaPrZedmlOtu Ull10Wy・ZamawlaJqCy

mozez如aCodWykonawcyzaplatykarumownychwnastcpuJaCyChprzypadkach●

1）ztytuluodstaPle－llaWykollaWCyOdUmowyzprzyczynlezqeyChpo、icgostrOnielL一b

nlCWykonanlaPrZedmlOtuUmowy－WWySOkoSc120％wynagrodzeniabrutto・Oktdrym

mowaw§12ust．2UnlOWy，

2）ztytuluzwIoklWWykonanluPrZedmlOtuUmowy－WWySOkoSclO・05％vvynagrodzenia

brutto，Oktdrymmowaw§12し一St2UmowyzakazdydziehzwIokiwstosu－lkudotermlnL1

0kreSlonegow§3usLlb），

3）ztytuluzwtokiwprzystapielliudousuwaniawadluSterekstwicrdzonycllPrZyOdblOrZe

orazwokresicrekQjm－ZaWadylgWaranqljakoSc・－WWySOkoSc10，05％wynagrod7enia

brutt0，0ktdrymmowaw§12LlSt2Um叩ZakazdydziehzwIokiwstosunkudoterminu

okreSlollegOPrZeZZamawLa璃CegOnauSunlCCICWadlLIbl－Sterek1

4）7tytL面JZW′lokJ「WuSull事iuwadiusterekstwlerdzonycllPrZyOdblOrZeOraLZWOkrcsle

rekoJmlmWadyigwarancIijakoSci－WWySOkoSc10，05％wyl－agrOdzelllabrutto・。ktdrynl

mowaw§12ust．2UnlOWyZaka7dydzieh7Wlokiwstosし一nkudotcrmint一OkrcSlonegoprzeZ

Zamawl瑚CegOnauSunleCleWadlubusterek－

5）za spowodowanle prZerWy W reallZaCjirobdt z przyczyllZaleZnyCllOd Wykonawey

wwysokoSciO，05％wynagrodzeniabrutto，Oktdrymmowaw§12し一St2UmowyZakazdy

dzicnprzerwy、
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6）za odstqpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczynlezacych po stronie

Wykonawcy－WWySOkoSci20％vrynagrodzeniabrutto，Okt6rymmowaw§12ust．2

Umowy，

7）wwysokoSciO・01％wynagrodzeniabrutto，Oktdrymm？WaW§12ust・2UmowyZa

kazdydziehzwlokiwprzypadkubrakuzaplatylubnietemlnOWg Zaplatywynagrodzenla

naleZnegopodwykonawcomlubdalszympodwykonawcom，

8）WwysokoSci0，05％wynagrodzeniabrutto，Oktdrymmowaw§12ust．2Umowyza

nlePrZedlozeniedozaakceptowaniaZamawl明CemuPrqjektuumowopodwkonawstwolub

PrqiektujeJZmiany，

9）wwγSOkoSciO，05％wynagrodzeniabrutt0，．Okt6rymmowaw§12ust・2Umowyza

nlePrZedluzenie Zamawl明Cemu POSwiadczonq za zgodnoSe z oryglnalem kopiiumowy

OPOdwykonawstwolubjqizmiany，

10）WwysokoSci0，01％wynagrodzenia brutto，Okt6rymmowaw§12ust．2Umowy，Za

brakstosowneJZmianyumowyopodwykonawstwowzakresieteminuzaplaty．

2・WykonawcyprzysluguJePraWOnaliczaniakarumownychwnastepuJaCyChprzypadkach：

1）zazwlokeWPrZekazaniuTerenubudowy－WWySOkoSci0，05％wynagrodzeniabrutto，

Okt6rymmowaw§12ust．2Umowyzakazdydziehzwloki，

2）zazwlokeWdokonaniuodbiomkohcowegorobdt－WWySOkoSci0，05％wynagrodzenia

brutto，Oktdrymmowaw§12ust．2UmowyzakaZdydziehzwIoki，

3）za odstapienie od Umowy przez Wykonawce Z PrZyCZynlezacych po stronie

ZamawlaiaCegO ZZaStrZezeniemust3ponizq－WWySOkoSci20％wynagrodzeniabrutto，

Oktdrymmowaw§12ust．2Umowy．

3・Wykonawcynieprzyslugueprawodonaliczeniakarumownychwprzypadku，Oktdrym

mowaw§20ust．lpktl）a）．

4．Wprzypadku，gdyszkodaprzewyzszawartoSCkaryumOWnej StronyzastrzegaJaSObie

PraWOdochodzenieodszkodowaniauzupelniaJqCegO，naZaSadachog61nych．

REKOJMIAIGWARANCJA

§17

1．Wykonawca udziela Zamawl明Cemu4lat gwaI・anCji jakoSci na wykonane roboty

StanOWiaceprzedmiotUmowy，liczacoddatyOdbioruKohcowegoRobdtzgodnieztreScia

KartyGwarancyInqidolaczonejdoumowy・

2．ZamawiajacemuprzyslugujauprawnieniaztytuZurekqjmizawadynzycznewykonanych

robdt na zasadach okreSlonych wKodeksie Cywilnym，Z tym Ze okres trwania rekqjmi

WynOSi41ataliczacoddatyOdbioruKohcowegoRobbt．

3．DorealizacjiuprawniehZamawiajacegoztytulurekQjmistosl房sieodpowiedniozasady

OPISaneWkarciegwarancyJnqidlaGwarancjiJakoSci．

4．Wykonawca nie moze odm6wiC usunleCla Wad bez wzgledu na wySOkoSC zwlaZanyCh

Ztymkosztdw．

ZABEZPIECZENIENALEZYTEGOWKONANIAUMOWY
§18

1．Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleZytego wykonania Umowy w wySOkoScilO％

WynagrOdzenia umownego za przedmiot Umovry（brutto），C．kwote．．．．．　　　…‥Zl
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2．ZamawlaJaCy ZWrdci　70％　zabezpleCZenia w terminie　30　d1110d dnla Wykonanla

Zam6wlenlal uZnania przez ZamawlaJaCCgO Za nalezycle Wykonane．Poprzez nalezyte

Vvykonanie ZamawlaJaCy rOZumie kompleksowe wykonanie przedmlOtu Umo、γ，

POtWlerdzoncobustronniepodpisanymProtokolemOdblOruKohcowegoRobdt．

3．Kwota30％wysokoScizabezpleCZeniapozostawionazostanienazabezpleCZenieroszczeh

Ztytulurekqjmizawady－kwotatazostaniezwrdconawterminie15dnlPOuPlywieokresu

rekqJmizawady．

4．Zamawl棚Cy ZatrZyma ZabezpleCZenlC nalezytego wykonania Umowy wprzypadku nie

VvyWlaZaniasieWykonawcyzwarunkdwninlqSZqUmowy

ZMIANAUMOWY

§19

l ZakazuJeSlelStOtnyChzmlanpOStanOWiehzawartd Umowy wstosunkudotreSciottrty，

napodstawle ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy，Chyba zezmiana bedzie dotyczyla

nastepuJaCyChpostanowiehUmowy：

1）zmianywymaganegoterminuzakohczeniarealizacjiprzedmiotuUmow，

2）zmianyosdb，PrZyPOmOCyktdrychWykonawcarealizujeUmowe－WSkazanychwofbrcle，

3）zmianyosdb，prZyPOmOCyktdrychZamawiajaCyrealizLJeUmowe、

4）zmiallyZakresurzeczowegoUmowy，

5）zm中yumdwionegowynagrodzenia，

6）zmlanySPOSOburealizacJiUmowy，WtymZmianytechnoIogiczne，

7）zmianyokresurekoJmligwarancJl，

8）innych zmian Umowy，W tym ZWl魯ZanyCh ze zmiana powszechnie obowiazLJacych

przeplSdwprawa，WZakresiem年IaCymWPlywnarealizacJePrZedmiotuUmowy・

2．Zmiany，OktbrychmowawustlmogabyCdokonanenaskutekzaistnlenianastepuJqCyCh

l）Wystapieniazm亨POWSZeChnieobowiazuacychprzepisdwprawawzakrcsICm函cym

WPlywnarcallZaeJePrZedmiotuUmowy・

2）Wystapienle bleddw w Dokumentacji prqjektowqi，uniemozliwiaJaCyCh wykonanie

PrZedmiotuUmovv・

3）Wynlkn将CiarozbieznoScilubnieJaSnOSciwrozumieniupojeCuzytychwUmowle，ktdrych

nie mozna usunac winny sposdb，a Zmianabedzle umOZliwiai usunleCle rOZbieznoSci

ldoprecyzowanleUmowywcelujednoznaczneJlnterPretaCJlJqZaPISdwprzeZStrony・

4）Wystapieniakon：eCZnOScizm．ianyosdbwskazanychwofercle（SmierC・Choroba，uStanla

stosunku pracy，lnne Zdarzenlalosowelubinne przyczyny niezalezne odWykonawcy），

PrZyPOmOCyktdrychWykonawcarealiztUeprZedmiotUmow・PrzedmlOtOWaZmianaJeSt

mozllWapOd warunkiemzaproponowanlalnnyCh osdb，Spelni棚CyChnadzieh skladania

Ofert，WarunklOkreSloneprzezZamawlaJaCegOWSIWZ．

5）Wystaplenia konlCCZnOSci zmiany osdb，PrZy POmOCy ktdrych ZamawlaJaCy reali7uJC

PrZedmlOtUmowy．

6）WystapieniakonleCZnOScIZmianosdbWykonawcy・WPrZyPadkugdyZamawl明Cyufna，

ZeOSObyte nle WykonuJa nalezycle SWOich obowiazkdw Wykonawca obowlaZanyJeSt

dokonaCzmlanytyChosdb，nainnespelniaJaCenadziehskねdaniaofertwarunkiokreSlone

wSIWZ，Wterminienledluzszymlliz14dnLOddalyzlozeniawnioskuZamawlaJaCegO．

7）Wystapienia koniecznoSci wprowadzcnla Zmlan SpOWOdowanych nast孤高cymi

okolicznoSciami・
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方がasl面相ra′ふ0‘品佃ko

a）dzialLniasilyWyzSZejutrudniaiacqiiuniemozliwi斬CejwykonanieprzedmiotuUmowy

ZgOdniezjdpostanowieniami（PrZeZSi壇wyZszauwaZasieokolicznoScibedacepoza

rozsadnakontrolakaz（埼zestronkt6repowstalypozawarciuUmowy，kt6rychZadnaze

StrOn nie moglaprzewidzieC，takiejak‥Wqina，dziataniawqienne，POZar，POWddZ，

trzesleniezieml，lnnekleskizywiobwe，Skrajnieniekorzystnewarunkiatmosferyczne，

ZarZadzenie／aizakazywydaneprzezwiadzeorazstrajki），

b）zmiana danych zwiazanych zobsluga administrac〉jn0－0rganizacyjna Umowy

（np・Zmiananumerurachunkubankowego），

C）zmianydanychteleadresowych，

d）zmlanaObowiazL南CejstawkiVAT，

e）rezygpaqj叩rZeZZamawi＊C宰Zrealiza串czeSciprzedmiotuUmowy・

f）wystaplenle．lTejokolicznoScinlemOZliwgdoprzewidzeniawdniuz叩arCiaUmowy・

uniemozliwl明CqWykonanieUmowywokreglonymplerWOtnietemlnlelubzakresie

lub wokreSlonyplerWOtniesposdb，

g）odmiennych od przyjetych w Dokumentacjiprqjektowq warunkdwterenowych・

W SZCZegdlnoSciistnienie podziemnych urzadzeh，lnStalacJllub obiektdw

in舟astrukturalnych．

3・IstotnazmianapostanowiehzawanejUmowymozenastapICZaZgOdaobustronwyraZona

na pISmie pod rygorem niewaznoSci，tylko na warunkach okreSlonych w SIWZ，

ZZaStrZeZeniem§4．

0DSTAPIENIEODUMOWY

§20

1iOpr6czprzypadkdwokreSlonychwKodeksieCywilnymiwust・7art・143custawyPrawa

ZamdwiehpublicznychstronomprzysluguJePraWOOdstapleniaodUmovvwnast印判aCyCh

PrZyPadkach：

1）Zamawiajaccmuprzyslug可eprawoodstapieniaodUmowywsytuacji，gdy：

a）ZaistnialaistotnazmianaokolicznoScipowodl南ca，ZewykonanieUmowynielezy

Winteresiepublicznym，CZegOniemoznabyloprzewidzieCwchwilizawarciaUmowy

（Zamawiajacymozeodstapi60dUmowywterminie30dniodpowzieciawiadomoSci

OtyChokolicznoSciach），

b）Wykonawcanierozpoczalrobdtbezuzasadnionychprzyczynorazniekontynu可eich

POmimowezwaniaZamawl明CegOZIozonegonapISmie，prZeZOkreskoLejnych14dniod

datywezwania，

C）Wykonawcabezuzasadnionychprzyczynprzerwalrealizacjerobdtiprzerwatatrwa

dluzもniz15dni，

d）Wykonawcaniewykonu・ierobdtzgodniezUmowaiobowiazLJacymiprzepiami・

e）ZostalwydanynakazzaJeCiam生面kuWykonawcylubnastapilopogorszenleSytuaCji

finansowejWykonawcy，uniemozliwlaJaCepraWidlowewykonanieUmowy，

f）Wykona！VCa ZaWiadomi，iZ pa skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio

OkolicznoSciniebedziemdg wyWlaZaCS岬ZUmowy．

2）WykonawcyprzyslugujeprawoodstapieniaodUmowywszczeg6lnoSci，gdy：

a）ZamawiajacynieYWiaz函SiezobowiqZkuzaplatyfakturprze子OkresdluZszyniz

30dniliczacodtermlnuplatnogciokreSIonegowninlqISZをiUmowle，mimowezwanla

lWyZnaCZeniadodatkowego14dniowegoteminunazaplate，pOdrygoremodstaplenia

OdUmow，
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b）ZamawiajacyodmawlabezuzasadnionejprzyczynyKohcowegoOdblOruPrzedmiotu

Umo†Vy（Robdt）・

20dstaplenieodUmowypowinnonastqpICWfbrmlePISemngIPOdrygoremniewaznoSci

taklegOOSwiadczenialpOWlnnO7aWieraCuzasadnienle．

3・Prawo odstaplenLa Od Umowy mOZe byC reallZOWane W Clagu21at od dnia zawarcia

Umow．

4WprzypadkuodstapleniaodUmovryWykonawceiZamawl明CegOObcJqZaJanaStePL凋Ce

Obowiazkiszczegdlowe・

1）w terminie　7　dni od dnla Odstapienia od Umowy Wykonawca przy udzlale

Zamawl明CegOSPOrZadzISZCZegdlowyprotokdJinwentaryzaqlrObdtwtokuwedlugstanu

nadziehodstaplenia

2）Wykonawcazabezpieczypr誓WanerObotyY∵akresieobustronnleuZgOdniollymna

koszttgstronyzprzyczyn，ktdreJnaStapiIoodstaplenieodUmowy．

3）Wykonawcasporzqdziwykaztychmaterialdw・ktbrenlemP撃byiwykorzystaneprzcz

WykonawcedorealizaqirobdtnieobjetychninlqSZaUmowa，JeZeliodstqplenleOdUmowy

nastapilozprzyczyn言ezacychpostronieZamawlaJaCCgO．

4）Wykonaw竺ZglosidodokonaniaprTZZamawl語cegoodbidrrobdtprzerwanychoraz

robdt zabezpleCZaJqCyCh，JeZeli odstqplenie od Umowy nast紳llo z przyczyn，Za ktdre

Wykonawcanieodpowlada

5）WykonawcanlCZWlocznlC，an叩dZnlqWtermlnie30dnioddnlaOdstapieniaodUmowy

usuniezTerenubudowyurz担zenleZaPleczaprzeznlegOdostarczonelubwzniesionc

6）Zamawlajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn，Za ktdre Wykonawca nie

Odpowlada，ObowlaZanyJeStdo：

a）dokonanlaOdblOrurObdtprzerwanychorazdozaplatywynagrodzeniazarobotynalezycle

Wkonane，ktdrezostalywkonanedodniaodstaPICnia，

b）rozliczeniasieZWykonawcaZtytulunlerOZllC70nyChwinnysposdbkos7tdwbudowy

Oblektdw zaplecza，urZadzeh zwlaZanyCh z zagospodarowanleml uZbrojeniem Terenu

budowychyba，ZeWykonawcawyrazizgod卑IaPrZeJeCletyChobiektdwlurZadzeh，

C）prz‘語ciaodWykonawcypodswdjdoz6rTerenubudovv

5．We wszystkich przypadkach odstqplenie od Umowy nastepuJe Ze Skutklem na dzieh

OtrZymanlaOSwiadczeniawolioodstapleniuodUmowyprzezdrugaStrone．

POSTANOWIENIAROZNE

§21

1・Wykonawca w ramach wynagrodzenla・OkreSk）一lCgO W§12ust・2przellOSlng

Zamawla凋CegO autOrSkie prawa m諦tkowe do utwordw powstalych w wynlku realizacJl

nlnlqSZq Umowy na wszystkich znanych w chwillZaWarCia Umowy polach eksploatacJl，

WSZCZegdlnoScinawszystkichodrebnychpolacheksploatacJlWSkazanychwart．50ustawy

z dnia41utego1994　r．o Prawie autorskimi prawach pokrewnych oraz zczwala na

Wykonywanie przez ZamawlgaCegO ZalezllegO PraWa autOrSkiego do tych utwor（iw beZ

koniecznoSciwczeSmqSZqakceptacjlibezdodatkowegowynagrodzenia．

2　Wykonawca upowaznia ZamawlaJaCegO do wykonywania wswoimimieniu autorskich

PraW OSObistych oraz upowaznia Zamawl劉qCegO do udzielania wtym zakresie dalszych

Pelnomocnictw．
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L5知‘〕グ紘qalsJo砂Ch肋runkdwZamewle〝′adh7pOS仰OWamaOu必e／enLeZamiWemaPub［′C＝negOprO、iIadwnegownyb′epr＝elargu

n′eOgra′？，Cニ0〝egOnarObob）budowIanepoLegqqcenareaI′＝aq′nWニa・hn′a′nmS防砂negO2adanLe2＾－。BudowakoIeklom

m融arn呼0，，D”砂子yrardowle一助dowakomoO，Lelbe10Wグ’wcho‘たqcego、性ktadPr‘yeklu．，Goや0‘わrkwoh0－CIekowawm′e訪e

ZyrardoTV－Eklp〃’’wSp砂nanso一γanegOpr・eニun・eEuropyskT・ejrodkbwPu′訪LSmSb4InOjc用ramaChProgramuのe′aCWneg。

有がasImkluralふ0‘れJSko

§22

Wykonawcaniemozeprzeniescprawwynikz南cychzninlgSZejUmowynainnypodmiot，

ChybaZeZamawlaJaCyWyraZinatopISemnaZgOde．

§23

1・WlaScicielem wszystkich odpad6w powstalych w wyniku realizacji Umowy，

W SZCZegdlnoSci materia16wi urzadzeh porozbidrkowych jest Wykonawca，Chyba Ze

Zamawl的CyuStaliinaczg．

2iWlaScicielodpad6wzobowlaZanyJeStdostosowaniaprzepIS6wUstawyoodpadachzdnia

14grudnia2012r．（Dz．U．2013poz．21）．

§24

W sprawach nieuregulowanych ninlqSZa Umowa ZaStOSOWanie maJa PrZePISy Ogdlnie

ObowiaZuaCe，WSZCZegdlnoSci：uStaWaPrawoZamdwiehPublicznych，Prawobudowlanewraz

ZPrZePISamlWykonawczymiorazustawaKodeksCywilny．

§25

EwentualnesporywynikajacezestosowanianinlgSZeiUmowypodleg明rOZPOZnaniuprzez

SadPowszechnywlaSciwydlasiedzibyZamawlaJaCegO．

§26

Umowe ninleJSZa SPOrZadzono w4jednobrzmlaCyCh egzemplarzach，3egzemplarze dla

Zamawl弼CegO，legz．dlaWykonawcy．

§27

1・Wszelka korespondenqa pomiedzy Stronami powinna byC kierowana na pISmie na

nastepLUaCeadresy：

1・ZamawlaJaCegO：Przedsiebiorstwo GospodarkiKomunalnej，，Zyrarddw’’Sp．zo．0．

96－300Zyrarddw，ul．Czysta5

2．

Wykonawcy

2・StronyzobowlaZ叫aSleinfbmowaCozmianieadresusiedzibyna14dniprzedplanowana

Zmiana・W razie brakupoinfbrmowaniakorespondenqawyslananadotychczasovv adres

bedzieuznanazaskuteczniedoreczonawteminie7dnioddnianadania．

ZamawlaJ墾y： Wykonawca：
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和織豊　　度　　　器H
ProiektWSPO描nansowanyprzezUnieEuropeiSkazesrodkowFunduszuSpoinOSC－

wRamachProgramuOperacy甲egOinfrastrukturaISrodowiSko

Zaiaczniknr10doSIWZ

DOKUMENTACL4PROJEKTOl朽4

Zalれnie2A－B〟dowa koIeklora sLInilarnegO”D’’w Zyrar‘tOWie－BIILJowa komoり，

ieIbetowy wchodzacc w skiad Projektu。Gospodarka wodno一gciekowa w mieScie

Zyrarddw－EtapIT，，wsp描nansowancgoprzczUnicEuropejskazcSrodkdwFunduszu

SpdjnoSciwramachProgramuOI”raCyJnegOInfrastrukturaiSrod《IWisko・

Nrre‘証ncyJnynadanysprawieprzezZamawlaJqCegO：ZP／JRP／RB／4／2014

ZAMAWIAJACY：

Prze初ebiorslWOGospodLZrkiK〝m〟r・L・Ind”ZyrarLkfw’’Sb・ZO・0・

〟ICひ短a5

96－300そyrarlIdw

POLSKA

WskladDokulllentaCJlPrqiektowqwchodza‘

1．Prqjekt budowlano－Wykonawczy zamienny do projektu budowlano wykollaW′CZegO

zamicnnego kolektora sanltamegO nD、、w Zyrardowie w zakrcsle ZmianylokalizacJl

lPOSadowlen－a kol110ry Zelbetowq zlokalizowaneJ na kolek‘Orzc sanitarnym一・D－”oraz

wzakresieznlianylokalizacJlldlugoSciodclnkdwkolektora∴SanltarnegO・・D当kallai閃CJI

sanltamC．lZlokalizowanychnaterenicOczyszczalniSclekdwwZyrardowle・I可2014

2ProJeklbL一dowlany：branzaelektryczna－lnStalacJaOSwietlcniowadlakon10Ty7elbetowql・

鉦yczeh2012・

Uwaga‥RozlmCSZCZenielnStalacJl WeWlletrZnq elektryczneJi punktdMIeleklrycZnyell

lprZebiegliniikablowq zasil綱Cg nalczydostosowaC do konstrukcjikomory opISallCJ

wprojekciebudo、Vlano－Wykonawczymwymienionymwpkt・1

3．DokumentacJageOteChnicznadlaprzebudowykanallZaeJ－WliniikoIcktorasanitarnego・・D”

wzyrardowie、PaZdzIernik2008

ProJektydo互czonesawpllkaeh・

Projektbudowiano－Wykonawczy・Pdf

ProjckttIudowlany－branzacIcktIYCZna

DokumentacJagCOteChniczna・pdI’
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wrDokumcntaciir，rOiektowcj．nicnaleZvtraktowaC．iakoobowla7uiaCVCh・narZ：uC。nVCh

bqdL…fIerOWmYChl）rZezZamaWiahc錐0・Zamaw軸arVdol）uSZCmZnStO30Waniehnego

rdwnowazneg0IsneIniaiacegowvmaganial70danewSIWZlmaterialulubuIZadzcnia・

GdziekoIwiekwDokumentacJlPrOjektowqopISanOPrZedmiot／ambwleniazapom。CanOrm，

aprobat，SPeCyIlkacjilcchnicznychiinnycllSyStemdwodniesiellla，tamdopuszczaslやIbwnleZ

rozwlq／ania rdwnowazne opISyWanym PrZy CZym Wykonawca．ktdry pow0時e sIella

rozwlqZalllardwnowazneop－SyWanymPrZC7Zamawl瑚CCgOJeStZObowiazallyWykaza‘、Ze

ofbrowane przez mCgO rObo‘y budowlane spelniaJq Wymaganla OkreSlone prjteZ

7amawlt咽CegO
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／所a軌l柄r（l／高）‘ん血高

度≡∴∴∴∴品鵠［三コ

ProJektwspOlfinanSOWanyPrZeZUnieEuropeISkazesrOdkdwFunduszuSpoJnOSCi

wRamachProgramuOperacyineg01nfras血kturaiSrodowiSko

Zal笹諸niknr11doSIWZ

SPECYFtKACIETECHMCZNEWYKON4NL4lODBIORUROBOT
BUDO！IノLANYCH

ZaLJqnie2A－BIIdowa koIektora∴SaI諦arllegO，，D’’w ZyrL7rdowte－B〟dowa komon，

ieIbeIowy，WChodzacc w skIad Projektu”Gospodarka wodno一gcickowa w mieScie

Zyrarddw－EtapII”、VSp61nnansowanegoprzczUnieEuropejsk雀，eSrodkdwFunduszu

SpOjnoSciwramachProgramuOperacyJnCgOIn什aslruktur’aiSrodowisko・

NrrcfCrcncyJnynadanyspm、VicprzczZamawlaJaCCgO：ZP／JllP／RB／4／2014

ZAMAWIAJACY：

Przel厨qbiorstwoGospodL，rkiKonu′naIn4，，Zl，rarLILjw”SZ）・ZO・0・

IIl．Cひ，St〝5

96－3004，rarlMw

POLSKA

l、eksISpecyilkacJil、CehnieznychWykonaniaiOdbioru RobdtBL一dowlanycll（STWIORl））

dolaczonyJeStWPlikach：

－STWiORBl．pdf，

－STWiORB2．pdf．

G‘k，eko柄iek－↑′華e‘yPk‘，‘・／aCh TれhnlC2nyCh Wtん）nant‘110dbioru R・茄／BzJdowl‘卑yCh

位TWORB）optIanO r，′・Ze‘脇oI zambwienla Z‘t pOn一OCq nOrm・‘〟，′・‘）bul言），e‘所kuc／′

（echnt。2，yChi Ln′V／Chッ、・／em（症。dnLei～tCma・lamくれp－JSZCZa L～▼le r面′nle＝′・OZMqZ‘lI祝，

′1品nO14，‘，Zr7e‘埠接yM）arym prの）CZl′m Vykona”′Cu．k面y f，（WOl～／le叫′1‘l／”0ニ↓1｝tq＝‘tnt‘l

r（品，…‘，‘，me（坤～）1，，a砂mI，′Ze2Za′71（川′′‘一l‘lCeg（ら／e・＝′zt，bowL‘／＝anyの）ykuzat・ZC所r‘川’‘〝ZC’

！，rZeZnIegO′・（）boLybudowlaneY，elni雄Wym‘tgantaOkre的nep′・＝eZZa〝，a、一昭‘／‘，eg。
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動静置∴∴崖∴∴：墨田
ProIOktwsp釧nansowanyprZOZUnieEurOPelSkazeSrodkowFunduszuS的noSC－

wRamachProgramuOperacylnegeiniras血kturaiS・OdowISko

Zalaczniknr12doSIWZ

〃ノZOR

KarO，GwaranαInq

ZL7dLlnie2，4－Budowa kolektora∴S〟lJitLZrnegO，，D’’一′21，rurLJowie－Blldowa komOry

Ze／betowy．wchodzacc w skiad Projcktu，，Gospodarka wodn0－5eiekoIVa W micSeic

Z）rrarddw－EtapII，，wspdlfinansowancgoprzezUnieEuropejskazeSrodkdwFunduszu

SpdjnoSciwramachProgramuOpcracyJnCgOInfrastrukturaiSrodowisko・

NrrcfcrcncyJnynadanysprawicpt7CZZamawlaJaCegO：ZP／JllP／RBI4／2014

ZAMAWIAJACY：

PrzelkiebiorstwoGo坤0・IarkiKomu〃qIl14，，ZJ，rarLJdw’’♀）・ZO・0・

lII．C妙高a5

96－300ZyrarlMW

POLSKA

KARTYGI名4RANCl洲EJ

K4RTAGI′ARANCI励ま（Gw〝ran（jaj〝koSci）

。ot）uy RcaLizacji Umow）′一Z五Ltanie2A－Budowa koIektor〟SanilL，rneg〝”D’’w

ZyrarlJowie－B′L・70Wakom0rl，ieIbetOWy

GwarantcmJeStlnazwa，adres］，b函aCyWykonawca

2Ll‘れIIte2A－BIIdowa ko／ektorLI∴Sal．iIarnego，，D”w Zyrar‘lowie－B〝dowa komOry

わIbelowq

UIIraWnionymztytuiugwarancjijcst

Pr伽dsicbiorstwoG。SPOdarkiKomunaIncjZyrarddwSp・Z。・0・

96－300Zyrarddw，ulCzysta5，ZWanedalcjZamawlaJaCym・

1．　　　PrzedmiotitcrmingwarancJ1

1．1・NiniqsZagWaraneJaObgmuecaloScprzedmiotuUn10WyPn ZLZ‘Janie2A－Bu九MO

koIekt0rLrSaI諦arIIegO，，D’，wZyrarLJowie－BuLLowakomLl巧，ielbetowy

12Gwarantodpowiadawobcc ZamawlaJaCCgOZtytulumnleJSZq KarlyGwarancyJ～lq Za

calyprzedm10tUmOWy，Wtynltakzezaczescirealizowaneprzezpodwykonawcdw・Gwarant
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mowawpunkcie2．2．

13TermingwaraneJlWynOSi48mics一ccyOddatyodblOru，OktdrynlmOWaWUmowle・

上411ckrodwllinleJSZdKarcleGwarancyJnqJeSlmowaowと一dzlen！一lezyprzezIorozLmieC

wade宜ZlyC7n年OktdrcJmOWaWart・556§lk・C・

2．　　　0bowiaZkiiupraWnieniastron

2lWprzypadkuwystziPlenlajakidkoIwlekwadywprzedmlOCleZallldwienlaZalm向Wl掴Cy

iCStuPraVnlOnydo：

a）　　zadanlauSLlnleClaWadyprzedmiotuZamdwle－lia，aWprZyPadkugdydallarZeCZ

wchodzqeawzakresprzedmlOtuZallldwleniabylaJuZdwukrotmenaprawiana－do7・adanla

wymianytqrzeczynanowalWOlnaodwad・

b）　　wska7mniatrybuusunleClaWady／wymianyrzeczynawolnaodwad；

e）　　Zadamaod Gwarantaodszkodowania（obdm函cego zardwno pomeSioIIC Straty、

jaklutraCOnekorzySci）jaklqdoznalZa，一一aWiajacylubosobytr／eCienaskulekwystqpienia

Wad，

d）　　ZqdanlaOdGwarantakaryumowncJZanieterllllnOWePrZyStaPleniedousuwama

wad／wymiany rzeczy na wolna od wad w wysokoSci O，05％wynagrodzenl‘一

ull10WnegOnelto（beZVAT）okre鉦）neJWUmowleZakazdydZlehz、VIoki；

e）zadanlaOdGwarantakaryumownqzanietermlnOWeuSunIq：leWad／wymlaneiZeCZy．na

w0両OdwadwwysokoSciO、05％wynagrodzeniaunlOWnegOnettO（bezVATつokreSIoneJW

Um。WieZakazdydzieh7，Wloki，

2．2　　W przypadku wystaplenla jakiqkoIwiek wady w przedmiocie Zamdwlenia

GwarantJCStZObowlaZallydo：

a）terminowegospe面eniazadaniaZamawiaiqcegodotyczqcegoL一Sunieciawady－PrZyC∠ym

usunleCIe Wady moze nastapIC rdwnleZ POPrZeZ WymianC rZeCZy W′Chodzqce－W7akres

przedllliotuUnlOWyllaWOlnaodwad；

b）termino、VCgOSpClnieniazadaniaZamawi諦CegOdotyczqcegowymlanyrZeCZynaWOllla

Odwad；

C）zaplatyodszkodowania、Oktdrymmowawpunkcle2・1C）

d）zaplatykaryumowllq．OktOrqmowawpul－kcle2・1・d）；

C）zaplatykaryumownq，OktdrqmowawpunkcIC2・Le）；

Jezelikary u1－10Wne nlePOkryjqSれdy wcaloSci，ZamawlaJaCy b巾ic uprawlllOny do

dochodzenlaOdszkodowanadopelngwysokoSci・

2．3　　IlekroCwdalszychpostanowleniachjestmowao．，uSunleCluWadyi●nalezyprzeZtO

r（）ZumleC－dw…eZWynllanelZeCZyWChodZaCeJW7akresprzedmiotuKontraktunawolnaod

wad．

3．　　　PrzcgladygwaraneyJne

31KomlSyJnePrZeglQdygwarancyJneOdbywaC串bcda・WOkresieobowlaZyWanlalllllleJSZeJ

gwarancJlnaPISemneWeZWanleZamWlaJaCegO
32Date、gOdz叫lmlqSCedokollalliaprzegladu gwarancyJnegO W〉′ZnaCZa ZamaW一視Cy・

zawiadan南南ConimGwarantaiInzynleraKontraktunapISnlie・ZCOnaJmll1g14dniovrynl

WyPrZedzeniem・

3．3Wskladkoll埠ilPrZegladowqb可雀WChodzily、OSObywyznac70neprZeZZamawlaJaCegO

orazosobywyznaczoneprzezGwarantalubIllZynlCraK0－1traktu・

3．4Jezeli Gwarallt ZOStal prawidlowo zawiadomiony o tcrminlei mlqSCu dokonama

przegLqdu gwarancyJnegO，niestawlenle SleJegO PrZedslawiciellnle b函zie wywolywalo
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／Ilh（LAlr高Iw（l五ぐro（Jo開高U

zadnychujemllyChskutkdwdlawaZnOSciiskuteczI－OSciuslalelid。konanychpr／eZkom開e

przegl担owa．

35ZkazdegoprzegladugwarancyJnegOSPOrZqdzanybedzieszczegdIowyProtokelPrzegl的u

（IwarancyJnegO，WCOn叩11111g dwdchegzemplarzach、POjedllymdlaZamawlaiqCegOidla

Gwarallta．WprzypadkunicobecnoScIPr7edstawicieliGwaranta，ZamaWlaJqCyniczwIocmie

przesylaGwaralltOWIJedenegzemplarzProtokoluPrzegl的u

4．　　　Klasyfikacjaitrybyusuwaniawad

41GwarantobowlqZanyJeStPOdJ＊dzlalaniazmierz瑚eedousuwaniauJaWnioncJWadywg

nizeJPrZedstawionych・klasy［kacJliwymagahtecllnlCZnyChoraZCZaSOWyCll・

RodzajAwarii／Wady 婦蒙�v�逍7ｦ�7&6�ｶ6ｦ��

A． ��v�&妨���Tｧ�6V'&�ｶﾖ�ﾆ要�66��Potwierdzenic　　　przy、ICCla 免v�ｨ�B�

PrZCSyluSciekdw 沸vﾆ�7ｦV譁�ﾄ�&VvﾆV譁R�7��4�'V���&�w��

Doprowadzenie　do Ograniczonq∴∴∴∴mOzliwoSci PrZyImOWaniaoczyszczania �6v�ｨ�B�

CalkowiteusunleCleaWarii �#Fv�ｨ�2�

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

mo茄woScir，rZeSylL一gcickbw 率x,ｷ7ｦ6ﾆﾆ��ﾄ�(ｶ��V譁R�5��4�'V���&�w��

UsunleCleaWariiwstoplllu ZabezpleC御aCymbe7・PleCZnq eksploatacJe・Jezcli（hvarant nievYYPelniltegoobowiazku、 Zamawla璃Cybedzie upowaZni。nydousunleCla awarll，tlGll，aI”unIzo▲～ilanle obc・iq20り）kの2‘lmil‘lk生i 面erWen〔It，bczutraty uprawniehwynikajacychz tytulugwarancJlirekojnliza Wady 鼎��ｨ�B�

Ca批owiteLISunleCICaWarii 都&v�ｨ�B�

C． 夫�G���ｷFG&V譁V�&�譁9�F�(�ｧ%ｦU7棉R�Potwierdzenie　　　prZyJCCla 擢v�x�B�

gciekdw，aleznaczqcoutrLldnia．ia ObsIugeobiektu 沸vﾆ�7ｦVﾆﾆ���

CalkowiteusunleCICaWarii 都&v�ｨ�B�

D ����7F�ﾆWv�G謡�ﾇ遥$�6V���&�6R�Potwierdzenie∴∴∴∴prZMCCla 宕v�ｨ�B�

urzadzehteclmologlCZllyCll 沸vﾆ�7ｦV譁��B�

DoceloweusullleCleaWarii bLIdowlanq 砺Fﾆﾆ��
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l所（〟五rlI柄Ir‘I／Sro（／‘川場ko

42Usu叫eleWaduwazasleZaSkutecznezchwilqpodpisalliaprzezobiestronyPr。tOkolL一

odblOrupraCZuSuWalliawad・

5．Komunikacja

510kazdd Awarillub Wad7ie Zamawl瑚Cy POWiadamia telelbnleZnie przedstawiClela

Gwaranta．anastepnlePOtWlerdzazgk）SZenietelefbksemoraze－mail’emnawskaza－lenunlery

tcIcfondwiadrcsy．W zgloszeniu Awarillub Wady ZamawlaJqCy kwalinkuje kategorIe

Awarli／WadywgkategoriiustalonycllWtabelipunklu4・

DokonuJqCy Zgloszenia sporzqdza notatkc z przeprowadzoneJ rOZmOWy Z Gwarantem

PrzedstawIClelGwaralltaJeS‘zobow均Zany POtWicrdziC niezwlocznie prz）胆le Zglosnnia

iokreSllCsposdbleZaSuSumeClaWadylubusterkiprzyuwjLglednienlutermindwokreSlonycll

wtabeliJW PotwierdzcniedokotlyWalleJeSttelelbnicznleizapoSrcdnicIwemtelcfhksLIZa

skLlteC／neuZnqeSlCpOWiadomlCllieGwaralltaOWadzie／awari血stercenawe白ezelikonlakt

teleJbnicznyllie doJdzie do∴Skutku、a ZamawlaJqCy WySIc powiadomlenlel氷sem na

WSkazanynulllerGwarallta

ZardwnoZamawlaJaCyjaklGwarantsporzadzawykazosdbupowaznionychdokontaktdw・

przekazywanla．prZyJmOWanlaZgloszcho Awariachipotwlerdzaniaprz）陸周aZgloszenla

oAwarlael1．

52Wszelka kolllunikacJa pOmiedzy slronami potwicrdzona zostanle W fbrmle

r，lSemnej．hd聞G、一，a′‘a′時nIJ訪高車

5．3Ws7elkie plSma Skierowane do Zamawl瑚CegO nalczy wysy短　na adrcs・

PrzedsiebiorstwoGospodarklKomunalnaZyrarddwSr）・ZO・O・

96－300Zyrarddw，ulCzys‘a5、fax・468553280

5．40zmianach w danychildresovrycll，O ktdrych mowa w punktacl15・2i53strony

obowlqZalleSqlnfbmOWaCs－enie7W｝ocznlC・nicpo7mlq m77dniodcllWlllZalStniellla

znllall，pOdrygoremuznalllaWySlanlakorespondencJlPOdostatnioznanyadrcs7aSkutecz－lie

do埠CZOn紅

55Gwarall白eSIobowla7anyWtCrminic7dnioddatyzlozelliawnioskuoupadloC∴ub

llkwldaeJePOWladon証llaPISmieotymlhkcleZamawl瑚CCgO・

6．PostanolVicniakohcowc

61　　WsprawaehnieuregulowanychnlnlqSZZiKartaGwarallCyJnaZaStOSOWanlcm糾Ia

odpowiednieprzepISyPraWapOIskiego・WSZCZegdlnoSciKodcksucywilneg0

62　NiniqszaKartaGwarancy－inaJeStintegral～la（ZeSCiaUlllOWy・

63．WszeiklC Zmiany nlnlqSZej Karty GwarancyJnq Wymag明ibrmy pISe－llnq POd

rygoremniewaznoSci・

PodpIS／yWykonaWCy
DatailmCJSCOWOSc
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，和置藍　　屋　　　豊田

Proleklws【Xn而ansowanyprzeZUmeEuIopeISkqZeSr°dkewF…duSZUSpdInOSCI

wRamacllPrograrnuOperacylrPgCinfras血面uralSrodowiSko

Zalaczniknr13doSiWZ

PRZEDhtL4RROBOT

2九Lhnte2A－BuLloIMa kolektOra∴S〝I諦LIrIlegO”D’’w Zl，rardowie－B〟Lhwa komory

ieIbeIowy，WChodzace w sklad Projcktu，，Gospodarka wodn0－5ciekowa w micScie

Zyrarddw－EtapIi，，wsp珊nansowanegoprzezUnieEuroI”jsk叩eSrodkbwFunduszu

SpbjnoSciwramachProgramuOperaeyJnCgOInfrastrukturaiSrodowisko・

NrrcfcrcncyJnynadanysprawieprzczZamaw，aJaCegO；ZP／JRIJ／RBI4I2014

ZAMAWIAJACY：

Pr乙e‘粒4biorstwoGospo・1〝rkiKommahZei，，ZJ，rarLIdw’’Sb・ZO・0・

高CUS〝5

96－3004，rarl〃w

POLSKA

Przedmiarrobbl／OStalz函CZOnyWPlikuPrzcdmiarrobdt・IIdf

Uwaga－PrmdmiarrobtItmaChamkterrx）m00niczy・P〔dstawadosporzadzeniaofertYi＿eSl

旦Pkumentac．ia projektowai S！項ynkacje T∞hnicmc WYkonaniai Odbiom Robt）t

旦Ildowlanych（STWiORB）・

E型吐　ZamaWiajqcY PrOPOnuic Wykonawcy odbycie wiZ一ilokalnej wlerenic objetvm

reallZaCiaDrredmlOtuノamdwienia．
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