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・Wykazosdb，ktdrebedauczestniczyewwykonywaniuZamdwienia・WSZCZe的noSci（XIpowIedzialnychza

Swiadczenieus山g，kontrt鳴jakoScIlubkierowanierotmtamibudowianym主WlaZZinfomacJam川atematich

kwaiifikacjizawodowych，doSwiadczeniaiwyksztaJcenianIeZbednychdowykonaniazamdwienia）atakZe

zakresuwykonywanychpIZeZnieczynnoSci，eraZinfomacJaOPOdstawiedodysponowan－atymiosobami；

。OSwiadczenie，Ze osoby，ktere beda uczestniczyc w wykonywaniu zamdwienia‖POSiadaja wymagane

uprawn－enia，JeZe‖ustawynaktadaJaObowiazekpos－adaniatakichuprawnIeh；

111．4，2）WzakresiepotwierdzenianiepodIeganiawykluczeniunapodstawiea血24ust－1ustawy・nale主y

przedlo圭yc：

・OSwiadczenieOblakupodstawdowykluczenia，

・aktuainyodpiszw廃CiwegorejestrL‖ubzcentralneiewidencjiiinfomac」iOdziaJainoSclgOStXXlarczej言eZeli

odrebneprzepisywymagaIaWP－SUdoreiestmiubewide噂，WCeiuwykazanIab輪kupodstawdowykluczenia

woparcluOart・24ust・1pkt2ustawy，WyStaWionynleWCZeSniqniZ6mieSieCyPrZeduplywemteminu

skぬdanlaWnioskdwodopuszczenied。udzia－uwpostepowa剛uOudzieleniezamdwieniaalboskladan－aOfe巾

●　aktuaine zaSwladczenie W廃cIWe90naCZelnika urzedu skarboweg°POtWierdz…沌Ce，Ze wykonawca nle

Zalegazop，acaniempdatkdw直bzaSwiadczenie，之euzyskalp一之eWidzIanePraWemZW0両enie・Odmczenie

lubrozlo主enienaratyzaIeglychplatnoSciiubwst一之ymanleWCa105ciwykonaniadecyzjiwiaSciwegoorganu－

wystawionen－eWCZeSnieliiZ3m－eSlaCePrZeduplywemterminuskladaniawn－OSkewodopuszczeniedo

udzIaiuwFmStePOWaniuoudzIelenIeZambwienIaalboskIadaniaofe巾

http〟bzp2pqrtalup．govpl／？吋∞Zellie＝Siw＆Fr耀yCja＝121547＆「（水＝2016－07－06
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．aktuaIne zaSwi隷iczenle WIaSciwegQ CtMziah Zak，adu Ubezpieczeh S吋ecznychiub Kasy RoInICZegO

ubl卸IeCZenia Spolecznego potwierdzajace・之e wykonawca n－e ZaLega z opはCan－em Sk舶ek na

ubezpleCZeniazdmWOtnelSPdeczne，一ubpotwlerdzenie－Zeuzyska－przewidZlanePraWemZWOinienIe）

odroczenieiub rozIoZenie na raty za－egPch画一noSci－ubwstrzymanie w cabSciwykonania decyzji

wIaScIWegOOrganu－WyStaW一〇neniewczeSn－ejn23miesiaceprzedu恥Wemtelminusktadaniawnioskbwo

dopuszczeniedoudziahwpostepowaniuoudzie－eniezamdwieniaa伽skIadaniaOfeh・

・aktua喧lnformacjezKrmwegoR函S血KamegowzakresieokreSIonymwart・24ust・1pkt4－8ustawyl

wystawionaniewcze5両nlZ6miesiecyprzedupNwemterminus繭a…aWn一〇SkewodopuszczenIedo

udziaIuwFXおtePOWaniuoudzie－eniezambw－eniaaIbosk伽an－aOfe巾

・aktual岬而omacieZKrajowegoRqestruKamegowzakres－eOkreSlonymWart・24ust・lpkt9ustawy，

wystawionaniewczeSniqnlZ6miesiecyprzedup，ywemterrninusk－adan－aWn－OSkdwodopuszczenLedo

udzialuwpostepOWan－uOudzle－e…eZamdwieniaalbosk伽anIaOfeh：

“aktualnainformaqezKrmwegoR匂est…KamegowzakresieokreSlonymwarL24ust・lpkt10－11ustawy，

wystawionanleWCZeSniqnIZ6mieSiecyprzet＝叫申Wemtemimskiada…aWnl0Skbwodopuszczeniedo

udzialuwFmStePOWan－uOudzieleniezamdwleniaaltmskiadan－aOfed；

・Wykonawca叩WOIujacysieprzywykazywaniuspe面aniawamkdwudziaAJWPOStePOV′aniunazasoby

innychpodmiotdw，ktere軸brayudzia，wrea－izacjiczeScizamdw－e舶・PrZe（北ねdatakZedokumenty

dotyczacetego函miotuwzakresiewymaganymdlawykonawcy，OkreSlonymwpk用4・2・

冊．4，3）Dokumelltypodmiotewzagranicznych

JeZeiiwykonawcamaSiedzibelubrnieis∞ZamieszkaniapozaterytoriumRzeczyposp〇時P01skiej・

冊，4．3．1）dokumentwystawi。nyWkraiuLWktblrymmaSiedzibelubmi＊cezamieszkaniapotwierdzaiac扉e：

●nieotwartojegoi－kwidacjian川e喝bszonoupadbSc一一WyStaWiony…eWCZeSn画∩一之6m旧S”事yPrZed

upqwemterm一nuSk－adanlaWnioskdwodopuszczeniedoudzia，uwpostepOWaniuoudzieieniezamdwienia

・niezalegazuiszczaniem函atkbw・OPht・S胴eknaubezpieczen－eSPOleczneizdrow。tnealbo之euzyskal

pIZeWidzianeprawemzwOhienie・0小鳩Zenielubr。Z庇庭enIenaratyZareg事hdatnoSc同bwstrzymaniew

cabSciwykonaniadecyzJiwlaSciWegOorganu－WyStaWionyniewczeSnie⊥niZ3miesiaceprzedupbrWem

tem…SMadamaWnl0Skdwodopuszczeniedoudziatuwpost抑WaniuoudZieieniezambwieniaaibo

．nieorzeczonowObecniegozakazuub－eganiasieozamdwienie－WyStaW一〇nyniewczeSnIqniZ6mleSIeCy

przleduF申Wemterminusk－adaniawn10Skdwodopuszczeniedoudziahwpostepowaniuoudzielenie

zamdwiemaaitmskIadaniaOfe巾

IiL4，3．2）

●ZaSwiadczenleWIaSciweg00rganuSadow裳p－ubadministracyJnegOm－qSCaZam－eSZkaniaalbozamieszkania

岬〝虚箪四一割工はp・押∨・叩関はzemHe二SrW＆呼yCJa＝12働78rdく＝糊的7一能
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osoby．ktbreidokumentydotycza．wzakresieokreSl0nymWarL・24usLlpkt4－8－WyStaWioneniewczeSniei

niZ6mieSiecypIZedupr／Wemtem血Skねdaniawnioskdwodopuszczeniedoudzialuwpt蛤tePOWaniuO

udzieleniezamdwieniaalbOSkiadanlaOfeh，

・ZaSwiadczenieW廃C－WegOOrganuSadowego－ubadministracyjnegOmleJSCaZamIeSZkan－aaItmzamieszkanla

osoby，kterqdokumentydotycza，WZakresieokreS－onymwart・24ust・1pktl0－11ustawy－WyStaWioneme

wczesnieiniZ6miesleCy prZed upbMem term血sklada…aWnioskdw odopuszczenie do udzia山w

postepowaniuoudzieIeniezamOwieniaalboskiadaniaofert・

川．4，4）DokumeIltydotyczaceprzynale主noScidotejsameigSupykapitaJowei

・iistapodm－Otdwna－e之acychdotejsamejg叫ykapitabwejwrozumieniuustawyzdnia16iuteg02007○○

∝hroniekonkurencjIIkonsumentbwalbo－nformacj一〇tymiZen一ena庇ydog叩ykapita10Wq；

111，6）1NNEDOKUMENTY

lnltedokumentyniewymienionewpktiiL4）aibowp調川・5）

Kom函tnaofertaFnZaWyiejwymienIOnymidokumentamimusIZaW－era50fe巾SPOrZadzonanapdstawie

FomularzaofertyioSwiadczenieWykonawcyospeInie…Wamkewudzialuwpostepowamu

SEKcJAIV：PROCEDURA

iV，1）TRYBUDZIELENiAZAMeWIENIA

lV．1．1）TIybudzieleniazamewienia：PrZetargnleOgraniczony・

lV，2）KRYTERIAOCENYoFERT

IV．2，1）Kryteriao∞nyofeltnaini主SZaCena・

iV，2．2）

□叩ef・mWadェortabedzieaukciaele軸troni・Zna′adresstr0nY′nakt6reJbedzieprOWadzona：

IV．3）ZMiANAUMoWY

昨eWidujesieistotnezmianypostanowieltzawartejumowywstosunkudotreSciofe巾napodstawiekWrej

d°konanowybo…Wykonawcy：

Dopuszcza－nezmianypostanowieliumowyorazokreSleniewarunkewzmian

zamaw暁CydopuszczamoZ－iwoSCzmianyterminureaIizacjiprzedmiotuzamewienia・Zmianatakamo之enastapIC

jedynIeWpIZyPadkuzaistnieniaok。一icznoSciniezaIeZnychdstron・ktbrychniemoZnabybprzewidzieCwchw帥

zawarclaumOWy．Oko一一CZnOSclamitakimibedawszczegdlnoSc口）dzialanlalubzan－eChaniaosdbtrzecich（np・

olgamiwadm面stracjipubiicznq申mychpdmiotdwuczestniczacychwprocedurzeop面owaniaiuchwaiania）・2）

zIoZenieskargilubwn一〇Skudow－aSciwychol悌ndwadmInistracyinyChIubsadovYyChiubcxIwolaniaodich

TOZStrzygniecla，0－IebedamoglymieCwpywnazmlanetelminureaIizacJl・3）Zmianywuzbrpjeniumaniesieniach

terenuwstosunkudodanychwzasobachgedezyjnych，4）zp－ZycZynSFX・Wd。WanyChsllawyZSZa（ZaS鳴

wyZsza，Wa…nkuJaCaZmianeumowyuwaZaesie的Z－enieza－eZne∝lStroniosowezdalZenleZeWnetiZne，ktere

byIon－emO却WedoplZeWidzeniawrnomenciezawarciaumowyiktdremuniemoZnaby10ZapObiecmimodochowania

naIeZytejstarannOSci），5）gdyzajdzIePOtrZebawykonanlaOPraCOWahnieprzewidzianychwzamdwien－uIubpotlZeba

zmlanyPIaCPlDjektowychztytu”nieuzyskan－aWymaganyChprawemzgdd・6）wprzypadkuzaIStnienia

hゆ〟魔唆四・は上皮P排回申？由∞Z帥箪ShOW8匹Eyqa＝121執7＆「（水＝如1＆07－00
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OkoIiCZn°Sci，ktdrychn一emOZnabyねpzewidzieemimozachowanianaIeZytqstaranroScI・2・Zmiana，OktdreJmOWa

wpkt・1wymagazgodyZamawiaiaCegOWy－aZone川aPiSmie

lV．4）1NFoRMACJEADMINISTRACYJNE

IV，4．1）Adresstronyintemetowei，naktbreijestdostepnaspecyGkaejaistotnychwa…nkewzamdwiehia：

www．関k・Zyrardow・pi

s画kacjeistotnychwarunkewzamdwieniamoZnauZySkaepodadresem‥PrzedsiebiorstwoGospodarki

KomunaInqZyrarddwSp“Z〇・〇・，ui－Czysta5・9（㌻300Zyrardbw・

IV，4，4〉Tttminskiadania…ioskewodopuszczeniedoudzialuwpostepowaniulul）ofe億：20・07・2016godzIna

lO：00，miejsce‥P一之edsiebiorstwoGospodarkiKomunalnejZyrarddwSp・Z。・〇・，u一・Czysta5，96mZyrardew再kCj

lOO，ipIetrD．

IV．4．5）ltiminzwiazaniaofe噌：Okreswdniach‥30回CBtateCZnegOterminuskIadaniaofe時

IV．4．16）lnfomapjedodatkowe，WtyTndotyczaceGnansowaniaprqiektu／programuzeSrodkewUnii

Europeiskiej‥Opracowaniedokumentacjiprplektowokosztoryso”ejdIazadahinwestycyjnychpIanowanychdo

realizacjiwramachdofinansowaniaZeSldkdwUn‖EuropeJSkiqzPOiiSnaiata2014－2020・

IV．4．17）CzypIZeWidujesieuniewainjeniepostepowaniaoudzieleniezamewienia・WpZypadkunieprzりrZnania

srodkdwpochodzacychzbud圭emUniiEuropeiskieiorazniepodhegaJacyChzwrotc…両irodkdwzpomocy

LJdzieIoneiprzezpahstYYaCZIonkowskieEuoopejskiegoPorozumieniaoWolnymHandlLl（Em）・舶remiaIy

byep一ZeZna∝onenaSmansowaniec3㌦oSciiubczesciZam6wienia：nIe

ZALACZNIKI－INFoRMACJEDoTYCZACEoFERTCZESCIoWYCH

CZESCNr：1NAZWA：CzeSelV・

1）Kr創部jopiszewskalZaniemwie－koScilubzakresuzamewienia‥Zamdwienieobejmujeswymzakresem

finansowymirzeczowymopracowaniedokumentacjiprpiektowo－kosztorysowejorazS‾TWiORBdiazadania

BudowasiecikanaIizacI－SanitameiWuLGrenadierbw，ReIa－ChrobregowZyrardowie・

2）Wsp6lnySI°YmikZamewie申CPV）：71・32・22・00－3・71・32・00・00－7°

3）CzastwaniaIubtemimNykorIania：Zakohczenie：12・09・2016・

4）l｛ryteriaocenyofe巾najniZsZaCena・

CZESCNr：2NAZWA：CzeSeV・

1）Krblkiopiszewskazaniemwie－koScilubzakresuzamewienia：Zamdwienie。bejmujeswymzakresem

finansowym＝rZ電場ZOWymOPlaCOWan－ed。kumentac」lPr函ktowokosztorysowejorazSllNiORBdlanw・Zadah：

1．BudowasieclkanaiizacJiSanitamejwui・L－manOWSkiego，KasztanowqiCholhsklegQWZyrardowle・2・

Bud°WakolektorasanitamegowuI．：Roszam－CZeiiMickleW－CZaWZyrardowie・

2）WspdlnySIownikZarnewieh（CPV）：7工32・22・00－3，71・32・00・00－7・

3）CzastManialubterminWykonania：Zakolk：Zenie：31・10・2016・

4）KryteHaocenyofert：najniZSZaCena・

czESCNr：3NAZWA：CzeSCVL

1）Krdltkiopiszewsk鍍aniemwielkoScilubzakresuzametA，ienia：Zamdwienieobeimujeswymzakresem

httpl／bzp2－FXrtaluzpg）V巾／？qjl∞Ze汀…e＝Srm〟＆pozycIa＝121547＆rOlく＝2016－07－00
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finarIS°Wymirzeczowym°PraC°Waniedokumentacl－PrPjektowokosztorysowqOIaZSllNiORBdlanw・Zadah：

1．BudowasieciwdociagowejwuI．ZabiejwZyrardowie．2・Budowasieciw（XlociagoweiwuI・Staszicaw

Zyla旧k，Wie．3・Budowasiecikanalizacjisanitam匂Wul・HulkiLaskowskiegowZyrardowie・

2）Wsp61hySiowlikZamewieh（cPV）：71・32・22－00L3，71・32・00・00－7・

3）Czastrwanialubteminwykonania：Zakohczenie：31・10・2016・

4）Kryteriaoceltyofe止れainiZszacena・

Ej㊨R’’Zy轍が

『R①

n熔rDα7LZ

http〝bZ車2JmrtaJJJZp．gOV巾n喝Ioszenie＝Show＆pozyqa＝1215478rok＝2（州封防－06
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