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Ustawa z dnia29stycznia2004r．Prawo zamdwieh publicznych（tekstjednolity：tekst

jednolity：Dz．U．Z2015r．，POZ．2164zpdZn．zm）．
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1．

Nazwa：

Nazwa（firma）iadt・eSZamawiajacego・

Adres：

AdrespocztyelektroniczneJ

Stronainternetowa：

numertelefbnu：

Numerfaksu：

Godzinyurzedowania：

PrzedsiebiorstwoGospodarki

Komunalne．主，Zyrardbw”Sp．zo．0．

96－300Zyrarddwul．Czysta5

Pgkjrp＠zyrardoW・PI

WWW．Pgk．zyrardow．pl

（46）855－40－411ub855－40－42

（46）855－32－80

0d7：00do15：00

11．　0znaczenieWykonawcy．

NapotrzebypostepowaniaoudzieleniezambwienianinieJSZej SIWZzaWykonawce

uwaza sie osobe nzyczna，OSObe prawna albo jednostke organizacyJna nie posiadajaca

osobowoSciprawnei，ktdraubiegasleOudzieleniezamdWieniapublicznego，ZloZylaofdrte

lubzawarlaumoweWSPraWiezamdwieniapublicznego．

III．Trybudzielaniazambwienia．

1．Ninieisze postepowanie o udzielenie zam wienia publicznego prowadzoneJeSt

Wtrybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Z dnia29stycznia2004r．Prawo

Zam Wiehpublicznych（tekstjednolity：Dz．U．Z2015T．，POZ．2164zpd血．zm．），ZWanadalej

usl財WqPzp．

2．SIWZdostepnajestnastronieintemetowejZamawi翫cegowT間7．Pgk．zyrardow．pl

OddniapubhkacjiogIoszeniawBiuletynieZam6wiehPublicznych．

3．Jezykiem postepowania o udzielenie zamdwieniaJeStJeZyk poIski．Cala

korespondencjapomiedzyWykonawcami，aZamawi函cymPrOWadzonabddziewjezyku

POIskim，WfbmlePISemnq．

IV．Opisprzedmiotuzambwienia．

1）Zamdwienie obdm巾e swym zakresem Hnansowymi rzeczowym OFIl・aCOWanie

dokumentacjiprojektowo－kosztoIYSOWejdlanw．zadah：

1．Budowasiecikanaliza串sanitamもwul∴Grenadierdw，RdaiChrobregowZyrardowie．

2・BudowasieeikanalizaqlSanitam匂wul・：Limanowskiego，KasztanowqiiChoihskiego

wZyrardowie．

3・Budowakolektorasanitamegowul∴Roszamic相iMckiewiczawZyrardowie．

4．Budowasieciwodociagowejwul∴ZlhiejwZyrardowie．

5．BudowasieciwodociagowqiwuLStaszicawZyrardowie．

6．Budowasiecikanalizacjismitan句wul．HulkiL謡kowskiegowZyrardowie．

2）Szczeg610wyopisprzedmiotuzamdwieniaokreSlaZaIaczniknrlOdoSIWZ．

3）OrientaqiewtereniepokazanowZalacznikunrlldoSIWZ．

Wszystkiezと函cznikidonir南szもSIWZstanowiajもintegralnacz肇．
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SrodkOwUn〝Europ〔痔kIelZPOIiSnalata2014－2020．

4）OkreSlenie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze Wspdlnym Slownikiem Zamdwieh

（CPV）：

71322200－3　UsIuglPrqjektowaniaruroclqgOW

71320000－7　UslugllnZynlerylneWZakresiepr〔加ktowania

V．　Zam6wieniaczesclOWe．

ZamawlaJaCyWymagaSkIadaniaoftrtczesclOWyCh．

Cze鑓IVl．

BudowasiecikanalizaqlSanitamJWul．：Grenadierdw，RejaiChrobregowZyrardowie．

Cze謎Ⅴ）．

1．Budowa sieci kanalizaql anitamqI W ul∴Limanowskiego，Kasztanoweii Choihskiego

WZyrardowie．

2．Budowakolektorasanitamegowul∴RoszamiczejiMickiewiczawZyrardowie．

Cze鑓VI）．

1．Budowasieciwodociqgowqiwln．Zabi匂wZyrardowie．

2．BudowasieciwodociagowqWuLStaszicawZyrardowie．

3．BudowasiecikanalizaqlSanitamqwul．HulkiLaSkowskiegowZyrardowie．

VT．ZambwieniauzupeIniajaCe．

ZamawlaJaCyPrZeWidLiicmoZliwoSdudzielcniazam6wieniauzupeIni年IaCegOWStOSunkudo

Zamdwieniapodstawo、YegPOPisanego、†Pkt・IVSIWZnapodstawieart・67ust・lpkt・6）

ustawy Pzp．Zamdwlenle uZuPelniaJqCe nie moZe przekroczyd∴30％　zamdwienia

POdstawowego．

VII．InfbrmacJe O Oiもrcie wariantoweJ，umOWie ramoweJ，Zalicz：kach na

POCzetWykonaniazamdwieniaorazaukcjielektroniczneJ・

ZamawlaJqCyniedopuszczaskhdaniaofertwariantowych．

Zamaw埠璃Cynieprzewid可ezawieraniaumowyramow写i．

ZamawlaJaCynieprzewidujeudzielaniazaliczeknapoczetwykonaniazamOwienia・

Zamawl9年CynieprzewidLiicprowadzeniaaukcjielektronicznq．

VIII．Terminwykonaniazamdwienia・

Wymaganyterminwykonaniazamdwienia′：

1．DlaCz阜SciIV一〇ddatyzawarciaUmowydodnia12．09．2016r．

2．DlaCzeSciV一〇ddatyzaWarCiaUmowydodnia31．10．2016r・

3．DlaCzeSciVI一〇ddatyzawarciaUmowydo31．10．2016r．
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IX．　Warunki udziam w post印OWaniu oraz opIS∴SpOSObu dokonywania oceny

speInienia warunkdw wraz∴∴z dokumentami potwierdzajalymi spcInianic tyCh

Warunkbw．

1．0udzieleniezamdwieniapublicznegomogaubiegaCsieWykonawcy，ktdrzyniepodleg明

vvkluczeniuzpostepowaniaoudzieleniezamdwienianapodstawieart・24・uSt・1，2i2a

ustawyPrawozamdwiehpublicznychorazspehii彊warunkidotyczace：

l）PosiadaniauprawniehdovvkonywaniaokreaonejdzialalnoScilubczynnoScijcZeli

przepISyPraWanaklad毎obowiazekichposiadania・

Zamawl瑚CyOdstePuJeOduszczegdIowieniawymaganwzakresietegowa…nku・

Ocena spehieniatego warunku zostanie dokonananapodstawie zIo20negO OSwiadczenia

ospelnianiuwarunkdwudzia九wpost印OWaniuzgodniezart・22ustaWyPrawozamdwieh

Publicznych，StanOWICegOZaiczniknI’7doSIWZ・

2）PosiadanianiezbednejwiedzyidoSwiadczenia・

WszczegdlnoSciWykonawcamusispehiat上lai申PujqCyW雪竺ek（wprzypadkuwspdlnego

ubieganiasiedwdchlubwiecdWykonawcdwoudzielenlenlnlqISZegOZamdwienia，OCenLane

bedalacznieichkwraliHkaqieido室Wiadczenie）：

－　Wkona6z nalezyta starannoSciq W Okresie ostatnich31at przed upbwem teminu

skladaniaofert ajeZeliokres prowadzeniadziaIalnoScijest krdtszy－Wtym Okresie，∞

naimnie＝ednaush腹elub dwie us山giwprzypadku skladania ofertynadwie czeSciwraz

zpodaniemichwartoSci，PrZedmiotu，datwykonanialPOdmiotdw，narZeCZktdrychushgi

zosta互Wykonane，OraZZataCZeniemdowoddw，CZyZOStaly wykonanelubsawykonyWane

nalezycle；

Zaushlge Odpowiad祖caswQJqWartOScjaZamawlaJ年CyuWaZaopracowanic dokumentacJl

prqjektowo－kosztorysoweJPOrbwnyw楓lnazzaknesemprz〔妃miotuzamdwienia・

Za ushge por6wnywalnazprzedmiotemzamdwienianalezyrozumieC：

a）dlaczeSciIVwykonanieco専mniejjednegoprqjektubudowlanegonabudowesieci

kanalizacjisanitam南odlugoScimln．1km，

b）dla czeSciV wykonanie col車imniej jednego prqjektu budowlanego na budowe sieci

WOdociagow句OdhlgOgcimin150mb，

C）dlaczeSciVIwykonaniecPnaimniejjednegoprqjekmbudowlanegonabudowesieci

kanalizaqiisanitamdodlugoSclmin．200mb．

W celu potwierdzenia spehiania niniqszego warunku，Wykonawcy zobowlqZam Sa

PrZedIoZyCwykazwγkonanychushgwokresie31atprzedupywemteminuskladaniaofert．

a jeZeli okres prowadzenia dziaIalnoSci jest krdtszy　－　W tym OkICSie，WraZ

ZPOdaniemichrodzauiwartoSci，PrZedmjotu・datwykonaniaipodmiotdw，narZeCZktdrych

ushJgizostabwykonane，SPOrZ脅dzonywedlugwzorustanowlqCegOZa霊aczniknr3doSIWZ

OraZdowody，CZyuShlgizostabWykonanenalezycie・

Dowodami，O ktdrych mowa powyz匂　Sa POSwiadczenialubime dokumenty－jeZeli

ZuZaSadnionychprzyczynoobiektywnymcharakterzeWykonawcaniejestwstanieuzyskad

POSwiadczenia，
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3）DyspPnOWania．Odpowiednim potencjaIcm technicznym oraz osobamizdolnymido

WykonanlaZambwICnia．

WszczegdlnoSciWykonawcamusispelniaCnastep函cyw望nek（wprzypadkuwspdlnego

ubieganiasiedwdchlubwiecejWykonawcdwoudzielenlenlnlqSZegOZamdwienia，OCeniany

bedzieichI脅CZnyPOtCnCjaltechnicznyikadrowy）：

－do uczestniczenia w wykonaniu ninlgSZegO Zamdwienia wskaza60SOby，ktdre beda

uczestniczyc w wykonywaniu zamdwienla，W SZCZegdlnoSci osoby odpowiedzialne za

Swladczenie uslug，∴WraZ Zinfbmaqami na tematich kwa皿kacji zawodowych，

doiwiadczenia，i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zam6wienla，

a takZe zakrcsu wkonywanych przez nie czynnoSci orazinfbrmaqe o podstawie do
dysponowaniatymiosobami．

Za osoby odpowiedzialne za Swiadczenie uslug Zamawl明Cy uWaZa osoby posia（垂直ce

uprawnieniadoprqjektowaniawbranzach：

－dlaCz肇CiIViVIcongmn均POjednejosobiedlakaz（埴CZeSCl，POSiadi南cquprawnienia

doprqjektowaniawspecjalnoSci：SanitameiidrogoweJ．

－dla CzeSciV co naJmnlqlPOjednd osobie，POSiadajacq uprawnienia do projektowania

WSPeCjalnoSci：Sanitarng，elektrycznejidrogowq．

DoSwiadczeniezawodowebedzieliczonedodniaskladaniaofert．

Wymaganewpkt・IX・1・3）osobywimyposlugiwaCsiejezykiempoIskimlubdysponowaCna

StaletlumaczemJeZykapoIskiego．

W celu potwierdzenia spelniania ninlq〕SZegO Warunku，Wykonawcy　ァobowlqZani s卑：

PrZedlozyc：

－Wykazosdb，ktdrebedauczestniczycwwykonywaniuninleJSZegOZamdwienia，SPOrZ如zony

WedlugwzorustanowlaCegOZa霊aczniknr4doSIWZ

－OSwiadczenje，Ze osoby，ktdre beda uczestniczyc w wykonaniu zambwienia，POSiadaja

Wymagane uPraWniania，JeZeliustawy nakIad萌Obowi魯Zek posiadania takich uprawnieh，

WCdlugwzorustanowlaCegOZahCzniknr6doSIWZ．

DopuszczaslePOSiadanieprzezwskazaneosoby：

－rdwnowaZnych uprawnieh uznanych przez WtaSciwy organ zgodnie z ustawa Z dnia

18marca2008r・O ZaSadachuznawaniakwalinkacjlZaWOdowychnabytychwpahstwach

CZtOnkowskichUniiEuropejskiej（U．Dz．U．Z2008r．Nr63，POZ．394）；

－　rdwnowaznych kwalihkadl ZaWOdowych wa乞nych winnym niz PoIska pahstwie

CZlonkowskim Unii Europejskiも，Konfederaqii SzwaJCarSkiejlub pahstwie czlonkowskim

Europ蛮kiegoPorozumieniaoWolnymHandlu（EFTA）－StrOnieunlOWyOEurop扉kim

Obszarze Gospodarczym wraz∴ZtymCZaSOWym WPISemnalisteWla語iweJizby samorzadu

ZaWOdowego umozliw埋aCym Swiadczenie uslug transgranicznych w rozumieniu art．20A

ust．lustawyzdnia15grudnia2000r．Osamorzadachzawodowycharchitektdw，inzynlerdw

budownictwaorazurbanistdw（tekstjednolity：Dz．U．Z2013r．，POZ．932zpdZn．zm．）．

4）Sytuacjiekonom．icznejinnansow可

Zamawla1年CyOdstepLUeOduszczegblowleniawymaganwzakresietegowarunku．
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0cenaspehieniatego warunkuzostanie dokonananapodstawieztozonego oSwiadczenia

ospehianiuwarunkdwudzialuwpostepowaniuzgohiezaIt・22ustawYPrawozamdwieh

publicznych，StanOWiacegoZa喧CZniknI．7doSIWZ・

5）Wykonawcaskladawrazzofe垂OSwiadczenie，SPOrZadzonewedlugwzorustanowiacego

ZaIacmiknr7doSIWZ，OSPeInianiuwarunkdwudziahwpostepowaniu（wpnypadku

wspdLnegoubieganiasleOudzielcnienmleJSZegOZamdwieniaprzezdwdchlubwicceJ

Wykonawcbw do oferty musi byC ZnIaczonc przN＝dmiotowc oSwiadczenie∴z10かne

（podpisane）przezPehomocnikaWykonawc6Wwspbhieubicgajacychsieoudzielenie

zambwieniaIub oSwiadczenie zIozonc（pOdpisane）przez kaLdego z Wykonawcdw

s舶dajacychofertewsI・dLn響－jedyniewsytuacjije鍋kazdyznichspeIniawszystkie

waruIlkisamodzieLnie．

2，Wykonawca，WykazL轟CSPehianiewa…nkdw，OktdrychmowapowyZejwpkt・IX・l moZe

polegaC na wiedzyido室Wiadczeniu，OSObach zdolnych do wykonania zamdwienialub

zdolnoSciach鯖nansowychlubekonomicznychinnychpodnhotdw，niezale祖ieodcharakteru

prawnego互czacychgoznimistosunkdw・Wykonawcawtakiqisytua垂zobowiazanyjest

udowodniC Zamaw重商cemu，iZ bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizaqji

zamdwienia，W SZCZegbLnoSci przedstawiz南c w tym Celu pisemne zobowiazanic tych

podmiotbwwpostaciZaIacznikanr5doSIWZdooddaniamudodyspozycjiniezbednych
zasobbwnaokleSkorzystaniaznichprzywykonyWaniuzambwtenia・

3．WceluwykazaniabrakupodstawdoWklucZeniazpostepowaniaoudzieleniezamdwienia

Zamawl瑚Cy砕daodWykonawcyprzedkrZenia：

l）0室wiadczcnia o braku podstaw do wykJLLCZenia，SpOrZad50negO Wedhg wzoru

stanowlaCegOZ損喧czmiknr2doSIWZ；

WzakresiewynikajaCymZS3ustIpkt・1）RozporzqdzeniaPrezesaRady）Ministr6wzdnia

I9lutego2013r．w sprawie rotkqid†γdokumentbw，jakich moze zqda ZZdmaw，it卯Cy Od

Wknawの），OraZjbrm，Wjakichte（わkumenかmogqめノtSkladanewzwiazkuzart・24ust・l

ustaWPzp，0gwiadczenleObrakupodstawdoWykluczenlaWmOZOStaCzIozoneoddzie山e

przez kazdego z：Wykonawcdw∴sklad岬　a jeZeli podpis可e je

Pehomocnik，muSi on vvraZnie zaznaczyC，Wimieniu ktdTegO Wykonawcy to robi・

OSwiadczenie takie moze bye sporzadzone na jednyn？dokumencie・∴ale wbwczas

Pehomocnik（Lider）zamaCZa，ZeSklad…南cje，dzialawimleniukazdegozWykonawcdw

sklad衝qcychoftrtewspdhqiichwymienia．

2）aktualnego odpisu z w挑ciwegoI・Cjestrulub z∴CentraIncj ewidencjiiinfoTmaCji

o dzialaLnoSci gospodarczej，jezeli odrebne przepISy Wymag御a WPISu do rqestrulub

ewidenqii，WCeluwykazaniabrakupodstawdowykluczeniawoparciuoart・24ust・lpkt2

ustaWy WyStaWionegoniewcze誼ieiniz6miesiccvprzedupIywemtem五nuskladaniaoferL

3）aktualnegozaSwiadcze・血wlaSciwcgooddzihhLZakLaduUbezpieczehSI）OIeczpychlub

KasyRohiczegoUbezpieczeniaSpolecznegopotwierdz5両cego，zeWykonawcanleZalega

ZOPlacaniemskZadeknaubezpieczeniazdrowomeispokc竺e・lubpotwierdzeniajeuzyskaI

przewidzianeprawemzwo山enie，OdroczenielubroztoZemenaratyzaleglychplatno圭cilub

wstrzymanicwcaloSciwykonaniadecyかwIaSciwegoorganu－ⅥγStaWionegoniewczcSnicj

niz3miesiaceprzedupywemterminuskIadaniaofert，

Stmna7Z57



SpecynkacialstotnychWarunkdwZamdwIenIanaOpraCOWaniedokumenta切pIqektowo－

kosztorysowe／dIazadahinwestycylnyChp／anowanychdoreaI／ZaqIWramaChdonnansowaniaze

SnodkdwUnilEuIOpqSkIe／ZPOIISnaIata2014－2020

4）aktuahego zaSwjadczenia．wIaSciwego　平eZelnika urztdu skarbowego

POtWierdzajaCegO亮eWykonaw’CanleZalegazopIacaTemPOdatkdw，lubzaigwiadczenia，Ze

uzyska恒rzewidzianeprwemzwohienie・Odrocze享IubrozZoZeniena∴rl克yzalegIych

PlatnoScilubwstrzymanleWCaloSciWykonaniadecyHIWlaSciwegoorganu－WyStaWionego

niewczeSnieiniz3micsiaceprzedupb，Wemteminuskladaniaoferl，

5）aktualncjinformacjizKrajowegoRejestruKamcgowzakresieokreSlonymwart．24

ust・lpkt4－80raZPkt10－1lustawyPzp，WyStaWionqniewczehiejniz6micsiccvprzed

upywemtem五nuskladaniaofert，

6）aktuaInejim・rmaCjizKrajowcgoRejestruKarnegowzakresieokreSlonymwart．24

ust・1pkt9ustawyPzp，yStaWionejniewczeSnieiniz6miesiccvprzeduplywemtemhu

skladaniaofert．

Wprzypadkuwsp61negoubicganiasICOudzielenienInleJSzegOZamdwieniaIlI・Zezdwdch

lubwieccjWykonawcbwwoferciemuszabyezIoLoneprzedmiotowedokumenty，

OktdrycIlmOWaWPkt．IX．3．pDkt．21．31．41．5）．6ldlakazdegoznich．

4・Dokumenty，OktdrychmowapoWyZejwpkt．IX工IX．2iIX．3：

4・l・Sa Skladane w oryginalelub kopiipoSwiadczonq za zgodnoSC z oryginalem przez

Wykonawce，ZWl南tkiemzobowiazahioSwiadczeh，Oktdrychmowawpkt．IX．2iIX．3．1）

OraZWykazdw，Oktdrychmowawpkt・IX工ktbrewimybydzlozoneworyglnale；

4・2・WPrZyPadku Wykonawcdwwspdlnieubiega尾cych sje o udzielenie zamdWieniaoraz

WPrZyPadkupodmiotdw，Oktdrychmowawpkt・IX．2，kopiedokumentdw（zobowiaZah）

dotyczqcychodpowjednio Wykonawcylubtychpo（hniot6wsapoSwiadczanezazgodnoSC

ZOrygimlemprzezWykonawcelubtepodmioty；

43・ZamawiajacymoZe主軸adprzedstawieniaorygina山IubnotarialniepoSviadczonqikopii

dokumenlu wγ互cznie wtedy，gdy zlozona kopia dokumentujest nieczytelnalub budzi

W糾PliwoSci∞dojejprawdziwoSci；

4・4・dokumentysporzadzonewjezykuobcymsaskladanewrazzthmmczeniemnajezyk

POIskj，WymdgtenniedotyczyzobowiazahioSwiadczeh，Oktbrychmowawpkt・IX・2iIX・3・

5・Stosownie do treSci§4ust・l Rozporzadzenia Prezesa Rady MiIlistltiw z dnia

191utego2013I’・WSPraWierodzaj6wdoktmentdw，jakicIlmOze祖dajZamawIaJaCyOd

WykonawrCyOraZfbrm，WjakicIltedokumentymo醜byeskladane：

1）jeZeliWykonawcamasiedzibelubmiejscezamieszkaniaLP（ZaterytOriumRzecz）POSPO1時

Poiski争主zamiastdokumentdw，Oktdrychw‥Pkt．IX．3．2），IX．3．3），IX．3．4），IX．3．6），Sklada

dokumentlub dokumenty，yStaWione w kr牛iu w ktdrym ma sjedzibelub mieisce

Zamieszkania．potwierdzajaceodpowiednio，Ze：

a）niotwartojegolikwidacjianinieogIoszonoupadlo毎

b）nleZalegazulSZCZaniempodatkdw・OPlat・Sktadeknaubezpieczcnie中eczne

izdrowotnealbozcuzyskalprzewidzianeprawemzwolnienle，OdroczenlelubrozloZeniena

raLyねIeglychpIatnoScilubwstrzymaniewcatoSciwykonaniadecyかwlaSciwegoorganu；

C）niePrZeCZOnOWObecniegozakazuubieganiasieozam6wienie・

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

Organu Sqdowegolub administracyinegO mlqSCa Zanheszkania albo zamieszkania osoby，

ktdrqjdokumentydotycza，WZakrcsieokreSlonymwall．24ust．1pkt4－8，10－1lustawyPzp．
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Specyf庇a函／stotnychL伯…nkdwZamdwienIanaOpra∞WanledokumentaqipIP／ektowo－

kosztorysoweidIazadahInWeSyc所ychp／anowanychdoIea／izaqiwIamaChdo〝nansowanIaZe

nodkdwUniiEuIDp〔東kIelZP0liSna／ata2014－2020

6．Stosownie do treSci§4ust．2powoIanego powyZej Rozporzqdzenia Prezesa Rady

Ministrdw，dokumenty，OktdrychmowapoW袖wpkt・IX・5・1）a）ic）orazIX・5・2）powinny

PyCwystaw亨eniewcZ専einiZ6miesiecy．p†Zed中豊eT：？Tinu聖d叫a，Of証
Natomiastdokument，OktdrymmowapowyZgYPktIX・5・1）b）・POWinienbyCWStaWiony

niewczeSnieiniz3micsiaceprzeduplywemtermlnuSkladaniaofert・

7．Stosownie do tneSci§4ust．3powolanego powy車RozFWrZqdzenia Prezesa Radl，

Mnistrdw，JeZeliwmlqSCuZamieszkaniaosoby Lubwkr年iu，Wktdrym Wykonawcama

SiedzibeLubm串sce．zamieszkania・niewyd函Siedokumentdw・Oktdrychmowapow空中

Pkt・IX・5・1）・ZaS鳴PuleSiejedokumentemzawier祖cymoSwiadczenie・WktdrymokreSlasle

takZeosobyuprawmonedoreprezentacjiWykonawcy，ZlozoneprzedwlaScivTymOrganem

s担OWym，adm証stracyJnym albo organem samorzadu zawodowegolub gospodarczego

odpowiedniokraiumlgSCaZamieszkaniaosobylubkrdu，WktdrymWykonawcamasicdzibG

lubmiqISCeZamieszkania，lubprzcdnotariuszem・

8．0cena spehianiaw・Warunkdwudziahw po⊆喧POWaniu dokonana zDStanie zgodnie

z R：Imul雀”Speinia　－nie∴SPehian，na POdstawie przedlozOnyCh przez Wykonawce

dokumentdwioSwiadczehopISanyChwrozdzialeIXninleJSZejSIWZ．

ZtreScizalaczonychdokumentdwmusIVrynikaCjednoznacznic，ZeWykonawcaspelnitww

Nie spehienie chociaあy jednego z YW・Warunkdw skutkowaC bedzie wkluczeniem

WykonawcyzpostePOWania（napodstawlean・24ust・2pkt4ustaWγPzp）・

Ⅹ・　Wykonawcywsp61mieubiegaJaCySleOudzieIeniezambwienia・

1．Wykonawcywspdlnicubieg劉aCySleOudzielenieninlqISZegOZamdwieniapowinnlPOd

rygoremwykluczeniazpostepowaniaspehiaewarunkiudziaruwpostepowaniuorazzlozyc

dokumenty potwierdz2両Ce SPelnianie tych Warunkdw，ZgOdnie z zapISami zawartymi

WPkt．IXninlqSZejSIWZ・

Ponadto tacy WykonaY早muSZq uStanOWiiwskazaC PelnopIOCnika（Lidera）do

reprezentowaniaichwnlnlqSZymPOStePOWanlualboreprezentowanlaichwpost印OWaniu

izawarciuumovrywsprawie．zamdw専a・ZalecasieabyPeInomocnikiem（Liderem）byl

jedenzWykonawcdwwspdlnleubiegaJqCyChsieoudzieleniezamdwienia・

2．WszelkakorespondendaprowadzonabedziewyIaczniezPelnomocnikiem（Liderem）．

3．Wykonawcywspdlnieubieg綱CySleOudzielenieninleJSZegOZamdwieniazobowiazani

l）dosolidarnejodpowicdzialnoScizawko竺niezamdw専a・

2）dosolidarnejodpowiedzialnoScizawnieslenleZabezpleCZenianalezytegowykonania

Umowywsprawiezam（iwieniapubliczneg0．

4．Wykonawcy wspdlnie ubiegaIaCy Sle O njnleJSZe Zamdwienie，ktdrych oftrta zostallie

uznanazanajkorzystnleJSZa，beda zobowlqZanlPrZedstawiC Zamaw1年IaCemu StOSOWne

porozumieniewszystkichWykonawcdwsktadajacychofe咋WSPdlnq，PrZedpodpisaniem

UmovTynarealizacJenimqSZegOZamdwienia．

Porozumienie takie musi zawierad w sw〔凋　treSci co n劉mnlq naStePUaCe

POStanOWienia：

1）okreSleniestronporozumienia；
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SpecyGkaq／aIstotnychWarunkdwZam6wIenIanaOPraCOWaniedokumentaqip′qektow9－

kosztorysowqd／azadahinwestycy／nyChpIanowanychdorea／lZaqIWIamaChdonnansowanIaZe

SIOdkdwUnl／EuropqskieizPO／ISna／ata2014－2020．

2）ceIdzialania；

3）okresdzialanianaczasniekrdtszyniZczastrwaniaodpowiedzialnoSciWykonawcdw

WnikaiacyzUmowy；

4）sposdb wspdldzialania（W tym rOlei zadania kaZdego z Wykonawc6w

WWykonywaniuUmowy）；

5）wniesienlaZabezpieczenianalezytegowykonaniaUmowyideklara（南wspdlnej

isolidamejodpowiedzialnoScizawykonanieUmovTy；

6）wskaz中ePelno竺OCnika（Lidera）ijegqu誓OWaniadozaciaganiazobowiazah

lPrZyJmOWanialnStrukdinarzecziwlmlenluWSZyStkichWykonawcdwrazem
ikaZdegozosobnaorazdoprzyImOWaniaplatnoSciodZamawlaJaCegO；

7）deklaracjeniezmienianiaskladuanistatusupodczascalegookresuwykonywania

UmoWy．

PorozumieniemusibyCpodpisaneprzezupelnomocnionychprzedstawicielikazdego

Z Wykonawcdw，a StOSOWne uPOWaZnienia musza∴ⅥγnikaC z dokumentdw

Zalaczonychdoofbrty．

5・OfertapowimabyCpodpisanawsposdbwiazacyprawniewszystkichWykonawcdw

Skladajacycho氏rteW℃P61na．

XI．　Wadium．

1．WysokoSCwadium

KazdyWykonawcazobowlaZanyJeStZabezpleCZyCSWaOferteOddzielnymwadiumdlakazdej

CZeSCiwwysokoSci：

－dlaczeSciIV－500zl（slownie：PieCsetzlotych），

－dlacz率ciV－3000zI（Slownie：trZytySiacezlotych），

－dlaczeSciVI－300zl（sIownie：trZyStaZIotych）．

2．FormaWadium

l）Wadiumdlazamdwieniamozebyewniesionewnastep函cychfbrmach：

a）pieniadzu，

b）poreczeniach bankowychlub poreczeniach spbldzielczej kasy oszczednoSciowo－

kredytowej，ZtymZeporeczeniekasyjestzawszeporeczeniempienieZnym，

C）gwaranqjachbankowych，

d）gwaranqiachubezpieczeniowych，

e）poreczeniachudzielanychprzezpodmioty，O ktdrychmowawart．6busL5pkt．2

ustawy z dnja91istopada2000roku o utworzeniu PoIskiqi Agencji Rozwqlu

PrzedsiebiorczoSci（Dz・U・Z2007r・Nr42・POZ・275・ZPdZn・Zm・）・

2）WprzypadkuskladaniaprzezWykonawceWadiumwfbrmlegWTan中gwar？nqj？

POWinna byC sporzadzona zgodnie z obowlaZ晒Cym PraWeml Wlnna ZaWleraC

nastepuJaCeelementy：

a）nazwe dajacego zlecenie（Wykonawcy），Bencncjenta gwarancji（ZamaWiajacego），

gwaranta（bankulubinstytudiudziel萌cychgYaran垂）orazwskazanieichsiedzib；

b）okreSleniewierzytelnoSciブktdramabyezabezpleCZOnagWarandq；

C）kwotegwaran専

d）termin．wa空OSclgWaranCji；

e）zobowITZPnlegWarantado言・ZaPlaceniakwotygwarancjinapierwszepisemnezadanie

ZamawlaIaCegOZaWier明CeOSwiadczenle，iZWykonawca，ktdregoofdrtewybrano：
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SpecyhkaqaIstotnychWa，unkdwZamdwienianaopraCOWanledokumentac〝prQIektowo：

kosztoIySOWejdIazadahhwestycyInyChpIanowanychdoIea／IZaqIWramaChdomansowanIaZe

SIOdkdwUnliEu／t）peiskieizPO／iSnaIata2014－2020

－0dmdwilpodpisaniaUmowynawarunkachokreSlonychwofercie・lub

－niewnidsIzabezpieczenianaleZytegowykonaniaUmoWy工ub

－ZaWarCieUmowystalosieniemo亜WezprzyczynlezacychpostronieWykonawcy”・

3）PostanowieniapowyZszem葎LZaStOSOWanierdwniezdoporeczeh・

3．Miejsceisposdbwnicsieniawadium

Wadiu雪：ⅧiesionewpieniadzunaleZywpZaciCprzelewemnanastepLJacyrachunek

ZamawlaJ脅CegO：

PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunamej”Zyrarddw’’Sp・ZO・0・

ul．Czysta5

96－300zyrardbw

POLSKA

BankPEKAO：S．A．nr：konta：86：1240：59181111000049101717zdopiskiemnaprzelewie：

．．Wd仇〟m：na：cze…

Wadium wnozone wimych dopuszczonych przez Zamav月利aCegO fbrmach naleZy

WOryginaledoZqczyCdoofeTty・

4．Terminwniesieniawadium

l）WadiumwnosisieprzeduDtvwemteminuskladaniaofertokre乱onymwpkt・XVIII

2）WniesieniewadiLmWPie．五如zubedzieskuteczn亘eZeliwpodanymwpkt・XVIII

teminieznajdziesienarachunkubankowymZamawlaJaCegO・

3）Dowbd wniesieniawadiumw fbrmie gotdwkiwpostacikopiidokonanego przelewu

nalezyzahczyedooferty．

5．ZwrotizatrzymaniewadiumodbywaCsiebedziezgodniezza・Pjsamiart・46ustawyPzp・

XH・WymaganiadotyczacezatJezPieczenianalezytegowykonaniaUmowy・

Wykonawca wnosizabezpieczenie naleZytego wykonania umowy na te czeSci，na ktdre

Skladaofe巾．

1．1nfbrmaqeogdlne．

Zabezpieczenie sluzy∴POhyciu roszczeh z tytu山i niewykonanialub nicnaleZytego

VrykonaniaUmowy．

2．WysokoSCzabezpieczenianaleZytegowykonaniaUmow・

l）ZamawiE南cyustalazabezpiczenibnalezytegowykonaniaUmowyzawartdwWniku

POSt印OWaniaoudzielenienlnlqSZegOZamdwieniawwysokoSci10％cenycalkowitq

POdanejwofercie．

2）WybranyWykonawcazobowiqzanyjestwnieSizabezpieczenienale坤egowykonania

UmowynajDdZnieiwdniuieizawarcla，DrZedjejDOdDisaniem．

3．FomazabezpieczenianaleZytegowykonaniaUmowy・

1）ZabezpieczenienalezytegowykonaniaUmowydlazamdwieniamoZebyCwniesione

wedhlgWyboruWykonawcywjedndIubwkilkunastepLUaCyChfbrmach：

a）pieni如zu；

b）poreczeniach bankowychlub porec el五ach spdldzielczej kasy oszczednoSciowo－

kred）OW亭iztym，ZeporeczeniekasyJeStZaWSZepOreCZeniempienieznym；

C）gwaranqiachbankovrych；
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Specyhka函IstotnychVthlunkOwZamewienianaopra00WaniedokumentaQPprQiektow？

kosztorysoweidIazadahhwes励ychpIanowanychdorea／izaQPw伯maChdohnansowanIaZe

SrvdkGwUniiEuIDp卵ZPOIiSnaIata2014－2020．

d）gwaramqiachubezpieczeniowych；

e）po1℃CZeniachudzielanychprzezpodmioty，Oktdrychmowawart．6bust．5pkt．2

ustawy z dnia91istopada2000rt応u o utworzeniu PoIskiej Agenqii Rozwqiu

PrzedsiebiorczoSci（Dz・U・Nr42，Z2007r．poz．275，ZP6hzm．）．

Przez zabezpieczenie wniesione w pieniadzu mlezy rOZumit誇zabezpieczenie wni料one

WzL

ZabezpieczeniewnoszonewpieniadzuWykonawcawplaciprzelewemnarachunekbankow
Zamawiaiacego：

PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunaInej。zyrardbw”Sp．zo．0．

ul・Czysta5

％－3002ymmew

POLSKA

Bankm101717Z：：dopiskiem na
PrZelewle：

”ZabezDieczenienaLeZvtegowvkonaniaUmowvdLaCzeki……－…ObmのWLmie

lわk〟men幼CiiDnOわkhW0－koszのr間OWej当

2）Wprzypadkuwniesieniawadiumwpieniadzu，WykonawcamoZewyraz竜zgC面白na

Zaliczeniekwotywadiumnapoczetzabezpieczenia．

3）Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieni担zu，Zamawiaiacy przechowttie je na

OPrOCentOWanymraChunkubankowym．

Zamawiaiacy zwraca zabezpieczenie wniesione wpieniadzu z odsetkamiwym哩acymi

ZumOWyraChunhbankowego，nakt6rymbyloonoprzechowane，POmnlqSZOneOkoszt

PrOWadzeniatego rachunkuoraJZWySOkoSC prowiziibankoweizaprzelewpieniedzy日記

rachunekbankowyWykonawcy．

4）Jezelizabezpieczeniewniesionowpostacigwaram嘩1ubp雪空niastosL＊siedoniei

Odpowiednio treSC pkt・XI・2・2）a），b），C），d）Oaz gwaramqalub poreczenie powimo

ZaWieraCzobowiazanlegWarantado．．nieodWOialneQ・Oi bezIWarunkowegozaDiaceniakwotv

gWWan函
WykonawcaWarant：nie
moZe takze uzaleZniae dbkonania zqplaty odやeinienia＿iakichkoIwiek dbddtkowVCh

warunkbwlubte20dDrZe（ガ02eniaiakieikoIwiekくわkumentacii’’．

Wpr鋤，gdJ′Zabepieezenie bedzie wnoszone w jbrmieinnケniZ pieniqdz

Zd i匂qCyZaStrZegaSObieprawodb2PrZed房yakceptaciiprQiektuww．dbkumentu．

5）JeZeliWykonaw？kt6regoottrtazostalawybranauchylasieo（上zawarciaUmoY

WSPraWiezamdwienlaPublicznegolubniewniesiezabezpieczenianaleZytegowykonama

Umowy，ZamawiaacymoZevvbraCofertenaikorzystni匂szaspoSrddpozostabcho危rt．

6）Zmiana ft）rmy Zabezpieczenia naleZytego wykonania Umowy w trakcie realiza函

Umowy bddzie moZIiwa tylko㍗ZgOda Zamawiajacego・PrZy ZaChowaniu ciagtoSci

ZabezpleCZeniaibezzmnlgSZeniaJegOWySOkoSci．

4．ZwrotzabezpieczenianalezytegowykonaniaUmowy．

Zamawi明CyZWraCa70％zabezpieczeniawtemhnie30dnioddniawykonaniazamdwienia

i uznalha przez Zamawiaicego za naleZycie wykonane．Zostanie to potwierdzone

POdpisaniemPnotokoh10dbiorukohcowegorobdt．

Pozostale30％Zamawiz弱cypozostawiajakozabezpieczenieroszczehztytuhlrekqimiza

Wady，kt6rezostaniezwd∞neWteminie15dnhpouplywieokresYrekqimizawady・

W przypadku・gdy zabezpieczenie bqcLzie wnoszone w fbrmleinnei ni2pieniadz・

ZamawlaIaCyZaStrZegaSObieprawodouprzedni akceptaqiiprqjektuww．dokumentu
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SpecyfikaくねIstotnychWamnkdwZamdwIeniarlaOpraCOWanIedokumentaq／prQiektowo－

kosztorysowe／dlazadahInWeStyCyInyChpIanowanychdoreaIizaqIWramaChdomansowan／aZe

SrodkdwUniIEuropejskiqzPO／ISnaIata2014－2020

XIII．InhrmacJe O mrmalnoSciach，jakie powinny zosta6dopelnione po

Wyborze oferty W Celu zawarcia Umowy w sprawie zamdwienia

publicznego．

1．WykonawcapowinienspelniCwymagania，Oktdrychmowawpkt．XIISIWZ．

2．UmowazostaniezawartawfbrmieplSemneJ．

3．Wykonawca ktdrego oftrta zostala wybrana，Wniesie zabezpieczenie nalezytego

Wykonaniaumowyprzedzawarciemumowy．

4．NiewykonaniezobowlaZaniaprzezWykonawceoktdrymmowawpkt．XIII．3traktowane

bedziejakoprzyczynalezqcapostronieWykonawcyuniemozliwlaJ年CaZaWarCieUmowy，CO

bedzie skutkowaC zatrzymaniem wadium przez ZamawlaJaCegO ZgOdnie z art．46ust．5

ustawyPzp．

XIV．Waluta，Wjakiej be一重IIrOWadzone rozliczenia∴ZWLaZane∴zrealizacJa

nlnleJSzegOzamdwieniapublicznego．

Cenaoftrtydlazamdwieniabedziepodanawzl．

Wszelkie rozliczenia zwlqZane Z realizacJa Zamdwienia publicznego，ktdrego dotyczy

nlnlqiSZaSIWZ，bedaprowadzonewzl．

XV・OpissposobupI・ZygOtOWaniaoftI・ty．

1．FormaofertJr：

1）KaZdyWykonawcamoZezloZyCtylkojednqoftrte，dlacon砧wy袖dwdchcz肇Ci．

2）OftrtenalezyprzygotowaCSc霊lewedlugwy㌢lagahokreSbnychw中堅Z句SIWZ・

3）WprzypadkuWykonawcdwwspdlnieubieg明CyChsieozam6wienle・叫eZydotaczyCdo

Ofもrtydokumentstwierdzz南cyustanowienieprzezWykonawcdwwspdlnleubieg明CyChsie

OZamdwienie Pelnomocnika do reprezentowaniaich w postepowaniu oudzielenie

ninleJSZegO Zamdwienia albo reprezentowaniaich wpostepowaniuido zawarcia UmowY

WSpraWiezamdwienia．

4）OrtTtai zalqCZniki do oferty musza byC podpisane przez osoby upowaZnione do

reprezentowaniaWykonawcy・Oznaczato，iZjezelizdokumentuokreSlajacegostatusprawny

Wykonawcylub peInomocnictwa Wynika，iZ do reprezentowania Wykonawcy

upowaZnionychjest互cznie kilkaosdb，dokumenty wchodzqce w sklad oferty muszabyd

POdpisaneprzezwszystkieteosoby．

UpowaZnienie osdb podpisLmCych oferte do jq podpisania musi bezpoSrednio wynikaC

ZdokumentdwdolaczonychdoofeTty・Oznaczato，ZejeZeliupowamienietakieniewynika

WPrOSt Z dokumentu stwierdz魂cego status prawny WykonayCy（Odpisu

Z WIaSciwego rgestrulub zaSwiadczenia o wpISie do centralng ewidencJllinfbrmacJl

O望！中融gospodTZej）′tOqOOfPHyna専d専〇千yCpeln誓0叫CtW？WγStaWiPn叩TZ？Z

OSObydotegouppwaZnione（wft）rmieoryginalualbokopiipoSwiadczonelprZeZnOtariusza）・

5）PoSwiadczenle Za ZgOdnoSC z oryginalem dokumentew wchodzacych w sktad oferty

Winno byC sp？rZadzone w sposdb umoZliwi申Cyidentynkacje podpisu（np・WraZ

Z imienna pleCZatka osoby poSwiadczajaceJ kopie dokumentu za zgodno託

ZOryginalem）．
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SpecyfikacjaIstotnychl傭runkOwZamdwIenIanaOpIaCOWanledokumentaQiIprqektowo－

kosztOIySOWqdIazadahlnWeStyCWnyChplanowanychdorea／iza劫WramaChdofinansowanIaZe

SrodkdwUniiEuropejskieizPOIiSnalata2014－2020

6）Ofこれa musi byC napisana na maszynie do pisania，komputerzelubinna trwala

iczytclnateCh函orazpodpisaPaPrZeZOSObe（y）upowaZnion緋）do r望reZentOWania

WykonawcynazewnatrzizaciqganlaZObowiqZahwwysokoSciodpowiadz南cq）Cenieoferty．

7）Stosownewypehieniawe wzorachdokumentdwstanowiacychz〔喧CZnikidoniniejszも

SIWZi wchodzaCyCh nast印nie w sklad ofb巾′，mOga byd dokonane komputerowo，

maszynowolubrecznie．

8）DokumentyprzygotoyyYa望SamOdzielnieprzezWykonawcenapodstawiewzordw

StanOWl魯CyChzaもcznikidomnlqSZqiSIWZ，POWlmymiedfbm wydrukukomputerowego

lubmaszynopISu．

9）TreSCztozOnejofertymusiodpowiadaCtreSciSIWZ．

Zamawi網Cy Zaleca vrykorzystanie fbrmularzy przekazanych przez Zamawi明CegO．

Dopuszcza sie zloZenie w ofercie zalacznikdw opracowanych p「zez Wykonaw雪，POd

Wanmkiem，2e beda oneidentyczne，CO do treSci z fbmularzam10praCOWanyml PrZeZ

Zamawl劉年CegO．

Oferty Wykonawcdw，kt（irzy dolacza do o氏rty zalaczniki oinnも　treSci ni20kreSIona

WSIWZzostanaodrzu∞ne・

10）Dokumentysporzadzonewjezykuobcymmuszabyeskladanewrazzichtlumaczeniem

POSwiadczonymprzezWykonawce．

11）OfertamusibyCsporzqdzonawjezykupoIskim，Wlegzemplarzu，mieCfbmepiserma

ift）matnicwiekszyniZA4．

12）ZamawiqjacyzaLeca，abyofertawrazzzalacznikamibylazestawionawsposbb

uniemozliwiajacyjeisamoistnqdekompletac：je（np．zbindowana，ZSZyta）orazzawieraIaspis

厄eSci．

13）WszelkiepoprawkilubzmianywtekScieof誼y（WtymWZalacznikachdooferty）musza

bydparart）WanCOubpodpisane）wIasnorecznicprzezosob（e）ypodpisujac（かOferte・

Parafka（POdpis）W平abyCnaniesionawsposdb umozliwi明Cyidentynkade podpisu

（np・WraZZ専emapleCZ担aosobysporzqdzaiacdparafke）・

14）Zamawl補Cyink）rmLBe・Ze of誼y skladan？W nini華zym pos鳴POWaniu s jawne

lPOdleg瑚udostepnleniu od chwiliich otwarcla，Z WiatkieminR）maCii stanowacych

talCmnlCePrZedsiebiorstwawrozumieniuprzepISdwozwalczaniunieuczciwejkonk…enCJl，

jeSliWykonawca，niepdZniもnizwterminieskIadaniaofert，ZaStrZegl，ZeniemogaonebyC

udostepnlane OraZ Wykazal，iZ zastrzeZoneinfbrmaqie stanowia taemnice przedsiebiorstwa・

Wykonawca nie moZe zastrzec nastep函cychinlbm叫i‥naZWy（Hmy）oTaTadresdw

wykonawcbw，atakzeinfdmacjidotyczace ceny，ternmu Wykonaniazamdwienla，Okresu

rek（高miiwarunkbwplatno語izawartychwofertach．

PrzeztqemnlCe prZedsiebiorstwawrozumieniu art・llust・4ustawy z dnia16kwietnia

1993r・OZWalczaniunieucz9iwejkonL…renCji（tekstjednolity‥Dz・U・Z2003r”Nr153・

POZ・1503ze zm・）rozumLe S三e nf函wnione do wiadomoScipublicznejinfbmacje

techniczne，teChnoIoglCZne，OrganlZaCyJnePrZedsiebiorstwalubimeinmrmaqIePOSiadaice

W拙05i芋OSPOdarcza・COdoktdrychprzedsiebiorca曲がniezbednedzialania wcelu

zachowranlaichpouhoSci．

ZamawiaJaCyZaleca，abyinfbmaqleZaStrZeZOnejakotaJemnicaprzedsiebiorstwabylyPrZeZ

Wvkonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem，畑emnica

przedsiebiorsIwal’工ubspiete（zszyte）oddzielnieodpozostaIych，jawnychelementdwoferty・

ZastrzeZenieintbmacji，ktdrenie stanowlataJemnlCyPrZedsiebiorstwawrozumieniuw・

ustawybedzieskutkowaCjchodtanleniem，POuPrZCdnimpowiadomieniuWykonawcy・

ProtokdIpostepowaniawrazzzalacznikamlJeStJaWny．

ZakiCZnikido protokohlmOgabyC udostepnianepo wyborze n萄korzystnieiszd ofe巾′lub

unicwaZnicniupostePOWaniaztym，2eofertys糾aWneOdchwiliichotwarcia・
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SpecyWkaciaIstotnychWarunkdwZamdwIenianaopIaCOWanledokumentac／jpIqiektowo－

kosztOlySOWejdIazadahinwesfycyInyChpIanowanychdorealizaqlW胎maChdomansowanIaZe

SnDdkdwUnIIEumpejS面qzPOIiSna／ata2014－2020

15）Wykonawcyponoszawszelkiekosztyzwiazamezprzygotowaniemiz巌eniemoferty・

16）Zamawi萌cyproponLJ・㍉POnumerOWaCiparafbwaewszystkiezapis竺e StrOnyOftrty

PrZeZ．OSObe（lubosoby，jezelidor望ZentOWaniaWykonawcyupowahlOneSadwielub

wleC鋤OSOby）podpis函Ca（podpisuJIaCe）ofertezgodnieztreSci脅dokumentuokreSl秘cego

status pra－Wny Wykonawcylub treScia zalaCZOnegO do oftrty pehomocnictwa・Strony

zawierz南Ceinfbmaqie nie wymagane przez ZamawiajaCegO（np∴PrOSPekty reklamowe

o宜mie，jddzialalnoSci，itp．）niemuszabyCnumerowaneiparafbwane・

2．Zawa巾0鑓0龍rb：

KompletnaofもrtamusizawienaC：

1）Ofer鴫，SPOrZadzonanapodstawiewzoruFomularzaofertystanoW南cegoZaiacznik

nrldoninlqSZもSIWZ．

2）　OSwiadczenieWykonawcyobrakupodstawdowykluczenia，Oktdrymmowawpkt・

IX．3．1）SIWZsporzadzonenapodstawiewzo…StanOWiacegoZalaczniknr2doSIWZ・

3）　WykazWykonanychusmg，SPOrZadzonynapodstawiewzorustanowiacegoZalacznik

4）Wykaz osdb・ktbre beda upzestniczye w wykony半里iu zalndwieniaiktdre

bedaodpowiedzialnezaSwiadczenleuStug・YmZZinR，rmaqamlnatematichkwalinka函

zawodowch，doSwiadczenia言Wyksztalcenlaniezbednychdowykonaniazamdwienia，

atakZe zakresu wykonywanych przez nie czynnoSciorazinfbmacJe O POdstawie do

dysponowania tymi osobanh sporzadzony na podstawie wzo…　StanOWi魯CegO

Zalacznik nr4　do SIWZ oraz oSwiadczenie，Ze osoby，ktdre beda uCZeStniczyC

wwykonywaniuzamdwienia，POSia〔埼awymaganeupraWnienia，jeZeliustaWnakladajq

obowla鳥kposiadaniatakichuprawnieh－ZaIaczniknr6doSTWZ・

5）JeZeliWykonawca・WkazLJaeSPeInianiewarunkdw，Oktdrychmowawpkt・IX・1，

poleganawiedzyidoSwiadczenlu，OSObachzdolnychdowykonaniazamdwienialub

ZdolnoSciach nnansowychlub ekonomic望yChinnych podmiotdw，．niezaleZnle Od

charakteru prawnego互czacych go z nlml StOSunkdw，ZObowlq姐nyJeSt udowodniC

Zamawii南cemu，izbedziedysponow覆zasobaminiezbednymidorealizamzam6wienia，

wszczeg61noSciprzedstawi…南CWtymCelupisemnezobowiazanietychpodmiotdwdo

Oddaniamudo dyspozycjiniezbednychzasob6wnaokreskorzystaniaznichprzy

wykonywaniuzamdwienlaWgWZOTuZamieszczonegowZalacznikunr5doSIWZ・

6）　0gwiadczenie Wykonawcy o spehheniu warunkdw udzialu w pos嘩POWaniu

przetargovTym，O ktdrym mowawpkt・IX・l SIWZ sporzadzone na podstawie wzoru

stanowlaCegOzalaczniknr7doSIWZ・

7）　Liste podnhotdw naleZacych do tei samej g…Py kapita70Wqi wglVZOru

zamieszczonegowZaiacznikunr8doSIWZ・

9）Dowddwniesieniawadium：

10）PozostaledokumentyvrymienlOneWPkt・IXniniejszもSIWZ・

XVI．WyjaSnieniaizmianywtreSciSIWZ・

Prowadzonebedazgodniezzapisamiart・38ustawyPzp・

XVII・Spos6bporozumiewaniasleZWykonawcami・

ZamawlaJaCyZaStrZegaPISemnafbmeporozumiewaniasLeWniniqszympostepowaniu・
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Specyhka的Istotnych鵬runkOwZamOwienIanaPPraCoWaniedokumentayp，qiektowo：

kosztoIySOWeidIazadahinwes脇nychpIanowanychdoIealizaqIWIamaChdomansowanlaZe

SIOdkOwUniiEunlp的kieizPCliSnaIata2014－2020．

DopuszczasleprZekazywanie魚ksem：

●　ZaWiadomieniaowyborzenajkorzystniqisz句Oftrty；

●　　ZaPytahdotyczacychtreSciSIWZ；

●　infbmaqlOZmianietreScinlnleISZ匂SIWZorazoprzedhlZeniuteminuskladania

Ofert，Oktdrymmowawpkt．XVIII；

●　　Wniosk6woprzekazanieSIWZ．

WskazanewyZqidokumentyprzekazanefaksemuwaZasleZaZ1020neWteminie，jeZeliich

tre§C dotarla do adresata przed uplywem teminuizostala niezwIocznie potwierdzona

Pisemnie（1istempoleconymlubpoprzezzlozeniepismaosobiScie）．

JeZeliZamaw1割aCylub Wykonawcy przekaz、南ww・dokumenty faksem，druga strona

niezwloczniepotwierdzafaktichotrzymania．

PrzcdIuLenieterminuskJadaniaofertniewpbWanabiegterminuskJadaniawniosku
OWyJaSnlenietreSciSIWZ．

W przypadku rozbieZnoSci pomiedzy treScia nlnlgSZei SIWZ，a treScia udzielonych

Odpowiedzi，jako obowiazLUqCa nalezy przyiaC treSC pISma ZaWier劉aCegO PdZnlqISZe

OSwiadczenieZamawl的CegO，

XVIII・　Miejsce，terminispos6bziozeniaorerty．

1・OfertenalezyzIoZycwsiedzibieZamawlaJaCegOWZyrardowie，prZyul．Czystei5，

POkdj nrlOO，Ipietro，W nleprZekraczalnym teminie：do dnia20．07．2016r．do

godz・10竣・

2・Oferte nalezy zloZyc w nlePrZgrZySteI，Zabezpieczong przed otwarciem kopercie

（paczce）・KopeneOaczke）nalezyopisaCnastept南CO：

PrzedsiebiorstwoGosI）OdarkiKomunalnej，，Zyrard6W，，SI）6Ikazo．0．

ul・Czysta5，96－300Zyrardew，POLSKA

QfartawpostmowaniunauslugepoLegLZjqcqna印raCOWaniudbk〟menLadiprqiekLowo－

koszto叫，SOWeiuQe如i…………∴

llNieotwieracpIZCddniem‥20・07・2016r・lgOdz・10遡，，

3・Nakopercie（paczce）opr6czopisujw・naleZyumieSciCnazweiadresWykonawcy．

XIX・Zmianylubwycoranieztozonejofbrty．

l・SkutecznoSCzmianlubwycofaniazlo20neioferty．

WykonawcamozewprowadziCzmianylubwcotaCzlo20naPrZeZSiebieo危巾．

Zmianylubwycofaniezlozoneiofertysaskutecznetylkowdwczas，gdyzostalydokonane

PrZeduplywemteminuskladaniaofert．

2．Zmianazlo20neiofe証y．

Zmiany，pOpraWkilubmodyfikaqiezlo20nejoft証ymuszabyCzlozonewm均SCuiwedlug

ZaSadobowiaz中CyChprzy skladaniuoferty・Odpowiednio opisane kope巾′Oaczki）

ZaWier劉aCeZmlany，naleZydodatkowoopatrzyCdopiskieml－ZMIANAIi“Wprzypadku

Zlozeniakilku。ZMIAN”kope巾Gaczke）kaz（坤。ZMIANY”naleZydodatkowoopatrzyC

napISem”ZMIANANR…‥’’．

3．WycofLniez1020neioferty．
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Specy欣aqaIstotnychWarunkdwZamdwienlanaOpraCOWanIedokumentaqIp′P／ektowP：

kosztolySOWqdIazadahInWeSかqWnyChpIanowanychdoreaIizaq／WramaChdofinansowanlaZe

SrodkdwUn〟EumpqSkiqzPO／lSnaIata2014－2020

Wycofanie zIozonq Oftrty nastepue poprzez zloZenie plSemnegO pOWiadomienia

POdpis negoprzezumocowanegonapISmieprzedstawicielaWykonawcy．

WycofanienalezyzloZycwmlqSCuiwedZugzasadobowlaZuJaCyChprzyskladaniuof誼y．

Odpowiednio opis na kope垂（paczke）zawierajaca pOWiadomienie naleZy dodatkowo

OPatrZyCdopiskiem一一WYCOFANIEl一．

XX．Miejsceiterminotwarciaofert．

Otwarcie ofert nastapI W Siedzibie Zamawl明CegO W Przedsiebiorstwje GospodarId

Komunalnej”Zyrarddw”Spblkazo・0．ul．Czysta5，96－300Zyrarddwwsalinr200，II

pietrolWdniu20・07・2016r・OgOdz・1030・

XXI．TrybotWarCiaofert．

1．BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawla．JaCy POdaie kwote，jak魯　Zamier7a

PrZeZnaCZyCnaShnansowaniezamdwienia．

2・WtrakciepublicznejseキiiotwarciaoftTtniebedaotwieranekoperty（PaCZki）zawierz南ce

Oferty，ktdrychdotyczy’iWYCOFANIE’’．TakieofertyzostanaodeslaneWykonaWCOmbez

3・Kopeny（PaCZki）oznakowanejakol’ZMIANAiIzostanqOtWartePrZedotw専emkopert

（PaCZek）zawi専轟ychoferty・ktdrychdotycza・PostwierdzeniupoprawnoSclprOCedury

dokonaniazmlanZOStanqOnedolaczonedooferty．

4・W trakcie otwierania kopert（paczek）z ofertami Zamawiaiacy ka如orazowo oglosi

Obecnym：

1）nazweiadresWykonawcy，ktdregooft巾ajestotwierana；

2）cenepodanawFomularzuOftrtywpkt4．2．

PowyZszeinfbrmacJe ZOStana Odnotowane w protokole postepowania o udzielenie

Zambwieniapublicznego．

5・NawniosekWykonawc6W，ktdrzyniebyliobecnipodczasotwarciaoftrt，Zamawl綱Cy

PrZekazeimniezwlocznieinfbrmacje，OktdrychmowapoWyZ句wpkt．XXI．1，XXI．4．1）

iXXI．4．2）．

XXII．　Zwrotofertybezotwierania．

OfertezI020nqPOterminieZamawlaJaCyZWrdcibezotwierania．

XXIII．　TerminzwlilZaniaofbrta．

WykonawcapozostajezwlaZanyZIoZonaoft競争PrZeZ30dni．BiegteminuzwlaZaniaoft高車

rozpoczynasleWraZZuPlywemterminuskIadaniaofert．
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Specyhkaqa／StOtnyCh鵬runkdwZamOwlenIanaOpraCOWaniedokumentaqIplQiektowo：

kosztorl60WqdIazadahinwesycyjhychpIanowanychdorea／iza切WramaChdohnansowanIaZe

SIOdkdwUn〟EuIOpe／SkIeizPO／lSna／ata2014－2020．

XXIV．　Opissposobuobliczeniaceny・

1．PodanawoferciecenamusibyCwyra20naWzI．

2．Cenaofe巾TPOWinnabyCpodanajakovrynagrodzenieryczahowe．Ustawazdnia

23kwietnia1964r．－Kodekscywilnytenrodz句wynagrodzeniaokreSlawart．632

nas峠puqCO：

§1・JeZelistronyumdwilysieowynagmdzenieryczahowe・PrZyim函cyzamdwienieni

moZe Z軸aC podwyzszenia wynagrodzenia，Chociazby w czasle ZaWarCia Umowy nle

moznabyloprzewidzieCrozmiarulubkosztdwprac・

§2・Jezelijednakwskutekzmianystosunkbw・ktdrejpiemoznabyloprzewidzieC・

Wykonanie dziela groziloby przyjm可Cemu Zaln6wienle raZaca strata，Sad moze

POdwyえSZyeryCZahIubrozwiza‘Umowe．

W zwiqzku z powy誓ym Cena Oferty musizawieTaC wszelkie koszty niezbedne do

zrcalizowaniazamdwienlaWynikaj cezZalaeznikanrlOdo SIWZ，jakrdwniezwnim

nie朋te，abezktdrychniemoZnawykonadzamdwienia．

Bedatomiedzyinny中．pastepL南Cekoszty：POdatkuVAT，WymaganyChikoniecznych

Decy祖，OPraCOWah，OPlnll，uZgOdnieh，maPdoceldwprqjektowych，jakr6wnieZwszelkich

imychniezbednychdovrykonaniaprzedmiotuzamdwieniaiuzyskaniaprzezZamawi…轟cego

decyzJlOPOZWOleniunabudowe・

Wymaganejestod：Wykonawcdwbardzoszczegdbwezapoznaniem：10：do

SIWZorazzaIacznikiemnrlldoSIWZ．Zamawia膚CyPrOPOnuieodbycjewlZiilokalnq w

3．ccnaOfertyjestkwotawymienionawFomularzuoferty－ZaIaczniknrldoSIWZ・

4・SposdbzaplatyirozliczeTiaza専iza轟ninid瀦gOZamdwienia・Okre鉛nezostaIyw’e

wzorzeUmowywsprawleZamOWieniapublicznego－ZaIaczniknr9doSTWZ・

5．Zamaw重商cypoprawiwofercie：

1）oczywisteomyIkipisarskie，

2）oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwenCji rachunkowych

dokonanychpoprawek，

3）inne omylkipolegai卑Ce naniezgodnoScioferty z SIWZ，niepowod函ceistotnych

ZmianwtreScioferty，

－niezwoczniezawiadamiaiacotymWykonawce，ktdnegoofertazostalapoprawiona・

6．JeZeliw teminie3dniod dnia doreczenia zawiadomienia Wykonawca poinfbrmLUe

Zamawiajacego，2e nie zgadza si宇na POPraWienie omyki，O ktdrej mowa poIVyZd

wpkt．XXIV5．3）Zamawiaiacyodrzuciofe巧Wykonawcy・

XXV．Uzupelnieniei wyja誼ienie wymaganych przez ZamawlaJaCC湾0

05wiadczehlubdokumenttiw．

Odbywadsiebedziezgodniezart．26ust・3i4ustawyPzp・

XXVI．　　Ocenaofert．

l・Przy．wyborzeiocenianiuoftr白mnanyChzawazne・Zama高谷cybedziekierowa sie

na三重PuJ膚Cymkryterium．

Cenaoftrty（b…ttO）－100％
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Specynkaqalsl0tnychWarunkbwZamdwienianaopracowaniedokumentaq／ipIdektowo－

kosztoγSOWe／dIazadahInWeSγcMnyChpIanowanychdoreaIIZaCjjwramachdofjnansowanlaZe

SnDdkdwUniiEuropqskIe／ZPO／ISnaIata2014－2020

2．JeZelicenaofertywydajesleraZaCOniskawstosunkudoprzedmiotuzamdwieniaibudzi

WatPliwoScizamawl明CegOCOdomozliwoSciWγkonaniaprzedmiotuzamdwieniazgodnie

ZWmaganiamiokre乱onymlPrZeZZamaWlaJaCegOlubwynikaiqcymizodrebnychprzepISdw，

WSZCZegdlnoScijestniZszao30％odwartoScizamdwienialubSredniejarytmetycznejcen

WSZyStkichzlo20nyChofert，Zamawl綱CypOStaPijakokreSlolleJeStart．90ust．lustaWyPzp．

Obowiazekwykazanla，zeOfertaniezawierarazqCOniskiejceny，SPOCZyWanaWykonawcy．

3．Zamawl9年CyOdrzucaofeltewykonawcy，ktdryniezIozylwyJaSniehlubjeZelidokonana

OCenaWyJaSniehwrazzdostarczonymidowodamlPOtWierdza，Zcottrtazawierarazaconiskq

CeneWStOSunkudoprzedmiotuzamdwienia．

4．Sposdbocenyofert．

Za ofe：中日najkorzystnleJSZa ZOStanie wybrana oferta，ktdra dostanie naJWleCeJ Punktdw

ObliczonychwgponizSZegOWZOru：

Cenaofertowa（koszt realizacjizamdwicnia brutto）dla kazdcj z CzeSeiwymienionej

WFlkt．VniniejszejSIWZ．

1）OcenaofもrtwoparciuopowyZszekryteriumdokonanazostaniewoparciuowzdr：

Cenanajtahszqioferty（zVAT）

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一XlOO％

Cenabadanejoferty（zVAT）

2）Zamawiajqcy udzieIi zamdwienia wykonawcy，ktdrego oferta odpowiadaC bedzie

WSZyStkimvTymaganiomprzedstawionymSIWZizostanieocenionajakonajkorzystnlqSZa

WOparCiuopodanekryteriumwyboru．

3）CenaoftrtowamusiuwzgledniaCwszystkiekosztyrealizacjiprzysz坤umowy．

4）RozliczeniamiedzyZamawi函Cym・aWykonawcabedaprowadzonPWZIotychpoIskich・

5）JeZeliniebedziemoZnadokonaewyboruoft証yn氷or7yStn亭ZqZeWZgledunato，Ze

ZOStaly zlo20ne Oftrty o takiej sameJ Cenle，ZamawlaJaCy WeZWle tyCh Wykonawcdw do

ZIozenia ofert dodatkoWyCh w okreSlonym teminie．Wykonawcy，Skねdajac oferty

dodatkowe，niemogazaoftrowaecenwyZszychniZzaoferowanewzlozonychoで誼ach．

6）Ofe巾amoZeuzyskaCmaksymaLnielOOpkt．

7）W toku oceny oftTt Zamawi…涙cy moZe ZadaC od Wykonawcy pisemnych wyjaSnieh

dotyczacychtreScizloZOnejoftrty．

8）Zamawi諦cy．powiadomirapi血ie．oyynikachpostepowaniawszystkichWykonawcdw，

ktdrzyubiegalisleOudzielenle2amdwlenla．

9）WybranemuWykonawcyzamawi年毎CyOkre飢miもSCeiterminpodpisaniaumow．

5．ZamawlalaCyOCenilPOrdwnajedynieteofeny，ktdre：

1）㍗Stana Zlo20ne PrTZ Wykonawcdw niewkLuczonych przez Zamawk南cego

Znin噂SZegOPOSlepowanla；

2）咋ZOStanaOdrzuconep：ZeZZamawi勧cego，

6・ZamawlaJaCy udzieli zamdwlenia Wykonawcy，ktdrego oft：rta Odpowiadae bedzie

WSZyStkimwymaganiomprzedstawionymwSIWZizostanieocenionajakonajkorzystnlqSZa

W OParCiuo podane kTyterium wyboruokreSlone wpkt．1）．C．uzyska najwyZSZaliczbe

PunktdwokreSlonychjakpodanowpkt．5）．
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Specy欣aqaIstotnychWaIunkOwZamOwIenIanaOPraCOWaniedokumentaqip′qektowo：

kosztoIySOWeidIazadariInWeStyCyJnyChpIanowanychdoIeaIIZaqIWIamaChdofinansowanIaZe

SIOdkdwUniiEuIOpejskieizPOllSnaIata2014－2020

XXVII．　WykluczenieWykonawcy．

1．Zamawl明Cy Wykluczy Wykonawcdw z ninleJSZegO POSt印OWania o udzielenie

ZambwieniawprzypadkachokreSlonychw art．24ustawyPzp．

2．ZamawlaJaCy ZaWiadamia rdwnoczehie Wykonawcdw，ktdrzy zostali wykluczeni

Z ninleJSZegO POStePOWama，POdajac uzasadnienie faktycznei prawne．Ofd鴫

WykonawcywykluczonegouznaJeSleZaOdrzucona．

XXVIII．　Odrzucenieofbrty．

ZamawlaJaCyOdrzuciofertewprzypadkachokreSlonychwart．89ustliwart．90．ust．3

ustawPzporazo氏咋WykonawcyzlozOnanaWleCeJniz2czesci．

XXIX．　ZmianypostanowiehzawartejUmowy．

ZmianyzawartejUmowysadopuszczonenawarunkachokreSlonychwUmowie

（ZaIaczniknr9doSIWZ）・

XXX．　　Uniewaznieniepostepowania．

ZamawlaJaCyuniewaznlPOStePOWanieoudzielenieninleJSZegOZamdwicniawprzypadkach

inazasadachokreSlonychwart．93ust．1，3，4i5ustawyPzp．

XXXI．　SrodkiochronyprawneJ．

WpostepowaniumaJaZaStOSOWanieprzepISyZaWarteWdzialeVIustawyPrawozamdwieh

Publicznych。Srodkiochronyprawn‘許・

XXXII．　Podwykonawstwo・

Wewzorzeumowy，StanOWlaCymZalaczniknr9doninleJSZCjSIWZ，ZOStalyokreSlone：

－WymaganiadotyczaceumovTyOPOdvTykonawstwo，ktbrqprzedmiotemsauslugi，ktdrych

niespelnienie spowoduje zgIoszenie przez Zamawl明CegO Odpowiednio zastrzezehlub

SPrZeCiwu．」eZeliZamawl明CyOkreSlatakiewymaganla，

－innezasadydotyczacezawieraniabadZrealizaqllumdwzpodwykonawcami・

XXXIII．　　　ZalacznikidoniniejszejSIWZ・

OznzICzenie 疲�ｧv��

ZatqcZniknrl 婦ｨ*ﾘ.w$f�&ﾗVﾆ�'ｦ��W'G��

ZaねCZniknr2 婦ｦG&�7v��F7ｦV譁��'&�ｷW��7F�vF�霧ﾇV7ｦV譁��

Za互CZniknr3 婦ｦG'vｶ�ｧWw霧��逍6Ⅳ6ﾇVr�

ZaZaczniknr4 婦ｦG'w霧�ｧV�6F(�6ｷFG&V)4��V7ｦW7F譁7ｧ�7ww霧�要�譌Wｦ�ﾖGv�6譁��
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Specy航aqa／StOtnyChWarunkGwZamOwienIanaOpraCOWaniedokumentacIIpI匂ektowor

kosztorysowejdIazadarilnWeSLycJynyChplanowanychdoIeaIizaqiwramachdof7nansowanIaZe

SnodkdwUnIiEuIOpe／SkieizPOIiSna／ata2014－2020

WSZCZegdlnoSciodpowiedzialnychza霊wiadczenieuslug 

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

OkreskorzystaniaznichprzyWykonywaniuzamdwienia 

Zalacznikn∫6 婦､�&�v��F7ｦV譁��8*fV�6�'��6ｷFG&V&VF�V7ｦW7F譁7ｧ�7ww霧��譌R�

Zamdwienia，POSiad函ⅥγmaganeuPraWnienla，JeZeliustawynakladこ高 

ObowlaZekposiadaniatakichuprawnieh 

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

WPOStePOWaniu 

Zalaczniknr8 婦ｦG&ﾆ�7G���ﾖ薮FGv��ﾆUｦ�7�6��Vｧ6�ﾗ�殆'U�霧��友�ﾆ���

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

ZaもczniknrlO 微��7�'ｦVFﾖ薮GWｦ�ﾖGv坊譁��

Za互czniknrll 微&坊蹤���wFW&V譁R�
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SpecynkaqaIstotnychWarunkOwZamOwIenianaopracowanledokumentadjpIqektow0－

kosztoIySOWe／d／azadahInWeStyCy／nyCrIplanowanychdorea／lZaqIWIamaChdofinansowanlaZe

SIOdkdwUnIIEuIOpeiskieizPOIiSnaIata2014－2020．

ZalaczniknI．1doSIWZ

Wzer

FORMULARZ40FERTY
W POSlepowaniu o udzielenie zamdwienianarealizacJe uSluglpOleg劉aCq na OPraCOWaniu

dokumentacjlPrqjektowo－kosztorysowqlnaZadaniazzakresu gospodarkiwodno一書ciekoweJ

Planowane do realizaql W ramaCh Prqjektu，，Gospodarka wodno一昔ciekowa w mieScie

Zyrarddw－EtapIII’’，PlanowanegodowspdmnansowaniaprzezUnieEuropejskazeSrodkbw

FunduszuSp句noSciwramachProgramuOperacyJnegOIn舟astrukturaiSrodowisko．

NrreferencyJnynadanysI）raWieprzezZamawmJaCegO：ZPIJRPIU／6I2016

1．　ZAMAWIAJACY：

PrzettSiebiorstwoGo坤Odarki」Kt，m〟naL，Z匂，，Zl′r・arddw’’SZ，・ZO・0・

初Cか融5
96－300み′rarl彬w

POLSKA

2．　WYKONAWCA：

NiniejszaoferteSklada：

Lp． 疲�ｧv�w霧��v7綿�｢�AdresWykonawcyl） 

1）hSlininieiszaolかtasklaC naiesIwsodlniezTrZeZdwbchlubwieceTWkonawcbW

nalezvt70ddEnaZMJVia（九esyW，SZVStkichn）Ch Wkonawc6W／ubnazweiaCかes

Peinomocnika．〟，iChra）zgodT高ezSIWZ

L OSOBAUPRAWNIONADOKONTAKToW（dlaninicjszcjorcrty）：

NazlVisko ��

Adres ��

Tclefon ��

Fax． ��

e－mail ��

4　　　DEKLARACJAWYKONAWCY

4．i My，njZ句　podpisani，bedqc upowaZnionymi do podpisania ninlqSZej oftrty przez

vyymienionego powyzqi Wykonawce，W Odpowiedzi na Pahstwa ogloszenie o w∴
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SpecyflkaqialstotnychWarunkOwZamOwIenIanaOpraCOWanIedokumentaqlprQ／ektowo－

kosztorysoweidlazadahinwestycJWnyChpIanowanychdorea／IzacjIWramaChdomansowanIaZe

SrodkdwUnIIEuI℃p＊kiqzPOIISnaIata2014－2020．

zam6wieniu oSwiadczarny，Ze przeanalizowaliSmyi w pelni akceptuJemy tre霧

dokumentdwtworzqcychSTWZ・

NiniqszymprzyJmuJemy bezzastrzeZehczyograniczehiwcaloScipostanowienia

zawartewsIWZorazinR）rmuemy，ZezdobyliSmywszeLkieniezbedneinfbTmaCjedo

opracowaniaofertylPOdpisaniavTynikajaceJZniejUmowy・

ZobowlqZ叫emySlelgWarantujemy，bezzastrzezehczyograniczeh，WkonaniecaloSci

zambwieniazgodnieztreSciaSIWZ，WtymZWlaczonymdonlqWZOremUmow・

4．2　CenanaszejorertyzawykonanieCzeSciIVwynosi：＊

WtymVATwwysokoSci123％］／（0％】＊，d・

（Slownie：

CenanaszejoftTtyZaWykonanieCzeSciVwynosi：＊

（Slownie：

WtymVATwwysoko缶i［23％］／［0％］＊再

（slownie：

WtymVATwwysokoSci123％】／10％】＊再

CenanaszejofertyzawykonanieCzeSciVIwynosi‥＊

（Slownie：

WtymVATwwySOko丸i［23％］／［0％］春，直

WtymVATwvvsokoScil23％1／10％］＊冗
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Specyflkaqa／StOtnyChWarunkOwZamdwlenianaopracowanledokumentaqIprqektowo－

kosztorysoweid／azadahlnWeSγcyInyChplanowanychdorealizaqIWIamaChdo加ansowanIaZe

SrodkdwUniiEurop〔＊kie／ZPO／lSna／ata2014－2020

WtymVATwWySOkoScir23％）／［0％］＊，tj

4・3　05wiadczamy，乞enalezymy／nienalezymy＊dotej samqIgruPykapitaloweJ，WrOZumieniu

ustawzdnia161utego2007r・00Chroniekonkurenqiiikonsumentdw（Dz．U．Nr50，POZ．

331，ZP（iZn．zm．）．

W przypadku przynaleZno料i do teJ∴∴SameJ gruPy kapitalowq nalezy

WyPelnidZalaCzniknr8doSIWZ

4・4JesteSmyzwlaZanininlqSZaOfe垂PrZeZOkres30dniodupIywuteminuskladaniaofe証

（tcrminliczonyjest wlacznie z dniem wyznaczonymprzez Zamawiajacegojako temin

Skladaniaofert）．

4・5　ZobowlaZuJCmySiedozakohczeniarealizaqlPrZedmiotuzamdwieniawterminic：

1）DlaCzeSciIV一〇ddatyzawarciaUmowydodnialO．09．2016r．＊

2）DlaCzeSciV一〇ddatyzawarciaUmoWydo30．10．2016r．＊

3）DlaCz挙ciVT－OddatyzawarciaUmowydo30．10，2016r．＊

4・6∴SkIadamy niniqisza ofe垂W tym POStePOWaniulwe wlasnymimieniul／Dako

Wykonawcywspdlnieubiegajacysieoudzieleniezamdwieniai＊

4・7　Nie uczestniczymyjako WykonawcawjakieikoIwiekinn句ofbrcie z1020nqJW Celu

udzielenianjnlqSZegOZamdwienia，

4・8　Wadium dla CzeSci　＊＊　　　　w kwocie zl（slownie：

…‥Zlotych）zostalo wniesione w dniu……‥．…．…．．〟．W fbrmie

・・……OraZdlaCzeSci＊＊…‥kwocie……‥．…………ZI（sloWnie：

………‥．…Zlotych）zostalo wniesione w dniu…………………　W fbmic

4・9　Prosimy o zwrot wadium（wniesionego w pieni担zu）na zasadach okre釧Onych

WSIW7inanaStePu．IaCyraChunekbankowy∴．

4・IO Wprzypadkuuznaniamq南（naszej）ofertyzanajkorzystniejszazobowiazLm（－emy）sie

ZaWrZeCUmowewmlqISCuiterminiejakiezostanawskazaneprzezZamawlaJaCegO

OraZ ZObowiaz可e（－emy）sie wnieSC zabezpicczenie naleZytego wykonania Umowy

WWySOkogciokreSlonqiwSIWZ．
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Specyfjka的IstotnychWarunkewZamdwlenIanaOpraCOWaniedokumentaqYpIqektowo：

kosztorysoweld／azadahInWeSかCyInyChp／anowanychdorealizaqIWramaChdonnansowanIaZe

SIDdkewUnlIEuIDpqSkIe／ZPOIiSna／ata2014－2020．

4．1l SNie zamierzamy powierzye lVykonania Zadnej czeSci niniejszego zamdwienia

POdwykonawcom．1／lPrzedstawiamyponiz wykazustug，ktdrychwykonaniezamicrzamy

powierzyCpodvvkonawcom：】＊

Lp・ 疲�ｧv�&�&GH�6ｷFG&Wｦ�7F�����妨'ｦ�VF�霧��譁���w霧��v6��

4．12　0無血a zostaIa zlozona na…………‥　StrOnaCh（kartkach）＊Podpisanychi kolejno

POnumerOWanyChodnr…………donr……．．

ZalacznikamidoninlqSZもofbrtySa：

1．

2．

3．

4

Podpisy：

Lp． 疲�ｧv��Nazwiskoiimle �����6�6�'��踟6F(�b�Pieczec 磐坊ｧ66��42�

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

1． �� �� ��

2． �� �� ��

★niα70〝zebneSkr由Iit

…naleも，llpisat〝umeりICzqjcinakidre砂koI10WCaSkladadかe
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SpecyWkaqa／StOtnyChWarunkGwZamOwienianaopracowaniedokumentaqIprqIektowo－

kosztorysoweidIazadahInWeStyCyInyChpIanowanychdo胎aIizaqIWIamaChdofinansowanlaZe

SrodkewUniiEuIOpeiskieizPOIiSna／ata2014－2020

Za申CZniknr2doSIWZ

Wzer

OSWL4DCZENtA OBRAKUPODST4WDO WYKLUCZENtA

布ktathLneZgOdniezarL．24ust．1ustalyZdnia29S少CZnia2004r PrawoZamdwieh

Publiczpv）Ch，tekstjednolity：Dz．U．Z2015r．，POZ．2164zpdZn．zm．）

wpostepowaniu o udzielenie zamdwienianarealizacJeuSluglpOlegalaCq naOPraCOWaniu

dokumentacJIPrqiektowo－kosztorysowq nazadaniazzakresugospodarkiwodnojciekowej

Planowane do realizacJI W ramaCh Prqjektu”Gospodarka wodno一室ciekowa w mieScie

Zyrarddw－EtapIII’’，PLanowanegodowspd描nansowaniaprzezUnieEuropdskazeSrodkdw

FunduszuSp句noSciwramachProgramL10peracyJnegOInfrastrukturaiSrodowisko．

NrreferencyJnynadanysprawicprzezZamawIaJaCegO：ZP／JRP／U／6／2016

1．　ZAMAWIAJACY：

Przel謝ebior・StWOGoやOdarkiKomunatnei，，Zl，rarddw”SP．20．0．

ul．C砂Sla5

96－300Zyrarddw

POLS尼4

WWW′iskoiimipOSOのノ／0壷b＊均？OWaZniofy′Chtわpo勿isaniaq梧r砂1両mieniu rl′konawq）

dzialajaCWimieniuinarzecz

佃azWaLかmtdidoklath？yad，“eSWウkonaM牛y）

旬przrpadku Wykonawcbw skta函iqq，Ch qferte wspblnq nale勾）pO‘he naZMy Dir均l

itわktaくれea（kesykazCねgozI乃′konawc（；WiPelnomocnikq）

OSWIADCZAMY，ZeniemapodstawdowykluczenianaszpostepowaniaoudzieleniewW

zamdwienianapodstawieprzeslanekzawartychwart．24ust．lustaw zdnia29stycznia

2004r．Prawozamdwiehpublicznych（tekstjednolity：Dz・U・Z2015r・，pOZ・2164zpdZn・Zm）・

UW4GAl：JeZelikllkuWkonawcdWSklaCねqfartelt）SPdlnq，ZtO2enieOん↑ノiatね2eniaoznacza，

ZeprZeSlankizaMlarlew，art．24ust・1ijけaw＿VPZPやelniao‘hebniekazth）ZWkonawc（，W・

UWAGA2：WzakでSielWnikqiqcym z S3ust．1pkt．1）Rozporzq（kenia Prezesa Radl，

MnLStrbl〝∴Zdnia19lLlセgo2013r．Wやrame rOdzqidw‘わkument6wLiakich moze zqdtIt

hma同車iqαOdWykonaw甲OraZ＿hrm∴WjakiehTedokumen小，mOgqbytsktaLhne14）2mノiqzku

zarl．24ust．1uslawvPzD，0．fw，iatをzenle O brakupolistaly dol卑kluczenla WlnnO ZOStat

ztozone o‘九kie／nie przez ka26kgo z Wykonawciw skla‘担iq少Ch Qkrte wspblnq，ajeZeli

po毎）is可e＿ie Petnomocnik，muS10nl川raZnleZaZnaCZVC．Ⅵ）肋eniukt‘5rego Vykonaw‘：ylO

robi．OJwia（わzenielakie moze bytやOrZqdzone na je‘h＿γm dokumencle．ale WOWCZaS

Strona26257



SpecynkaciaIstotnychWarunkGwZamOwIenIanaOpraCOWaniedokumentac／lprQ／ektow9－

kosztoIySOWeidIazadahInWeS時効nychpIanowanychdoreaIizaqlWIamaChdonnansowanIaZe

SIt）dkdwUnIIEu／℃pelSklqZPOIiSnalata2014－2020

Pelnomocnik zaznacza．ze sklat互iqc je．dziata”，imieniu kazdbgo zi均，konawcow

skiadtziqp，Chcl桔rtewspblnaiwVmieniaich・

Podpisy：

Lp． 疲�ｧv��Nazwiskoiimle �����6�6�'��踟6F(�b�Pieczec 磐坊ｧ66��3i?｢�

Wykonawcy 備4�'��踟6V(�b�W���ｦ譁��6�������6�譁���'G��vﾆﾖﾆV貮R�w霧��v7��upowaZnionychdo POdpisaniaofeTty Wlmlenlu Wykonawcy 婦霧��v7��id加a　　l 

1． �� �� ��

2． �� �� ��

★〝i叩0庇ebneSkrejut

StrOna27Z57



Specyhka函IstotnychWbnunkdwZamdwIenIanaOp／aCOWaniedokumentaqIprq／ektowo－

kosztolySOWe／dIazadariInWeStyCyynyChpIanowanychdoIealIZaqIWlamaChdohnansowaniaze

S／OdkdwUn／IEuIOpe／SkieizPOIISnalata2014－2020

Zalaczniknr3doSIWZ

Wzer

WYKAZUW′Y榊ONAN畑雌UG

WPOStePOWaniuoudzieleniezamdwienianarealizaqeusIuglPOIcgaIaCeJnaOPraCOWaniu

dokumentacJIPrqjektowo－kosztorysowqnaZadaniazzakresugospodarkiwodno一gciekoweJ

Planowane do realizacJIW ramaCh Prqiektu”Gospodarka wodno一gciekowa w mie料ie

Zyrarddw－EtapIII”，Planowanegodowspd捕nansowaniaprzezUnieEuromiskaZe紅odkdw

FunduszuSpqinoSciwramachProgramuOperacyJnegOIn血astrukturaiSrodowisko．

NrrcrcrcncyJnynadanysprawieprzezZamawlaJaCegO：ZP／JRP／U／6／2016

1・　ZAMAWIAJACY：

PrzedsiebioIStWOGo坤OdarkiR＋，munahz匂，，匂，1・al・dCw’’577．20．0．

〟LQ掘Ia5

96－300匂，rarlがw

POLSRA

WYKONAWCA：

‘／JeSlinlniejszaqkrlaskla‘宛najest…函Inieprzezdwbch／ubwiecqi砂konawcbw．nale却po‘絡naZWVia坤
WYKAZWYKONANYCHZAMoWIEN
OSwL4DCZ4MYZE

StosoWinie do treSci pkt・LY1．2）q）b）C）＊　SIWZlの）konaliSTrlV naSlqDuiqce zamdwienia，

obeimulacewlmienioneDOniLeiusluPi：

し．p． 疲�ｧv���G&W2�Wan0畿∠） ��'ｦVFﾖ薮GW6ﾇVvﾅ｢�ｷ&GFｶ蒙���6Vﾒ�Datywykonaniaprzedmiotu 

POdmiotunazlecellie ktdregorealizowane bylozalndwienie （uslu紳）． 疲WGF��ｦ�ﾔ�ﾆV貳���邑4遊v��｢�沸�ﾖGv坊譁��木�ﾄ8�7$��｢�

Rozpoczecle 沸�ｶ�7ｦV譁R�

＊＊Cz短く∴． 

＊＊CzeS‘．．． 

夕wkonawcasmzaLerv10riumRzeczDOSDOlitelPoIskie汗）OLkieWteTkolumniewvmamne 

dbne dわあIkowoⅥノWaluc7epO‘カnet11‘わkumentachpotwierLktziqC＿γChnaleかtelルkoname

ZamOlのenla．OI．aZlt）prZeliczenlunaZIwedlugSre‘九iegokursu＾わrodowegoBankuPoIskieg。

Strona28257



SpecyfikaGialstotnychWamnkdwZamOwlenIanaOpraCOWanIedokumentaqjprqiektowo－

kosztorysoweidIazadahinwesγC所7yChpIanowanychdoreaIIZaqYwramachdomansowanIaZe

SrodkdwUniiEuIOpqSkie／ZPOIiSnalata2014－2020

αBP）oboWiqzzliqcego na dzie互w kbrym ZOStatO WSZCZetept）S喧X，WaTlie przetargowe

困惑函圏翌謡国語悪因星図物閣
wvkonaizamdwienie，

UW4GA－Z串項面
OkreSlq，iqc叩Zyu・訪gizostab）Wykona雪enaleみ’Cie・

Dowo（ねml，O ktbIyCh mowa、4y2d Sq：p。Swiadczenialubinne‘ねkumenか－jezeli

zuzasadiofy，Chpr2yC2ynOObiekかVIymCharakterzeWb）konaM）CaniejesIwslanieu・リノSkai

po高，iadczenia・

Podpisy：

Lp・ 疲�ｧv��Nazwiskoiimle �����6�6�'����Pieczec 磐�.�44��6R�

Wykonawcy 備4�'��踟3f(�b�W���ﾈﾆ柳逍6�������6�譁��W'G��vﾆﾖﾆV貮R�w霧��v7��osOb＊ upowaZnionychdo POdpisaniaofeIty Wlmlenlu Wykonawcy 婦霧��v7��idata 

1． �� �� ��

2． �� �� ��

★ni¢OlrZebneskretnt

…naleも，叩応〟nume旬，GqScinakidre砂konawcas初I伽少かIq

Strona29Z57



Specyfika的IstotnychWれnkdwZamdwienianaopracowanIedokumentaqIpIqiektowo－

koszloIySOW匂dlazadahlnWeS勅nychplanowanychdorea／izaqIWramaChdoGnansowanlaZe

SrodkdwUnilEuIOpqSkIejzPOIiSnaIata2014－2020．

Zal czniknr4doSIWZ

WK47UOSdB，KTbREB瑚UCZESTNtCZYtWW珊ONYW4LNU

Z4MOWtENL4wszczegdlIWScioLh，OWiedzialrv，ChzaSwia‘ねZenieustttg

WPOStepOWaniuoudzieleniezamdwienianarealizacJeuSluglPOlega握CeJnaOPraCOWaniu

dokumentaqjiprqjekto、†0－kosztorysoweinazadaniazzakresugospodakiwodno壷iekov高

Planowane do realizaqi w ramach Prqjektu”Gospodarka wodno一gciekowa w mieScie

Zyrarddw－EtapIII”・PlanowanegodowspdmnapsowaniaprzezUnieEurop華kazeSrodkdw

FunduszuSpdnoSciwramachProgramuOperacyJnegOhをastrukturaiSrodowisko．

NrrefbrencyJnynadanysprawiepI．ZCzZamawlaJaCegO：ZP／JRP／U／6／2016

ZAMAWIAJACY：

Przedsiebiorj●tWOGospodarkiKomutlahld”Zl，rar・ddw’’級？．ZO．0．

初Cか加5
96－300勾′rar〟w

POLSKA

WKONAWCA：

りJSli′？inieiszac！fertasktadanajestlySPblnieprzezdwbchlublyiecケW与konaw，Cbw．naleZy

po‘海nazwyiadre阜yWSZySlkieh4）ChWt，konaw・Cbwlubnazweiad・eSPelnomocnika，ZgOdnie

2SIWZ

Stosownie do wYmagahZamawiajacegookreSlonychwpkt．IX．1．3）SIWZ．przedstawiaml′

POnizejwrvkazOsdb，ktdrebcdauczestniczvewwkonvwaniuww．zamdwienia：

し．p． 粕ﾔ乃比�･t�4ｴ�4�%��Kwali批acje ��&�������&��r�！nfbrmacJaOpOdstawie 

ZaWOdowe（nr uprawniehiich rodzai） �&V�ﾆ率�4｣�ｦ�ﾖGvｦV譁��dysponowaniaosoba 

＊＊Cze 倡��������

1． �� �� 

2． �� �� 

3． �� �� 
＊着く二七e詮．〟． 

廿 �� �� 
i2． �� �� 
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Specyfjka的IstotnychVIbrunkdwZambwienianaopracowaniedokumentaQ／ipIP／ektowo－

kosztorysoweid／azadahInWeS脇nychp／anowanychdoIealizaqIWramaChdofjnansowanlaZe

SrOdkdwUnIIEuropqskIqZPOIiSna／ata2014－2020

星Lp“ 疲�ｧv��Nazwiskoiimle �����6�6�'��踟6&(�b�Pieczec 磐萌66��r�

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

1． �� 綿���������R�

2． �� �� ��

＊n秘70〝zebneskre糾it

MnaIeか11pあatn〟me吋，CzどよcinaklbreI均，komWCaSkhlMl昨rle

Strona31Z57



Specy欣aqalsl0tnychWbmnkdwZamGwIenlanaOpraCOWanledokumenta少pIPiektowo－

kosztoIySOWqd／azadahlnWeStyCyInyChp／anowanychdoreaIiza劫wramachdonnansowanlaZe

SrodkdwUniiEulVpく＊kie／ZPOIiSnalata2014－2020．

ZalaczniknI．5doSIWZ

Wzer

ZOBOW4Z4N望DOODDANL4DODySPOZItJtNmZBEDNYCH

ZASOBOWMOKRESKORZIST4NZAZNICHPRZY
WY醐UZまMdIr別A

（2godliezarl．26ust．2b〔htaリノZ‘mia29sDJCZnia2004r・iPrawozambwieTipubliczrych－

tekstjednolity：Dz．U．22015r・，POZ・2164zpdZn・Zm・）

WPOSt錬叩Waniu o udzielenie zamdwienianarealizaqIeuShgipolegaJaCq naOPraCOWaniu

dokumentaqjiprojekto、γ0－kosztorysowejnazadaniazzakresugospodarkiwodno霊ieko亘

Planowane do realizaqi w ramach Prqiektu。Gospodarka wodno一gciekowa w mieScle

Zyrarddw－EtapIIT”・planowanegodowsp掘narsowaniaprzezUnieEurop寸Sk卑Ze霊rodkdw

FunduszuSpdjnoSciwramachProgramuOperacy7negOTnhast…kturaiSrodowisko．

NrrefercncyJnynadanysprawieprzezZamawlaJaCegO：ZP／JRP几J／612016

ZAMAWIAJACY：

PrzedsiebLorstwoGospodaf・kiKom〟nahzei”Zyrarddw”Sp．zo．0．

初CぴSta5

96－3004，rar〟w

POLSKA

WKONAWCA：

±畦 疲�ｧv�wfｶ��v7fﾈ�｢�AdresWvkomwcvJ） 

ljJeSliniI7iei．9ZaO／料taskla〔knaies白VSと76［nienI？eZdwdchIubwieceiWvkona†t）Cbw．naIeかDO（IainaTW，高 

ad・一eSl）W盟，Slklchlvchnt，konawcd”）［ubnaz．we′ad，・eSPetnom0Cnlka，ZgOd，胴ZS〃VZ

Ol頓iewimieniuPodmio朽ktbfyrepreZent擁佃y）”，WWykona↓t）サdbeb）やOZyqfiniezbedne

2aSOケy

砂mieniirodzqI●udostepnio？Chzasob‘勅

na。kre．likorz）バtaniaznichprzvwyko砂rWaniu＊CzeScl……‥niniySZegOZamdM′ienia・

NazwaladrespodmlOtuudostepnlaJqCegO：

，dn

（PleCZeCIPOdpISPOdmlOtuudostep唖tiacego）

＊nalezyvIPISaCnLlmer／yCz函圧しdrc同JbkldryC1－dotyczyZObow′13Zanie

Str0na32Z57



SpecyfikaqaIstotnychWarunkdwZamdwIenianaopIa∞WanIedokumentaqiprqiektowo－

kosztoIySOWqdlazadahInWeSLycyInyChp／anowanychdorea／izaqIjwramachdonnansowanIaZe

SrodkOwUnIIEuIOpqSkieizPCllSnaIata2014－2020．

ZaIaczniknr6doSIWZ

Wzdr

αWW4DCZENL4，ZEOSOBY，KTbREBEDAUCZESTMCZYt

WWYKONAMUZまMd雌掘4，POSL4DAJ4WmAGdNE

UPRAWMENZA，JEZELIUST4WY舶LADAJ40BO雌

POSLADAN7，4T4KICHUPRAW棚V

WPOStePOW竺iuoudzieleniezamdwienianarealiZ湖南ushugipoleg斬cejnaopracowaniT

dokumentaqlPrqjektowo－kosztorysoweJnaZadaniazzakresugospodarkiwodnoべciekowJ

planowane do realizaq】1W ramaCh PTOjektu”Gospodarkawodno一gciekowa w mieScie

Zyrarddw－EtapIII”，planowanegodowspdl宜nansowaniaprzezUnieEuropもSkazeSrodkdw

FunduszuSpCjnoSciwramachProgramuOperacyjnegoh丘astukturaiSrodowisko・

NrreferenCyJnynadanysprawieprzczZamawlaJaCegO：ZP／JRP仙／6／2016

ZAMAWIAJACY：

D第dsiebiotstTmG叩LOdarkiKomLLnaLn掠，brar・彬W”軸zo“0・

〟Lq岬Ia5

96－300匂，rarddw

POLSK4

WKONAWCA：

±吐 疲�ｧv�wfｶ��v7dｨ�｢�AdresWvkonawcvLノ ��

JノJejlinLnleiszaolれasktaくねnaiesIwsDblnieDrZeZdrl′dchlubwleceIWvkonawc（5W．naleivt）Odttir7（］ 劍6ｨ�������

atれsvwszTISlkichLT，ChWVkont…・CdwIubnazll，eladI・eSPelnomocnika．zgodniezSlWZ

Oiwiadczamy，zenizejwYmienioneosobyposiadajawymaganeuprawnienia： 

Lp． 疲�ｧv�6ｶ�蒙乏�Nr 認�F��SzczegdlovTy ��&��������

uprawnieh 蛭'芳�譁��zakres �&��w&V�ﾆ率��ﾂ�

uprawnieh 邑�&�v譁V��ZamOWlenla 

＊＊Cze誇… 

1． �� �� ��

2． �� �� ��

3． �� �� ��

＊＊CzeSe．… 

1． �� �� ��

2． �� �� ��

3． �� �� ��
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Specy欣acja／StOtnyChレ侮runkOwZamdwlenlanaOpraCOWanIedokumentaciipIqektowo－

kosztClySOWq●dIazadariinwesかCyInyChp／anowanychdoreaIizaq／WramaChdonnansowanIaZe

rodkbwUniiEuIOpeiskiejzPO／iSnaIata2014－2020．

Po 萌��7��b� �� 

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

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

upowaznionychdo �����6�譁��G'G��

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

1． �� �� 

2． �� �� 

諦iα）Olr狸bneskreSIit

掴nueかルpisatn〟me理CzeScinaklかe均，konawcaskねdal昨′昨
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Specy秋aqa／stotnychWれnkOwZamdwienianaopra∞WaniedokumentaqIprqektowo：

kosztolySOWe／dIazadahInWeS勅ychplanowanychdoIea〟zaqIWramaChdomansowanIaZe

SrodkOwUniiEult）p〔＊klqZPOliSnaIata2014－2020

Zalaczniknr7doSIWZ

Wzer

oSwtADCZENtAWYKO小L／lWCYOSPELNL4MUW4RUNKdw

UDZL4LUWPOST写POWLまMU

wpostepowaniuoudzieleniezamwienianarealizacJeuSluglpOleg瑚CqlnaOPraCOWaniu

dokumentacjiprojektowo－kosztorysowejnazadaniazzakresugospodalkiwodno一gcieko専

planowane do realizacJIW ramaCh Projektu”Gospodarkawodno一gciekowa wr mieScle

Zyrarddw－EtapIII”，Planowanegodowspd施nansowaniaprzezUnieEuopdskaze丸odkdw

FunduszuSpOjnoSciwramachProgramuOperacyjnegoInfrastrukturaiSrodowisko・

NrrefcrencyjnynadanysprawieprzczZamawiajaCegO：ZP左TRPN／6／2016

ZAMAWIAJACY：

P碓広幸b毒血WOG岬の伽rkiKomma偽れ，みardbw”叫び・0・

〟　C妙Sa5

96－300匂，rar‘〟w

POLSH4

WKONAWCA：

Mynizejpodpisani

砕rzM′iskoiimieosoby／osdb＋zpowazniofV）Ch‘ねpo勿isaniaqfua）WimieniuWJ′konaw切l

dzia坤acwimieniuinarzecz

布azM）aDirm可i‘lokiadryadre・白砂konalゆり

旬pr効，adku砂konawcbM）SktadtziqqlCh Qkrte w－～pdlnq nale少〉pOdai nazwy Ln高所

i dokta‘九e at九叩ノ　WSZ時tkich Wykonawcdwlub naz・We Dirme］i・ねktadル　a・れS

Pefnomocn巌7）

OSWIADCZAMY，ZE：

1．JesteSmyzareJeStrOWanijako…　・・・………‥Uirma／坤btka／przed函biorstTlノ0／inne］＊，

utworzona（e）zgodniezprawem………………………‥Lha謝′Iakrqiul＊・

2．Spelniam（y）warunkiudzialuwpostepowaniuoudzieleniezamdwieniapublicznegona

realizacjeCzeSci……………………．掠，CzeSci………………・油iCz函i………………・隷

planowan帝ychdorealizacJIWramaCh Prqiektu，，Gospodarkawodno一gciekowawmieScie

Zyrardbw－EtapIII”，Planowanegodowspd堆nansowaniaprzezUnieEuropqiskazeSrodkdw

FunduszuSpOjnoSciwramachProgramuOperacyJnegOIn血astrukturaiSrodowisko・

StrOna35Z57



Specy放aqaIstotnychWarunkdwZamdwienianaopracowanledokumentaqIpIqektowo：

kosztoIySOWe／dIazadahInWeStyCyInyChpIanowanychdoreaIizaqIWIamaChdofjnansowanlaZe

SIVdkOwUnIIEurope／Skie／ZPOIISnaIata2014－2020

a）Posiadam（y）uprawnieniadovTykonywaniaokreSlonejdzialalnoScilubczynnoSci，jeZeli

PrZePISyPraWanakIadajaobowlaZekichposiadania．

b）Posiadam（y）niezbedna wiedzei doSwiadczenie oraz dysponし直my odpowiednim

POtenqialemtechnicznymorazosobamizdolnymidowykonanianinlqSZegOZamdwienia

lub przedstawiam（y）pisemne zobowiaZanieinnych podmiotdw do udostepnienia

POtendalutechnicznegoiosdbzdolnychdowykonaniazamdwienia．

C）Znaid函（emy）sie W SytuaCji ekonomicznqii hnansowej zapewniZ南cqi wykonanie

ninlqISZegOZam（3wienia．

Dokumenty potwierdz…南ce spelnianie przez nas warunkdw udzialu w postepowaniu

ZalaCZamydoninlqSZegOOiwiadczenia．

0くわowiedhioskreSlii／卑yPetnie

UWAGAl・”JezelikilkuWykonawcdwsktaくねqfかtewspblnq，ZiozenleO高′iaCkzenieoznacza，

ZeWarunkiu・kialuw，pOStePOWanluoudZieleniezamdM′ieniaSPeiniyqws少）S少，Wykonawq・

Iqc2nie．

UWAGA　2・”Wkonawca zatqcza‘わ　nini函ZegO OSwiadczenia w▲～応Ikie CわkumenDJ

potwier‘kaTqceやelnianie warunkbM）u‘kiatu”）pOSt錐，OWaniu，jakie zgod扉e z∴Z（Pisami

pkt．LYSIWZltymagaZamawiqqcy

ZalaeZniki（dokumentypotwierdzajacespeInianiewarunkdwudzialuwpostepowaniu）：

位溜e祐aI砂konawctリ

iLp‘ 疲�･v��Nazwiskoiimle �����6�6�'��踟6F(�b�Pieczec 蛮ｼ�66��6B�

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

十 �� �� 

2． �� �� 

＊niα701rZebneSkreSIiと

無mIeも，I甲高atmmeO，Cz〆Cimklかe〃夕konawcaskladaq咋′停

Strona36Z57



Specynkaqa／stotnychWarunkdwZamOw／enlanaOpraOOWanIedokumentaciiprQ／ektowo－

kosztorysowqdIazadahInWeSfyqwr，yChpIanowanychdoIealIZaqlWIamaChdomansowanlaZe

SIOdkdwUnIIEuIOpelSkIqZPOIISna／ata2014－2020

Zai czniknr8doSIWZ

Wzer

LLSTYPODMTOTbwNALEiL4CYCHDOTEJSAMEJGRUPY
KAPTT4LOWEJ

wpostepowaniuoudzieleniezamdwienianarealizacJeuShlgipolegaJqCeJnaOPraCOWaniu

dokumentacJIPrqjektowo－kosztorysoweJnaZadaniazzakresugospodarkiwodno一gciekowq

planowane do realiza函wramach Pr（加ktu，，Gospodarkawodn0－5ciekowa w mie誼e

Zyrarddw－EtapITI”，PlanowanegodowspdlnnansowaniaprzezUnieE皿OP華kazeSrodkdw

FunduszuSpdnoSciwramachProgramuOperacyjnegoInHastrukturaiSrodowisk〇・

NrreferencyJnynadanysI）mWieprzezZamawiajaCegO：ZP／JRP仙／6／2016

ZAMAWIAJACY：

HzedSiebiorstwoGospodarkiRbmmaln掠，Zyrar・形W，，Sh・ZO・0・

uLCb扇a5

96－300勾rar〟w

POLSKA

WKONAWCA：

巨匠 疲�ｧv�wfｶ��v7d､｢�AdresWvkonawcvI） ��

l）．hSlininieiszal諒rtaskIaCklnaiestwsDblnieDrZeZdtt，dchlubVI′ieceiWkonaWCljw．n 剩忘?���

podainaZW・＿Via‘de卑WSZl閃itkLchn，Chirykonalん・Cdwlubnazweiadrej“Petnomocnika・ZgOdnte

zSIWZ

Przedstawimylistepodmiotdwnalezacych do tqISame．IgruPykapitalowq wrozumieniu

ustawzdnia161utego2007r．00Chronie konkurenqiiikonsumentdw（Dz・U・Nr50，

poz．331zpeZn．m）＊：

1

2

3

4

PoniewaZnw．vTykonawcy／podmiotynalezaCydoteJSamqgruPykapitaIowqzloZylioferty

wtympostepowaniu＊＊‥

1‥……‥．．

2…．

3…

przedstawiamynastepuJaCedowody，ZeistnlqaCemiedzynimlPOWlaZanianieprowadzado

zachwianiauczciWもkonkurencJIPOmiedzyWykonawcamiwpostepowaniuoudzielenietego

ZamOWlenla：
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Specy欣aciaIstotnychWamnkOwZam（）wienlanaOpraCOWaniedokumentaqiprQ／ektowo－

kosztorysowqd／azadahinwestycyynychpIanowanychdoreaIIZaqIWramaChdo励ansowanIaZe

SIPdkbwUniiEuropt＊klqZPOIiSna／ata2014－2020．

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

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

upowaznionychdo �����6�譁��G'G��

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

1． �� �� 

2． �� �� 

＊0小OWieh在oskrej筋と

諒0帥OWie小高0；最refIitI〟b均pe初it
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Specynkaqa／stotnychWれnkOwZamdwIenianaopracowaniedokumentaq／prqektowo：

kosztorysoweidlazadahinwestycJunyChp／anowanychdoIea／lZaqIWramaChdo励ansowanIaZe

SrodkdwUnIIEuropejskie／ZPO／lSnaIata2014－2020

ZaIaczniknr9doSIWZ

WZ（iR

UMOWANR：

zawartawdniu…．．……．…．．．

wZyrardowiepomiedzy：

PIZedsiebiorstwem Gospodarki Komumlnej，，Zyrarddw’’SpdIka∴Z O・0・ZSiedziba

wzyrardowieprzyul．Czystも5，96－300Zyrarddw，WPISanymdoRdiestruPrzedsiebiorcdw

prowadzonego przez S軸Rdonowy dla m・St・Warszawy w Warszawie，XIV Wydzjal

GospodarczyKrをiowegoRejestruSadowegopodNrKRSOOOO153850，NIP838－000－72－01，

REGON750086653，kapitaIzakladowy47．207・000，00zl・rePreZentOWanymPrZeZ：

1．PrezesaZarzadu－．…‥

2．Prokurenta－………．　　　　　　つ

ZWanymdalei，、ZamawlaJaCym

a

reprezentowanyprzeZ：

zwanymdalも”Wykonawca．

WrezultaciedokonaniaprzezZamawlaJaCegOWboruofertywprzetargunieograniczonym
napodstawieart．39ustavryzdnia29stycznia2004r・一Prawozamdwiehpublicznych（tekst

jednolity：Dz．U・Z2015r・POZ・2164zpeZn・Zm・）zawier萌Umoweonastep函CかreSci：

§l

Przedmiot umowy

l．Na zlecenie ZamawlaJaCegO Wykonawca przylmLUe do vrykonania opracowanie

Dokumemtacjiprojektowo－kosztotYSOWeJWraZZeSTWIORB・

ZakresprzedmiotuumovryobejmowaCbedzie：

a．Cz挙証．．…

b．CzeSc．・．
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Specy欣aciaIstotnychWa〟nkdwZamGwJenIanaOpIaCOWanledokumenta勤pIPiektowo－

kosztorysoweid／azadahInWeStyCWnyChplanowanychdoreaIIZaqIWramaChdonnansowanlaZe

SrodkdwUnIIEuIOpqSkie／ZPOIiSnaIata2014－2020．

C．Cze鑓‥…

2・Wykonawca zobowiaz哩eSlePeminadzdrautorskinadwykonaniempracnapodstawie

Prqjektdwbudowlanych，Vrykonawczychi STWiORBorazwzakresierobdtbudowlanych

ZWiazanychzrealizacjaww・Zadah＝前句Chwust・lzgodniezustawazdnia7．07．1994r．

Prawobudowlane（Dz．U．Z2016T．poz．290）．

3・Dokumentacjaobietaust・lmusibyCsporzadzonazgodniezzapISamizamieszczonymi

W Rozporzadzeniu Ministra Transpoml，Budownictwai Gospodarki Morsk哨　z dnia

O2・09・2004r・（Dz・U・Z2013r・，POZ・1129）w sprawie szczegdlowego zakresui fbmy

dokumentaqiiprqjektow亭主SpecyHkaqjitechnicmychvrykonaniaiodbio…rObdtbudowlanych

OraZPrOgramu funkcjonalno－uiytkowego，OraZZaWieradwszystkie elementywymienionew

ZahcznikunrlO do SIWZ一〇pisprzedmiotuzamdwienia，StanOWiaCymZalaczniknrldo

4・Prqiekt budowlany musi byC sporzqdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu，BudownictwaiGospodarkiMorskieizdnia25kwietnia2012r．（Dz．U．Z2012r．

POZ・462）wsprawieszczegdlowegozakresui正〉myPrqiekmbudowlanego．

5・PrzedmiarrobdtzawieraJaCyOPISrObdtbudowlanychwkolejnoScitechnologlCZneJich

Wykonania，Z POdaniemilo丸i jednostek przedmiarowych robdt vrynik〔沌cych

Z dokumentacji prqjektowqj oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robdtlub

nakIadbw rzeczowych opraeowany na zasadach okreSlonych w Rozporzadzeniu Ministra

Tnh・aStnklury Z dnia2wrze誼ia2004r・W SPraWie szczegdtowego zakresui fbmy

dokumentacji prqjektowも，SPeCy剤ta・串　technicznych wykonaniai odbioru robdt

budowlanychorazprogramufunk互onalno－uZytkowego．WPrzedmiarzerobdtpowinienbyC

WyOdr帥nionyzakres wpodzialenasieCkanalizaqlSanitamqiod華ciasiecioraz sieC

WOdociagoWqiod華ciasieci．

6・Kosztorysinwestorski zostallie opracowany na zaf途dach okreSlonych w Rozporzadzeniu

MinistraIn宜astruktury z dnia18maia2004rokuw sprawie metodipodstawsporzadzania

kosztorysuinwestorskiego，Obliczania planowanych kosztdw prac prqiektovTyCh oraz

PlanowanychkosztdwrobdtbudowlanychokreSlonychwprogramienJIkqionalno－uZ）血0Wym

（dz・Uz2004r・nr130poz・1389）vn・aZZeZbiorczymzestawieniemkosztorysdw，WKosztorysie

inwestorskimpowinienbyCWYOdrebnionyzakreswpodzialenasieCkanalizacjlSanitamql

OdejSciasiecioraz siedwodociagowaiod句Sciasicci．

7・Obowiqzkiem Projektanta bedzie uzgodnienie w fbrmie pisemnd miejscalokalizadi
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Specy鰍aqa／StOtnyChWarunkdwZamdwienIanaOpraCOWaniedokumentaQIIprQiektowo－

kosztoIySOWqdlazadahinwesLycyInyChpIanowanychdoIea／izaciIWramaChdoflnansowanIaZe

SIのdkGwUnIIEurope／SkidzPO／iSnaIata2014－2020．

wszystkichod句isiecikanalizacJlZWlaScicielamidzialek・FormapISemnamuSistanowid

oswiadczeniepodpisaneprzezwlagcicieladziatkiwrazzzaIacznikiemwpostaciwycinka

planu sytuacyjnego，na ktdrym zostanie naniesionalokalizaqia od華cia siecikanaliza串

sanitamqIWmlgSCuZatWierdzonymprzezwlaScicieladziaIki・

8・Wykonawca zobowiazanyJeSt do przekazania Zamawl瑚Cemu OSwiadczeh o ktbrych

mowawust・8ngpoznlq na5dniprzedplanowanymterminemzloZeniadokumcntdwdo

Starostwa Powiatowego w Zyrardowie na posiedzenie Zespolu KoordynacyJnegO

dotyczaCegOuSytuOWaniaprqiektowanychsieciuzbrqjeniaterenu・

9・Wykonawca zobowlaZanyJeSt do dostarczenia ZamawlaJaCemu PrZedmiotu Umovv

a．pISemnym OSwiadczeniem，始　Dokumentaqa prqjektowo－kosztorysowa oraz

STWiORB zostaly wykonane zgodnie z Umowa，Obowiaz朋Cymi przepISami oraz

nomamiizezost劉ePrZekazanawstaniekompletnymzpunktuwidzeniacelu，ktdremu

masluzyc，

b・PISemnym OSwiadczeniem，Ze caloSe DokumentacJl OraZ STWiORB zostaly

przygotowane z uwzglednieniemJg PrZeZnaCZenia do wykonania w trybie zamdwieh

publicznych，WSZCZeg61noScipoprzezbrakodniesieniawdokumentacJiiSTWiORBdo

jakichkoIwiekkonkrctnychmarekiproduktdw，ktdreto odniesieniamoglybynaruszyc

ZaSadykonkurency．InOScl，

C・PISemnymOSwiadczeniem，ZeKosztorysylnWeStOrSkieiPrzedmiaryrobdtsazgodne

zPrqjektamibudowlanyml，VVkonawczymiorazSTWiORB，

d．plSemnym OSwiadczeniem o przeniesieniu autorskich praw majatkowych na

ZamawlgaCegO．

10・　StronyzobowiqzuaSleWZaJemniepowiadamiaCnapISmieozaistnialychprzeszkodach

wwypehzmiuzobowlaZanlLmOWnyChpodczaswykonywaniapracpr（直ktowychZamawl明Cy

zobowlaZLtieWykonawcedokonsultacjizZamawlaJftCymistotnychrozwlaZaIimaterialowych，

m年iacych wl叫TW na koszty robdt，ktdre beda Wkonywane na podstawie opracowanも

DokmentaqlPrqiektowo－kosztorysowqorazSTWiORB・

§Z

Termin realizacJlumOWy

L WykonawcazobowiqzuiesiewykonaCprzedmiotUmowyokreSIonyw§lwwmaganym

temlnle：
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Specynka如Istotnych鵬runkOwZamdwienianaopracowaniedokumenl的ip他部towo：

kosztoIySOWeidIazadahhwestycyynychpIanowanychdolealizacPw伯maChdomansowanIaZe

SIOdkbwUniiEuIOpく＊kieizPO／iSnaIata2014－2020．

1）CzeSC………．－Wteminiedo…．

2）CzeSC………－Wteminudo……．

3）CzeSC………－Wteminudo………．…

2・Wykonawcazobowiazanyjestdopelnienianadzoruautorskieg0－0ddniarozpoczecla

robdtbudowlanychdodniaodbiorurob6t．

3・Za temin zakohczenia wykonania przedmiotu umowy uzn劉e Sie dzieh，W ktdrym

POdpisanyzostalprzezstronyprotokdlodbiorukohcowego．

4・Wykonawca zobowiaZ叫e Sie do sprawowania czymoscl nadzoru autorskiego

ZCZeStOtliwoScia uzaleznionaodpostepurob6t，jednaknierzadzieiniZco2tygodnieoraz

niezwlocznienawezwaniedrogatelefbniczna，maillubtaxZamawL斬cego（niep6hi匂niz

WCiagu2dnioddniawezwania）．

§3

0dbidrdokumentacjiprojektoweJ

l・ZakohczeniewykonaniaPrzedmiotuumowy，Oktdrymmowaw§lust．li2Wykonawca

ZglosiZamawl胡CemunaPISmle．

2・WteminieokreSlonymw§2ust・lpkt……WykonaYCaPrZekaZeZamawi＊cemudo

SPraWdzeniaPrzedmiotumow・Z czymoscIPrZekazanlaZOStanie sporZadzonyprotokdl

Zdawcz0－Odbiorczy．

3．Zamawiaiacywteminie7dni，1iczacoddatyprzekazaniaprzezWykonawceDokumentaqii

Prqiektowo－kosztorysoweiorazSTWiORB，dokonajeiwerynkaqiiorazzglosiewentualne

uWagl・

4．Wykonawca，PO OtrZymaniu od Zamawiz南cego pisemnego zadmia wykonania

ewentualnychpoprawekiuzupehieh，Wyniki萌CyChzprzyczyn，ZaklkjreodpowiedzialnoSC

ponosiWykonawcazobowiazmyJeStjewprowadziC，WramaChwynagrodzeniaokreSlonego

W§4Umow．

5・TeminnadokonaniepoprawekiuzupehliehzostanieuzgodnionypomiedzyStronami．

6．JeZeli Wykonawca przekroczy uzgodniony pomiedzy stronami temin dokonania

POPraWekiuzupehieh，tO OpraCOWaniebedzie uwaZane zawkonane zopoznleniem

rodzacymobowiazekzaplatykaryumowneinapisemnezadanieZamawl明CegO．

7．Wprzypadkuuniemo21iwieniarozpoczeclarealizaqiiUmowlubzaistnieniaprzerwwJq

WkonmiuzprzyczynnieleZacychpostronieWykonawcy，terminwykonamiapraculega

przesumecluOOkreswynikaiacyzprzerwlubopdZnieniarozpoczeclaPraC．

8・Ostateczny odbidr przedmiotu Umowy，O ktdrym mowa w§l nastapina podstawie

Protokoh zdawczo一〇dbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Zamawl的CegO

i Wykonawcy．ProtokdJ zostanie podpisany po uprzednim dokonaniu wszystkich

StOSOWnyChpoprawekiuzupehiehoktdrychmowawust．4ibedziestanowilpodstawedo

WStaWieniaprzezWykonawce魚kturyzaprzedmiotUmowy．

§4
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SpecynkacialsbtnychWarunkdwZamdwienianaop伯COWaniedokumentadipIPiektow？

koszめrysoweidIazadahinwes脇nychplan。WanyChdo伯aNZaqqWramachdohnansowanIaZe

SnDdkbwUniiEuIOpeiskieizPOIiSnaIata2014－2020・

Wynagrodzenic

l．Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu UmovryJeSt uStalone jako

ryczahowelWynOSi：

1）Opracowaniedokumentaqiiprqiektowo－kosztorysowqidlaCzeSci……・・

a）naBudowe……………………‥Wul・：……………………・WZyrardowiekwotanetto

wwysokoSci…．…………zI（Slownie∴………………Zlotych・・／100）＋naleかypodatek

VAT－ZgOdniezestawkapodatkuVATobowiaz朋CegOWdniuvrystawieniataktury・

2）Opracowaniedokumentaqiiprqjektowo－kosztorysowqidlaCzeSci……・

a）na budowe　……………………‥W ul・∴…………‥　W Zyrardowie kwota netto

wwysokoSci……………．zl（Slownie：………………・ZtOtyCh・・／100）＋naleZnypodatek

VAT－ZgOdniezestawkapodatkuVATobowlaZuJaCegOWdniuvrystawieniafaktury・

b）naBudowe……………………‥Wul・：……………………・WZyrardowiekwotanetto

wwysokoSci……………．Zl（Slownie∴……………‥Zlotych・・／100）＋naleznypodatek

VAT－ZgOdniezestawkapodatkuVATobowiazuJaCegOWdniuwystawieniafaktury，

3）Opracowaniedokumenta華prqjektowo－kosztorysowもdlaCzeSci…‥・・・

a）na budowe　……………………‥W ul・：…………・・・W Zyrardowie kwota netto

wwysokoSci……………．zI（Slownie：………………・Zlotych・・／100）＋naleznypodatek

VAT－ZgOdniezestawkapodatkuVATobowiaz朋CegOWdniuwystawienia魚ktury，

b）naBudowe……………………‥Wul・：……………………・WZyrardowiekwotanetto

wwysokoSci……………．Zl（Slownie：………………・Zlotych・・／100）＋naleznypodatek

VAT－ZgOdniezestawkapodatkuVATobowiazLmCegOWdniuwystawieniafaktury，

C）naBudowe……………………‥Wul∴……………………WZyrardowiekwotanetto

wwysokoSci……………．Zl（Sねwnie∴………………Zlotych・・／100）＋naleznypodatek

VAT－ZgOdniezestawkapodatkuVATobowlaZuJaCegOWdniuwystawieniafaktury，

2．Wynagrodzenie，O ktdrym mowawust・lobejmue r6wniezkosztypelnieniaprzez

Wykonawcenadzoruautorskiego・

3．WynagrodzenieWykonawcy，Okt6rymmowawust・1・niepodlegawaloryzaql・

4．Wynagrodzenie，Oktdrymmowawust・lwyczerpWeWSZelkieroszczeniaWykonawcy

zwlaZane Z Wykonaniem Przedmiotu umowy∴Wm返　Zimymi opracowaniami，

okt6rychmowawumowie，aWSZCZeg6lnoScikoszty：OPlnll，uZgOdnieh，decyzii，Za：tWierdzeh

przez uprawnione jednostkiiurzedy zgodnie z wymaganiami przepISOW PraWa OraZ

wnagrodzeniezaprzeniesienieautorskichprawmajatkovrychniezbednychdouzyskania
przezzamawl的CegOdecy乙）10POZWOleniunabudoweorazopracowaniemapdocelbw

prQiektowychistanowiamaksymalnakwotenale如OSciWykonawcyztytuluUmowy・

5．WprzypadkuprzerwaniawykonywaniapracprojektowychzpowoduokolicznoSci，Za

ktdreodpowiedzialnoscponosiZamawlgaCy，WySOkoSCwynagrodzeniazawykonanedo
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Specy鵬dalstotnychWarunkewZamdwienianaopracowanied。kumentadiplPiektowo：

kosztolySOWeidIazadahjnwestycyynychpIanowanychdoIeanZaqlWIamachdohnansowanIaZe

SIDdkGwUniiEuIOpe庫kieizP01iSnaIafa2014－2020．

dniaprzerwaniapracustalonabedzieprzezprzedstawicieliobustronnapodstawie

PrOtOkoluzaawansowaniaprac，POdpisanegoprzezobiestronyUmowy．

6・Zateminzaplaty faktur∴uZnaJe Sie dzieh，Wkt6rym Zamawl明CyPOlecilswqIemu

bankowlprZelaCnawskazanena魚kturzekontookreSlonakwote・

7・Odbi6rprzedmiotuumownastapiwsiedzibieZamawl明CegO，napOdstawieprotokolu

Zdawcz0－0dbiorczego・POdpisanegoprzezprzedstawicieliZamawlaJaCegOiWykonawcy．

8・Podstawa do rozliczenia pomiedzy ZamawやJaCym a Wykonawca sa prawidlowo

WyStaWianieidoreczoneZmawiajacemu蝕dury，WStaWioneprzezWykonawcenakazde

ZZadahwchodzacychwzakresczeSci，C．

9・FakturyzostanazapIaconewteminie21dnioddatyichotlZymaniaprzezZamav壷弱cego．

FaktuyZOStanaWStaWionepoprotokolamymodbio重ZeprZedmiotuumow，naPOdstawie

Protokoh zdawczo一〇dbiorczego，POdpisanego przez przedstawicieli ZamawやJaCegO

iWykonawcy．

10・NaleZnoSCWykonawcyztytulunalezytegowykonaniaUmowyplatnabedzieprzelewem

nakontoWykonawcywskazanenafakturze／rach．

§5

AutorskieprawaMajがkowe

l・ZdniemzaplatywynagrodzeniaWykonawcaprzenosinaZamawl明CegOautOrSkieprawa

m吐iatkowedoutworu，POWStaねgowwynikurealizaqlnlnlqISZeiUmowy，naWSZyStkich

ZnanyChwchwilizawarciaUmovJyPOlacheksploataqii，WtymWSZCZeg61noSci：

－　Wykorzystanie utworu do realizaql na JegO POdstawie　”Budow

・・……………・W Zyrardowien，DBudowy　………………　W Zyrardowie，，，

－udostepnlanieutworuuczestnikomprocesuinwestycyInegOWymienionegopoWy狗OraZ

OrganOmadministraqlarChitektoniczno－budowlangwceluuzyskaniapozwoleh，Zgddoraz

jakozalacznikdownioskdwskladanychprzezZamawlaJaCegOnapOdstawieodrebnych

prZePISOWPraWa，

・W Zakresie trwaiegolub czasowego utrwalaniai zwielokrotniania－WytWarZania

egzemplarzy utworu（w cabScilub czeSci，bez ograniczeh co doiloSci，fbmatulub

POStaCi）kazda znana w chwili zawarcia ninieisz匂　Umow technika，a W tym

W SZCZeg61noScitechnika drukarska，reprOgranCZna，ZaPISu magnetyCZnegO，teChnika

Cyfrowatloczenia，utrWalanienadyskietkach，dyskachoptycznychlubimychnoSnikach

danychcy缶owych，WPrOWadzeniedopamiecikomputera，

“w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzaml，na ktdrych utwdr utrwalono－

WprOWadzaniedoobrotu，uZyczenle，ngemalbodzierZawaorygina16walboegzemplarzy，

“wzakresierozpowszechnianiautworuwspos6bimyni20kreSlonypoWZej－WZWiazku

ZdzialalnoSciastatutowa，handlowalubmarketingowa，WSZCZegdlnosclPOPrZeZPubliczne

prezentowanielubudostepnlanie，

－udostepnlanieutworuwtakisposdb，abykaZdym6glmieCdoutworudostepwmleJSCu

iczasie przez siebie wybranym，aW SZCZeg61noSciw sieciIntemet oraz zezwalana

Wykonywanie przez Zamaw判aCegO ZaleZnego prawa autorskiego do utworu bez

koniecznoSciwczesnlgSZejakceptaqiiibezdodatkowegowynagrodzenia，
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SpecyfikaqaIstotnychWarunkdwZamdwienianaopracowaniedokumentaQiiprq／ektowo－

kosztorysowe／dlazadahInWeStyCWnyChp／anowanychdoIea／IZaqIWIamaChdoflnansowan／aZe

SnodkdwUniiEuIOpqSkIqZPCllSnaIata2014－2020

－PraWaZale血edoutworuobejmuaceprawodowyraZaniazgodynaJegOOpraCOWanie，OraZ

zmianeprzezosobytrzecie，aPOnadtoprawodowykonaniaprzezosobytrzeciepr〔串ktu

wykonawczegonaJegOpOdstawie・

2．WrazzprzeniesieniemnaZamawl到qCegOautOrSkichprawm生面kowych do utWOru，na

wlasno錆Zamawl綱CegO PrZeChodza no血iki，na ktbrych utwdr zostalutrwalony oraz

wszelkadokumentacjazwlaZanaZrealiza棚utWOrlL

3．Wykonawca oSwiadcza，iZ jest jedynym uprawnionym z tytutu autorskich praw

m吐iatkowych oraz praw zaleznych do utworu oraz，乞e prawa te nie sq Obciq20ne

jakimikoIwiek prawami osdb trzecich，jak rdwnieZ nie narusz瑚　autOrSkich praw

majqtkowychosdbtrzecich．

4．Niezaleznieodpovryzszego，WykonawcazobowiazuJeSleZaSPOkoiCzasadneroszczenia

OSdbtrzecich，ZglaszanedoZamawlaJqCegO，JegOnaStePCOWPraWnyChlubpodmiotdw，na

kt（ireZamawl補CyPrZeniesieuprawnieniawynikajacezninleJSZもUmovTy，aWynikZ南Ce

Z eWentualnych naruszehich praw w zwiaZku z przeniesieniem na ZamawlaJaCegO

autorskichprawmajqtkowych．

5．Przeniesienieautorskichprawmaj卸kowchorazzezwolenienavrykonywaniezaleznych

PraW autOrSkich，O ktdrych mowa w nimqszym paragraEe，naStePUe W ramaCh

vJynagrOdzeniaokreSlonegow§4ust．lUmowyiwdaciejegozaplaty－WykonaWCynie

PrZySlugLUe WleC Odrebne wynagrodzenie za korzystanie z DokumentacJI Prqjektowo－

kosztorysowqnakazdymodrebnympolueksploatacJ10raZZaZaleZneprawaautorskie．

§6

NadztiI・autOrSki

l．W ramach wynagrodzenia，Wykonawca zobowlqZ叫e Sle SPraWOWaC nadzdr autorski

POdczas realizaqJlinwestyql Pn∴。Budowa　…………………………W Zyrardowie”，

”Budowa∴……………………・・・WZyrardowien，ktdrerealizowanebedanapodstawie

Dokumentaqll Prqiektowo－kosztorysoweI OraZ STWiORB，b国費CyCh przedmiotem

ninlqISZもUmowy，ZgOdniezobowlaZtraCymiwtymzakresieprzepISamlPraWa．

2．NadzdrautorskiobもmowaCbedziewszczegdlnoSciobowi魯ZkiWykonawcypolegaJaCe

a）stwierdzaniu．wtokurealizacjiinwestyqiizgodnoScirobbtbudowlanych

Z Dokumentaqaprqjektowo－kosztorysowaorazSTWiORB，ZaSadamisztukitechnicznqi

OraZObowlaZuJaCymlPrZePISami；

b）wyiaSnianiuwatpliwoScidotyczqcychDokumentaqiiprojektowo－kosztorysowej

iSTWiORBizawartychwnichrozwlaZan；

C）uzgadnianiu mo拙woSciでrOWadzania rozwi魯Za五年miemych w stosunku do

PrZeWidzianychw DokumentaqlPrqjektowo－kosztorysowqorazSTWiORB；

d）Opiniowaniurealizowanychrobbtbudowlanychpodk車emuniknieciakoniecznoSci

Zmianwdokumentaql，atakZekoniecznoScizmlanWdecyzJ10POZWOleniunabudowe；

e）Scis的wspbZpracyzZamawiajacym；

f）imych dzialaniach wynikajacych z ustawy Prawo budowlanei z przepisew

Wykonawczych；

g）przygotowywaniu‥rySunk6wzamiemych・ktdrebedaniezbednedoprawidlowcgo

VrykonaniainwestyqII Pn．：”Budowa‥．．　　　　　…W Zyrardowie”，，フBudowa

……WZyrardowie”．

Wykonawcaoproczobowiazkdw，Oktdrychmowawust．2winien：

a）przeprowadzad biezaca kontrole poprzez wizyty na terenie budow，PraC PrZy

realizacjirobbtztytulunadzoruautorskiego，
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SpecyfjkaqaIstotnychWdrunkOwZamdwIenIanaOpraCOWanIedokumentaqIplP／ektowo－

kosztorysowe／dIazadahjnwes旬′CyInyChp／anowanychdoreaIizaqlWramaChdohnansowanIaZe

SIOdkdwUniiEuropejskieIZPOIISnaIata2014－2020．

b）braC udzial w czymoSciach odbiorowych na Terenie budowy－na ZaPrOSZenie

ZamawlqaCegO，

C）czynnieuczestniczyewnaradachkoordynacyjno－Prqiektowych．

§7

0bowiazkiZamawlaJaCegO

DoobowiazkdwZamawlaJaCegOnalezy：

1．Nieodplatneudostepnlenieposiadanychdanych，materiaIdw，OPraCOWah．

2．PrzystapleniedoodbioruprzedmiotuUmowy．

3．Zaptatawynagrodzeniaprzyslugl掘CegOWykonawcyzawykonaniePrzedmiotuumowy．

§8

PodwykorIaWCy

W przypadku zatrudnienia do realizaql PrZedmiotu umowy podwykonawcdw strony

ObowiazuIqnaStePujaCeuStalenia：

1．　Zamawla1年Cy dopuszcza mozliwoSd zlecenia w czasie trwania nlnlqSZeJ umOWy

CZeSCizamdwieniapodwykonawcom，POWCZe鉦iqszymzgloszeniuZamawlaJaCemu，JeZeli

W Ofercie nie przewidziano zatrudnienia podwykonawcdwlub zaszla koniecznoSC

ZatrudnieniainnychnizvTymienieniwofbrcie．

2．　ZamawlaJ卑Cydokonazaptatywynagrodzeniazawykonanyprzedmiotumowynarzecz

Wykonawcy dopiero po zaplaceniu przez Wykonawce naleznoSci podwykonawrCy Za

WkonanyprzeznlegOZakresusIug．

3．　Warunkiem przyJeClai uregulowania faktury WyStaWionqi ZamawlaIaCemu PrZeZ

WykonawceJeSt udokumentowanie dokonania zaplaty przez Wykonawce wszystkim

ZatrudnionympodwykonawcomzawykonanyprzeznichzakresusIugpoprzezdotaczenie

dof氷turyoSwiadczeniapodwykonawcylubkopilprZelelVupOtWierdzonegozazgodnoSCz

Oryglnalemprzezpodwykonawce．

4．　WykonawcaponosIPelnaodpowiedzialnoSCzauslugi，ktdrewykonuePrZyPOmOCy

POdwkonawcdw．

§9

KaIyumOWne

l．UstalonaprzezStronyR）rmaOdszkodowaniazanienalezytewykonanicUmowybedakary

2．Wykonawca moZe勾dai od ZamawlalaCegO ZaPlaty kar umownych w nastep朋CyCh

PrZyPadkach：

a）ztytuluodstapieniaodwkonaniaUmowyzprfyCZyn・ZaktdreZamawiajacyponosi

OdpowiedziaLnoSd w wysokoSci10％wartoSci wnagrodzenia umownego brutto，

Odpowiednio za caloSClubjej czesc w zaleZnoSciod tegojakiego zakresu dotyczy

OdstaplenieodUmowy．

3．ZamawlaJaCy mOZe Zada6　0d Wykonawcy zapねty kar umownych w nastepLUaCyCh

przypadkach：

a）zazwlokewwykon専†PrZedmiotuumowywstosunkudoterminuustalonegow§2

ust．l pkt……‥nlnlqSZej Umowy，W WSOkoSci O，5％　warto丸i wynagrodzenia

umownegobruttozakazdydziehzwloki；

b）Za odstqpienie od Umow przez Zamawi魂cego z przyczyn・．Za ktdre ponosi

OdpowiedzialnoSd Wykonawca，W WySOkoSci10　％　wartoScl WynagrOdzenia
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kosztClySOWqdlazadahinwestycyInyChpIanowanychdoIea／IZaqIWramaChdonnansowan／aZe

SrodkOwUnllEuropqskiqzPO／lSnaIata2014－2020．

umownegobrutto；

C）Z tytulu opd血ienia w przekazaniu Zamawia轟emu poprawionqj dokumentacji

w wysokoSci O，5％wynagrodzenia brutto，OkreSlonego w§4usL1za ka揖y

rozpoczetydziehzwtokiliczacodupIywuterminuwskazanegoprzezZamawl明CegO

nananiesieniepoprawekiuzupelnienie；

d）z tytulu opbZnienia w przekazaniu Zamawiajacemu poprawiondi dokumentacji

w wysokoSci O，1％wynagrodzenia brutto，OkreSlonego w§4ust・l za kaZdy

rozpoczetydziehzwIokiliczacoduplywuterminuwskazanegoprzczZamawlalaCegO

nananiesieniepoprawekiuzupelnienie；

e）ztytuluzwlokiwusunieciuwad dostarczopego przez Wykonawce Przedmiotu

Umowy，StWierdzonych w okresie rekqjml Za Wady，W WySOkoSci　015％

WynagrodzeniabruttookreSlonegow§4ust・lzakaZdyrozpoczetydziehzwloki，

liczqcoduptywuterminuwznaczonegoprzezZamawl劉aCegOnauSunleCleWad；

t）Ztytulu．niestawiennictwaWykonawcynawezwanieZamaw萌cegodopeInienia

czymoscl nadzoru autorskiego w wysokoSci　500　zl netto za kazdorazowe

nleStaWiennictwo．

g）ztytu宣uzwlokiwprzedluzeniuobowiazywaniazabezpieczeniaoktdrymmowaw§ll

ust．4ponizej，WWySOkoSci0，5％Wynagrodzeniabrm00kreSLonegow§4ust・lza

kaZdyrozpoczetydziehzwloki・

4．Wynagrodzenie brutto o ktdrym mowa w ust・2i3przyJmOWane bedzie jako

wynagrodzeniedotyczaCe OdpowiedniejCzeSciprzedmiotuumowyokreSIonejw§4

ust．1umow，ktdrejdotyczyCbedzjekaraumowna・

5．Postanowienia dotyczace kar umownych nie wylacz明PraWa ZamawlaJaCegO do

dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogdlnych Kodeksu

cywilnego，JeZeli wartoSd szkody przekroczy wysoko詑　kwot wynik吐hcych

znaliczonychkarumownych・

6・W przypadku niezapIacenia kar umownych，W Clagu14dniod daty otrzymania

wezwaniadodobrowoln割ZaPlaty，ZamawlaJaCyZaStrZegaSObieprawodopotracania

karumownychzfakturyWyStaWionqprzezWykonawce・Zaplacenielubpotracenie

karyzaniedotrzymanieterminu，niezwalniaWykonawcyzobowiazkuzakohczenia

pracprqjektowychorazwkonaniapozostaIychzobowiazahumownych・

§10

0dst神ienieodumowylubCzeSciumowyzdefiniowanejw§lust・lumowy・

1．ZamawlaJaCemuPrZySluguJePraWOOdstapleniaodUmowywkazdymczasie・WPrZyPadku

stwierdzenia nienaleZytego wykonania postanowieh umownych przez Wykonawce、

WSZCZegdlnoSciwprzypadku‥

a）zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy∴∴VrynOSZaCegO POnad

30dnikalendarzowych，

b）vvkonania przedmiotu umowy wadliwielub w望Sdb sprzeczny z umowal

niezgodnie z uzgodnieniamilub zaLeceniamiZamawl瑚CegO POmimo dokonanego

wezwania do zmiany sposobu wykonaniai wyznaczenia mu w tym celu

Odpowiedniegoterminu，

C）dwukrotnego niewykonywania czynnoSci nadzoru autorskiego mimo wezwah

Zamawla．IaCegO，

d）wystapieniaokolicznoSciu誓adni申ychnaloZenienaWykonaw牢arumownych・

2・Odstaplenie od umowy nast押l W fbrmle PISemnqibedzie zawleralo uzasadnienie

Zamawl明CegOPOrygOremniewaznoScitegooSwiadczenia・
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kosztoIySOWqid／azadahinwesかCylnyChp／anowanychdoIea／lZaqIWIamaChdohnansowanIaZe

SrodkdwUniiEulVpく＊kieizPO／ISna／ata2014－2020，

3・WprzypadkuodstqpleniaodumowyprzezZamawlaJaCegOZPrZyCZynOkreSlonychwust．1

WykonawcaprzenosIPraWaautOrSkiedowykonanqczeSciPrzedmiotuumowyzgodnie

ZPOStanOWieniami§5umowy．

ZabezpieczenieNalezytegoWykonaniaUmowy

§11

1・WykonawcawnosizabezpleCZenie nalezytego wykonania Umovry wwysokoScilO％

WynagrOdzeniaumownegozaprzedmiotUmowy（brutto），亙kwote…‥．……………．，．Zl

nakwote zIwfbmle
dlaCzeSci……．，dlaCzeSci

．．idla CzeSci……‥W

2・ZamawlaJaCy ZWrdci70％zabezpleCZenia w terminie　30dni od dnia vTykonania

Zamdwieniai uznania przez Zamawiaiacego za naleZycie wykonane．Poprzez nalezyte

Wykonanie ZamawlaJaCy rOZumie kompleksowe wykonanie przedmiotu Umow，

POtWierdzoneobustronniepodpisanymProtokolemOdbioruKohcowegoRobdt．

3・Kwota30％vTySOkoScizabezpieczeniapozostawionazostanienazabezpleCZenieroszczeh

ZtytuIurekqjmizawady－kwotatazostaniezwrdconawteminie15dnipouplywieokresu

rekqjmizawadyokre乱onego．W§12umowy・

4・WykonawcazobowiazanyJeStkontynuowaizabezpieczenianaleZytegowykonaniaUmow

WZakresiekwoty30％vJySOko語izabezpieczeniaoktdreJmOWaWuSt．2powyzqidoczasu

upIywutermhLtObowiazywaniarekqjmiokreSlonegow§13ust・1pon卑Wtymceiu

Wykonawca napoznlq na14dniprzed uplywem okresu obowiazywanla ZabezpleCZenia

ZObowlqZanyJeStPrZekazaCZamawlaJaCemudokumentpotwierdzitiqcyJegOPrZedluzeniena

kolejneokresy・aZdouptyWterminuobowiazywariarfojmiokreSlonegow§13ust・l

POnizeL子Wprzypadkubezskutecznego uplywutemlnuOkreSlonegowzdaniupoprzednim

Zamawj専CyObci＊yWykonawcekaraumownawwysokoSciokreSlondw§9ust・31it・g）

pOWyZq・

5・Zamawiajacyjestuprawnionydo skorzystaniazzabezpieczenia nalezytego wykonania

UmowywprzypadkuniewywlaZaniasieWykonawcyzwarunkdwninlqSZejUmowy．

§12

ZmianyterminurealizacJIZamdwienia

l・Zamawl瑚Cy dopuszcza mozliwo誰zmiany terminu realizacJIPrZedmiotu zamdwienia．

ZmianatakamoZenastapiCjedyniewprzypadkuzaistnieniaokoLicznoSciniezaleznychod

Slron・ktdrychniemoZnabyloprzewidzieCwchwilizawarciaumowy・OkolicznoSciami

takimibedawszczegdlnoSci：

1）dzialanialubzaniechaniaosdbtrzecich（np：？rganeWadministraqjipubliczndiinnych

POdmiotdwuczestniczacychwprocedurzeoplnlOWanlaiuchwalania），

2）zlozenieskargilubwnioskudowIaSciwychorganbwadministracyjnychlubsadowychlub

OdwoIania odich ro篠trZygnleCla，Oile bed脅mOgIy miec wplyw na zmiane terminu

realizacJl，

3）zmiany．w uzbrqieniuinaniesieniach terenu w stosulku do danych w zasobach

geodezyJnyCh，

4）zprzy誓yPSPOWOdow竺yChsilawyZsza（zasileWzszaっYarunk函caZmianeumowy

uwazac sle bedzie nleZalezne od Stronlosowe zdarzenle ZeWnetrZne，ktdre bylo

njemozZiWedoprzcwidzeniawmomenciezawarciaumowyiktdremunie momabylo
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SrodkOwUnilEuIt）pe／SkieizPO／ISnaIata2014T2020

zapobiecmimodochowanianaleZytejstaramoSci），

5）gdy z函zie potrzeba wykonania opracow空nieprzewidzianych w zamdwieniulub

potrzebazmianypracprqjektowchztytulunleuZySkaniawmaganychprawcmzgdd1
6）w przypadku zaistnienia okolicznoSci，ktdrych nie moZna byIo przewidzieC mimo

zachowanianalezytqistarannoSci．

2．Zmiana，Okt6rqmOWaWuSt・lwymagazgodyZamawl明CegOWyraZonqnapISmie・

§13

Rekojmia

l．ZamawlaJaCy WSp61nie z Wykonawca，rOZSZerZaJa OdpowiedzialnoSi Wykonawcy

ztytuIurekqimizawadyHzyczneprzedmiotuumowy・Terminrekojmiskohczysiewraz

z uplywem teminu odpowiedzialnoSci za wady Wykona、†Cy．rObdt budowlanych・

VJykonywanychnapodstawiedokumentacjibedacqprzedmiotemnlnlqSZgumOWy・

2．WykonawcagwarantLUe，ZedokumentacJaPrqjektowabedziewolnaodwadHzycznych

lPraWnyCh．

3．Wokresierekqjmi，ZamawliUaCyWykonuaCuPraWnieniaztytulurekqimimozezazadaC

od Wykonawcy bezplatnego usunpcla Wad w wyznaczonym terminie・bez wzgledu na

wysokoSC zwlaZanyCh z tym kosztdw・W tym celu ZamawlaJaCy WeZWie Wykonawce

pISemnie，WSkazuJaCZakresirozmiarkoniecznychdousunleClaWad・

4．0dpowiedzialnoSCzawadyobejmuerdwnie20dpowiedzialnoSCodszkodowawczazart・

566KodeksuCywilnego．

§14

BezpieczehstwoiochronadanycIlOSObowych

WykonanieninlqISZeJumOWniewlazeSleZprZetWarZaniemdanychwrozumieniuustaw
oochroniedanychosobowych．

§15

WierzytelnoSciprzyslugujqceWykonawcyzniniaszeiUmovTyniemog脅byCprzenoszonena

osobytrzeciebezpISemnqZgOdyZamawlaJaCegO・

§16

Wykonaniezastepcze

Zamawl明CybedzieuprawnionydozleceniawykonaniaPrzedmiotuUmovrywcaloScilubw

czesciosobietrzeciej（wykonawcazastepczy）nakosztiryzykoWykonawcywprzypadku

gdyby WykonawcarealizowalPrzedmiotUmovry w sposdb wadliwylub op62nilsle Z
realizacjaPrzedmiotuUmowyo wleCfかniZ21dnipomimowcze誼igszego wezwaniaze

strony zamaw1割qCegO・Prawo do zlecenia wykonania　ねStePCZegO PrZySluguJe

Zamawla璃CemuniezaleZnieodinnychuprawniehokreSlonychwnimqISZejUmowie・Strony

wylacz明W tym Zakresie zastosowanie art・480Kodeksu Cywilnego・W przypadku

skorzystaniaprzezZamawlaJaCegOZuPraWnieniaokreSlonegopoWZej，Wykonawcabedzie

zobowlaZanydopokryclaWSZelkichkosztdwwykonaniazastepczego，WtymWynagrOdzenia

Wkonawcyzastepczego・

卑7
PostanowleniakoIicowc
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Specy鍬acialstotnychWalunkdwZambwienianaopracowaniedokumentadiprqiektowo：

kosztoIySOWeidIazadahlnwes肋nychplanowanychdoIea〃zaqlWIamaChdomans°WanIaZe

SIDdkdwUniiEuIOpebkieizPOIiSnaIata2014－2020．

1・W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sle mOZliwosc wprowadzenia

ZmianzazgodaZamawlgaCegO．

2・ZmianyprzewidzianewumowiemogabyCinicjowaneprzezZamaw均JaCegOlubprzez

Wykonawce．

3・ZmianyumowyniemogawykraczacpozazakresSwiadczeniaokreSlonywspecy宜kaqii

istotnychwarunkdwzamdwienia．

4・Zmiany，Oktbrychmowawust．lmogadotyczyc：

1）zmiany parametr6w technicznychi zakresu rzeczowego dla obietego proponowana

ZmianaelementudokumentaqlPrqiektow9，

2）aktualizaqiireZWiazahprqiektowychzuwaginaposteptechnologiczny・

3）zmi？ny temlnu Wykonania dokumentaqlPrqjektoweiw przypadkach okreSlonych

4）rezygnaqjizッkonaniaczeScidokumenta函prqjektow句，

5）zmlanytemlnuWykonywaniaczymoScinadzoruautorskiego．

5・W sprawach niemegulowanychpostanowieniem nlnlqlSZq umOWm劉aZaStOSOWanie

PrZePISyuStaWyPrawozam6wiehpublicznych，PrZePisyKodeksuCywilnegoorazprzepISy

ustawyPrawobudowlane．

6・Do bezpoSredniego kontaktowania sle W SPraWaCh dotyczacych przedmiotu umowy

WyZnaCZaSle：

1）zestronyZamawiajacego：

2）zestronyWykonawcy：

7・WszelkiezawiadomieniaikorespondenqazwlaZanaZUmowapowimabyckierowana

POdnastepuaceadresy：

1）Zamawiajacego．－Przedsiebiorstwo Gospodiu・kiKomunalnei，，Zyrarddw’’Sp・ZO・0，

ul．Czysta5，96－300Zyrarddw

2）Wykonawcy

8・WierzytelnoSci przyslugthce Wykonawcy z niniejszei Umovv nie moga byC

PrZenOSZOnenaOSObytrzeciebezpISemngZgOdyZamawlaIaCegO．

9・WszelkiezmianyluZupelnieniatreSciUmovy，POdrygoremniewaZnoSci，Wymag明

ZaChowaniawylaczniefbmypISenmqWPOStaCianeksudoumowy，POdpisanegoprzezobie

Strony．

10・Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art．144　ustawy Prawo Zamdwieh

Publicznych：

1）utratamocylubzmianaaktdwprawnychprzywolanychwtreScium？W・Wkazdym

takimprzypadkuWykonawcamaobowiazekstosowaniasiedoobowiazuacychwdanym

CZaSieakt6wprawa，

2）zmianaosdbprzypomocy・ktdrychWykonawcarealizL＊przedmiotumowy，？Od

kt6rychwymaganookreSlonychuprawnieh，OkreSlonegodoSwiadczenialubwyksztalcenlana

innelegitymuacymisle，CO n劉mnlg rdwnowaZnymiuprawnieniami，doSwiadczeniemlub

Wyksztalceniem spelni的Ce Wmagania okreSlone w specyHkaqiiistotnych warunkdw

Zamdwienia・Zmianaos6bmoZenastapi wylaczniepopISenm匂akceptaqiiZamawl明CegO．

11・Zmiany wskazane w ust・10pkt・1，2dokonywane sa w drodze jednostromego

P重SemnegO OSwiadczenia danei StronylWyWO担a skutek od dnia doreczenia go drugiej

S血Onie．

12・Ewentualne spory，Wynikle wtrakcie realizaqlnlnleJSZq umOW，bedarozstrzygane

WPlerWSZ匂koleinosclpOlubownle，C・naZaSadzieporozumieniaStron．Wprzypadkubraku

takiego porozumienia，SPOme kwestierozstrzyganebedaprzez SadpowszechnywlaSciwy

mlgSCOWOdlasiedzibyZamawlalaCegO．
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Specyfjkaqa／StOtnyChWarunkdwZamOwienianaopracowaniedokumentaqIpI匂ektowo－

kosztoIySOWejd／azadahinwestycy／nyChpIanowanychdoIeaIizaqIWramaChdonnansowan／aZe

SrlOdkdwUnIIEumpejskIe／ZPOIISnalata2014－2020

13．Umowe podpisano w trzech jednobrzmlaCyCh egzemplarzach，dwa egzemplarze dla

Zamawla履CegOijedendlaWykonawcy・

Zataczniki：

Zataczniknrl－Szczegdk）WyOplSPrZedmiotuzamdwienia－Zalaczniknr10doSIWZ・

Zataczniknr2－0fertaWykonawcyzdn・…

Zalaczniknr3－SIWZ

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Specynkaqa／stotnychWbrunkdwZamdwienianaopracowaniedokumentaqiprQ／ektowo－

kosztoγSOWe／d／azadariinwes励ychpIanowanychdoIealizaqiwramachdonnansowanlaZe

SrodkdwUnlIEuIOpejskIe／ZPOIiSnaIata2014．2020

Zal雀CZniknr10doSIWZ

ObおDrZedniot〟Zamdwienia

WpOSt銘WWaniuoudzieleniezam6wieniana：

”Opracowanie dokumemtacji projcktowo－kosztolYSOWej dla∴：ZadahinwestJrCyjnych

z zakresu gospodarkiwodno一gciekowej planowanych do reanzacJl na terenie miasta

Zymrdowa”．

NrreferencyJnynadanysprawieprzezZamawlaJaCegO：ZP／JRP／U／6／2016

ZAMAWIAJACY：

Hzed昨bioTSルOGo申開加rkiKom〟natn4，，勾rarddw，，坤ZO．0．

〟L　妙高a5

96－3004，rar〟w

POLSKA

L Zakrescm rzeczowymi範naIlLSOWymZambwieniajestopracowanie dokumentaLCJl

projektowo－kosztorysowejiSTWiORBdlanw．zadafLinwestycyjnych；

1．Budowasiecikanaliza串sanitan垂wul．：Grenadierdw，RejaiChrobregowZyrardowie．

2・Budowa sieci kanaliza函Sanitamg w ul．：Limmowskiego，Kasztanowgi Choihskiego

wZyrardowie．

3．Budowakolektorasanitamegowul．：RoszamiczejiMickiewiczawZyrardowie．

4．Budowasieciwodociagoweiwul．Zabi句wZyrardowie．

5．Budowasieciwodociqgowejwul．StaszicawZyrardowie．

6．Budowasiecikanaliza前sanitanejwul．HulkiLESkowskiegowZyrardowie．

TI・　Warunki szczegdLnc na opracowanie dokumentacji projektowo－kosztorygOWeJ

iSTWiORB：

1）　WzakresieIZeCZOWymi鯖nansowym pI．zedIniotu zamdwienia（dLa poszczegdLnych

ZadahWymienionychwpkt．I）jestwykonanie：

1．Budowasieci：kanalizacji：sanitam噂．

ZakresopracowaniaobもmueSieCkanalizadisanitamq grawitacyJneJWul．：Grenadierdw，

ReiaiChrobregowrazzod蛮ciamisiecidogramcypasadrogowego．

SzacoWanadIugoSCkanalizaqjisanitamejok．700mb．
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Specyhkaqa／stotnych鵬ItJnkdwZamOwienianaoplaCOWanIedokumentaq／p′tyektowo：

kosztoIySOWe／d／azadahInWeStyCyd7yChp／anowanychdoreaIizaqIWlamaChdohnansowan／aZe

SrodkdwUn〝Europe／Skie／ZPOIiSna／ata2014－2020

2．Budowa siecikanalizaqisanitamq W ul・：Limanowskiego、KasztanowejiChoihskiego

WZyrardowie．

Zakres opracowania obqimue Siee kanalizaql Sanitamqi　くずaWitacyJnqi tlocznq

wu］∴Limanowskiego，Kasztanow句iChoihskiegooraztlocznleSciekdw，rurOClagtloczny

wrazzzasilaniemtloczniwenergleelektryCZna．

SzacowanadhJgOSCkanalizaqLSanitamejok・180mb・

DlugoSe kanalizaqltloczneJ，graWitacyineJ OraZ dIugosc przylaczaenergetycznego do

zasilenia tIocznibedzie wynikata z wyliczelVprzeliczeh dokonanych przez Pr（扉ktanta

WtrakcieopracowaniadokumentaqLPrqjektowq・

3．Budowakolektorasalhtamegowul∴RoszamczejiMickiewICZaWZyrardowie・

ZakresopracowaniaobeimlUeSieCkanalizaqlSanitamqwul・：RoszamiczeiiMickiewicza

vnazttoczmaSciekdw，ruOClaglemtlocznymorazprzyfaczemenergetycznymzasilajacym

tlocznleSciekdw．

SzacowanadhgoSdkanalizaqlSanitameiok・1km・

4．BudowasleCiwodociagowe＿iWul．ZabieiwZyrardowie・

Zakres rzeczowy obeimue sieC wodociqgowa wraz z od華ciamisiecido granlCy PaSa

drogowegowul．：Wyspiahskiegoiul，Zabiei・

SzacowanadhlgOSCok．100mb・

5．BudowasleCIWOdoci壁OWelWuLStaszICaWZyrardowle・

Zakres rzeczowy obejmue sieC wodociagowa wraz z od華Ciamisiecido granlCy PaSa

drogowegowul∴WySZyhskiego，StaszicaiKoScielnq・

Szacowana dhIgOg60k．170mb．

6．BudowasiecikanalizacJISamtamqIWul，HulkiLaskowskiegowZvrardowLe・

Zakresopracowaniaobejm叩eSieCkanalizaqlSanitamq grawitacy）neJWraZZOd華ciami

siecidogranlCyPaSadrogowegowul・：J・Slowackiego，HulkiLaskowskiegododziatki

onrewid．4632／1．

SzacowanadhJgOSCkanalizaqlSanitam句ok・140mb・
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Specy欣a萌／stotnychWarunkdwZamdwienianaopracowanIedokumentaciIprQ／ektowo：

kosztoIySOWe／dIazadaIijnwestycMnyChp／anowanychdoIeaIizacjjwIamaChdomansowanlaZe

SnDdkdwUniiEumpeiskiqzP0llSna／ata2014－2020

ZaJacznikfemnrlldoSIWZjestorientaqawterenie．

2）　OpmcowanieImekazameZamawajaCemudlakaidegozzadahwymienionychwpkt．

I．powimozawierac：

－　　Prqjektbudowlany，

－　Prqiekt wykonawczy do w・Prqjektu budowlanego zawier明Cy miedzyinnyml

rozwlaZama eWentualnego usunleCla koliか　－　PrZebudovv istnlgaCegO

ikolidujaCegOZPrZedmiotemprojektuuzbrqienia，

－　　PrqjektorganizacjlruChudrogowegowprowadzonynaczastrwaniabudowy，

－　　Kosztorysinwestorski，

－　　Przedmiarrobdt，

－　　SpecyhkaqjetechlhcznewykonaniaiodbiorlJrObdtwzakI℃Siewszystkichbran2，

－　1nfbrmacjedotyczacebezpieczehsLWaiochronyzdrowiawzakresiewszystkichbran2，

－　0pinicgeotechnicznewrazzdokumentaq毎badahpodlozagmntOWegOOraZPrOjektem

geotechnicznym，

－　　Mapydoceldwprqiektowych，

－　Dokumenty，OPraCOWania，materialy，decyzje，Warunki，OPinie，uZgOdnienianiezbedne

dootrzymaniaprzezZamawia毎cegodecyzjiopozwoleniunabudowe，

SPraWOWanienadzoruautorskiegozgodniezuslawaPrawobudowlanezdnia71ipca1995r・

（Dz・U・Z2016r．poz．290）aponadt。：

a）stwierdj別hewLOkurealiza専hw’卸yqiizgodnoScirobdtbudowlanych

ZDolmmentaqaPrqjektowo－kosztorysow年OraZSTWiORB，ZaSadamisztukitechnicmg omz

ObowiazLUaCymPrZePismi；

b）wyiaSnianiewatpliwoScidc吋CZZ岬yChDbkumentaqiiprqiektowo－kosztorysowqi

iSTWiORBiz鼠WartyChwnichrozwi窄めIi；

C）uzgadr血niemozliwoSciisposobuWkonaniarobdtzlm五ennychidodatkowych

W StOSunku do nozwil画　okreSIonych w DokLlmenta却　prQjektow0－kosztorysowei oraz

STWiORB；

d）CphiowmierealizowmycLrrobdtbudowIaIγCl＝POdk郵muniknie（坑koniecznoSci

mianwdokLmentaqii，atakiekoniecmoScizmianwdecy却opozwoleniunabudowe；

e）ScishwspdtpraCaZZamawiaiacym；

Dimedzjbkmiachwyni咄cezustawyPrawobudowlmeizprzepisdwwykonawczych；

g）prz）′gOtOWyWmierysurLkbwzmniemDTCh・ktdlebedaniezbednedoprawidk）WegO

Wykonaniamwes時事pn．：，Budowa……………………．WZyraldo而e”，，Budowa………．

WZyrardowiel’

WykonawcaoprdczoIx）Wiazkdw，OktdIyChmowawpkt．2）winien：
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SpecyfikaqalstotnychWarunkOwZamOwienianaopracowaniedokumentaqIpIqektowo：

kosztorysowe／dIazadahinwestycWnyChpIanowanychdoreaIizaqlWramaChdomansowanlaZe

SIIDdkOwUniiEumpejskieizPO／iSnaIata2014－2020．

a）prowadziebie砕Cakom・01epracprzyrealizn専robdtztytLhnadzoruautorskiego，

POPrZeZWizytynatereniebudowy，

b）brae udziaIw cz）mOSciach odbiorowych na Terenie budowy－na ZaPrOSZellie

Zamawl明CegO，

C）czylmieuczesmiczyCwnaradachkoordynacyinolHQiektovJyCh・

3）　Zakresopracowania（dlakazdegozwymienionychwpkt・Izadah to：

－　WkonanieprQjektdwbudowlanychiprC房ktdwwykonawczychwiloScIPO6egz・

（kazdy）wbranzach：Sanitarnej，drogowej（Pkt・Ippkt・1，4，5．6）dlaZamawi函CegO，

－　Wkonanieprojektdwbudowlanychipr（加kt6wwykonawczychwiloScipo6egz・

（kazdy）wbranZach：Sanitamd，drogowej，elektrycznej（pkt・Ippkt・2，3）dlaZamawiajacego，

－　Wykonanie kosztorysowinwestorskich wiloScI PO2egz・dla kazdego z zadah

Wymienionychwpkt．I，

－　Wykonanieprzedmiard牛Obdt（wfbrmieuzgodnionejzZamaw来演Cym）wiloScipo2

egz・dlakaZdegozzadahWmlenionychwI，

－　WykonaniedokumentaqiibadahpodloZagruntowegodotyczacqwarunkbwgruntowo－

wodnychpanl朗CyChwpodloZutrassieci，ZZaloZeniem，乞ewykonanyzostanle，COngmnlejl

punktnalOOmbtrasysieciwrazzoplnlageOteChnicznqlprqjcktemgeotechnicznymwiloSci

po5egz・，dlakazdegozzadahwrazwymienionychwpkt・I，

－　WkonaniePrqjektuodwodnieniawykopdwnaczasbudovrywiloScIPO5egz・，dla

zadahwymienionychwpkt．1，

－　Wykonanie projektudwrozwlaZahlikwidadikolizllW PrZyPadkuich wystaplenia

podczasprojektowaniawiloScipo5egz・，

－　Wykonanieprqjekt6wbudowalnychwbranZyelektryczneidla zadahWmienionych

w pkt．I，　W PrZyPadku koniecznoSci ich wykonania wynikZ彊cych

zvJydanychwarunkdwtechnicznychnazasilanietloczniSciekdwwenergleelektryczna・

－　　Wkonanie aktualnych map do celdw pr（加ktowch dla kaZdego z zadah

wymienionychwpkt．I，

－　WykonanieinwentaryzacJIZieleniiwskazanie drzew przewidzianych do wycinki

wiloScipo3egz・dlakaZdegozzadahwymienionychwpkt・Iwprzypadkuwystaplenia

taki句koniecznoScl，

－　Wkonanie specyfikacjitechnicznychwykonaniaiodbiorurobdt budowlanych dla

wszystkichbranzwiloScIPO3egz・kazdegozzadahwymienionychwpkt・I，

－　OpraCOWanieinstrukcjibezpieczehstwaiochronyzdrowia（tzw・BIOZ）wiloScipo

3egz．，dlakaZdegozzadah，

－　uZgOdnienie przez Prqjektanta w fbmie pISemnq mlqISCalokalizaqlWSZyStkich

od華CsiecikanalizacJISanitamqorazsieciwodociagoweJZWlaScicielamidziaIek・Foma

plSemnamuSistanowiioSwiadczeniepodpisaneprzezwIaScicieladzialkiwrazzza互cznikiem

wpostacIWyCinkaplanusytuacyJnegO，naktdrymzostanienaniesionalokalizacJaOd華cia

sieci kanalizacJI Sanitar呵W mlqSCu ZatWierdzonym przez wlaSciciela dzialki・TreSC

StrOna55Z57



Specy鰍aciaIstotnychVthrunkdwZambwienianaopIaCOWaniedokumenta切p′qiektow？

kosztoIySOWeidIazadahinwestycymychpIanowanychdoIeaIizaQPwramachdohnansowanlaZe
SmdkOwUniiEuIDp朗ZPCliSnaIaね2014－2020．

0gWiadczeniamusiby uzgodnionazZamawi…南cym．Wykonawcazobowialanyjestzlozy6

0Swiiねczeniawrazzprqiektemprzebiegusiecikanaliza擁sanitamei，Sieciwodociagowg

Obietychdanymzadaniem（pkt・I）doZamawi南CegOniep6mieiniz5dniprzedteminem

ZloZenia prqiektu w∞lu uzyskania protokoh z Narady Koordynac）jnei dotyczacei

usytuowania prqiektowanych sieciiuzbrqienia terenu ze Starostwa Powiatowego w

Zyrardowie．

4）　PraceprzygotowawcZCObjeteprzedmiotemmowy：

a）Wykonawca uzyskadecyzieoustaleniulokaIizadiinwestydicelupublicznego，Warunki

techniczne napodhczenie do energiielektryczn匂tloczni言5ciekdw，decyzie ozezwoleniu

WOdno－PraWnym（jeZelibedzie wymagana），uZgOdnilokalizaqie tloczniSciek6W，uZySka

decyziezezwak南Cenalokaliza（涼urz担zehinHastrukturytechlhcznejwpasachdrogowych

i terenach，na kt6rych zaprQjektowana zostanieinHastruktura objeta przedmiotem

z釦mewie証a

b）Wykonawcauzgodnidokumentaqieprqiektowaze wszystkimiwlaScicielamiurzadzeh，

in缶astn克露urytechnicznふzlokalizowanqiwobrebie opracowania（m．in．zMazowieckim

Zarzadem Dr6g Wqjew6dzkich w Warszawie－jeZeli beda wymagane），Powiatowym

ZarzademDr6gwZyrardowie，PrezydentemMiastaZyrardowa・ZakhdemEnergetycznyni

iZakladem Gazowniczym oraz uzyska protok612Narady Koordynacyinei dotyczacq

usytuowania prqiektowanych siecii uzbrqienia terenu ze Starostwa Powiatowego

wZyrardowie．

Kos哩u
Z：Narady Koordynac時rardowie：：Lkoszt nadzoru

autorskiegonaleZvwkalkulowaCwceneofe請V．

5）　Wszystkie materiaIy wynikajace z opisu przedmiotu zam6wienia dIa ka如ego

zzadahwymlenionychwpkt・Imusza byCdostarczoncpoZaWerSJapaPierowar6wniez

WPOStaCielektroniczncJ．

－　Dokumentaqa prqiektowo－Wykonawcza wima by Wykonana w postaci PDFi

AUTOCAD．

－　PrzedmiaryzapisanewplikachtylkoODF），NORMAorazwplikachExcel．

－　Koszt（HySymWeStOrSkiewplikachPDFiExcel．

－　Przedmiaryikosztorysyinwestorskienale2yunieSciCwodrebnychplikach．

－Imeopracowaniawymienionewpkt．2）i3）wplikachPDF．

6）　Wykonawc wykona／opracujeI・dwnieLwszystIdeinnedokumenty・OpraCOWania

iprojetdy，kteI’enlCzOStalywySzCzegeInionewSIWZ，aS niezbednedlaprawidIowego

Wykonania，runkcjonowania projcktowanych robdt budowLanycIli uzyskania pI・zez

ZamawiajacegoDecyz，jiopozwoleniunabudowedlainwestycjiwymienionychwpkt．l

nmleJSzCgOZaIacznikanr10SIWZ．
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SpecyGkaciaIstomych肋〟nkewZamOwIenianaopracowaniedokumentadipIQiektowoT

kosztorysoweidIazadahmwesLycyjnychpIanowanychd°lealizaqUwIamaChdomansowanIaZe

SIOdkOwUniiEurop〔＊kieizPOIISnaIata2014－2020．

7）　Opracowanadokumentacjaprojcktowapowinnazawieraewszysudeniezbedne

誓zeg6Iy r竺Wiazah technicznych・koniecznych do．reaIizacjirob6t budowlanych
l WyStarCzaJaCyCh doich prawidlowcgo wykonanla－zgOdnic z obowiazuJaCymi

plzePISamiizasadamisztukitechniczneJ・

8）　Opracowana przez Wykonawce dokumentaqja prqiektowa powima byC zgodna

zprawemBudowlanymispeZniaCwymagania RozporzadzeniaMinistraInfrastrLkturyzdnia

O2．09．2004　r．wsprawie szczegdlowego zakresui fbrmy dokumentaql PrqjektoweJ，

Specynkaqii technicznych wkonaniaiodbioru robdt budowlanych oraz programu
mnkqionalno－uztkowego（Dz・U・2013p？Z・1129zezm・）orazposiadaC、堅yStkie opinie，

warunkitechniczne，uZgOdnieniaidecyzieniezbednedouzyskaniadecyzilPOZWOleniana

budowe．

9）　WykonawcazobowiazanyjestdodostarczeniaZamawlgaCemuPrZedmiotuUmowy

a．pISemnymOSwiadczeniem，ZeDokumentaqiaprqiektowo－kosztorysowaorazSTWiORB

zostalywykonanezgodniezUmowa，ObowiazLmCymlPrZeplSamioraznomamiiZe

zostajeprzekazanawstaniekompletnymzpunktuwidzeniacelu，kt6remumasluzyc，

b・pisemnym oSwiadczeniem，ze caloSC Dokumentaql OraZ STWiORB zostaly

przygotowanezuwzglednieniemJeIPrZeZnaCZeniadowkonaniawtrybiezam6wieh
publicznych，WSZCZegdlnoscIPOPrZeZbrakodniesieniawdokumentaqiiiSTWiORBdo

jakichkoIwiekkonkretnychmarekiprodukt6W，ktdretoodniesieniamoglybynaruszyc

ZaSadykonkurencyInOSci，

C・PISemnymOSwiadczeniem，ZeKosztorysylnWeStOrSkieiPrzedmialyrOb6tsazgodne

zPrqiektamibudowlanymiorazSTWiORB，

d．pisemnym oSwiadczeniem o przeniesieniu autorskich praw maiatkowych na

ZamawlgaCegO・

III．　WposiadaniuZamawiaiacegoznajd1両Sienw・dokumenty：

a．koncepqiaodprowadzeniaSciek6wsanitamychzm・Zyrardowa，

b．mapydoceldwopiniodawczychdlazadahWmienionychwpkt・I・・

C・Warunkitechnicznepod軸zeniado siecikanalizaglSanitamqllSieciwodociagowq

wdaneprzezPGK，，Zyrard6wMSp61kazo・0・，dlazadahwymienionychwpkt・I・，

d．wypISy Z eWidencjigruntdw wydane przez Starostwo Powiatowe w Zyrardowie dla

wszystkichzadahWγmienionychwpkt・I，

e・VryPISylWyrySyZmleJSCOWegOPlanuzagospodarowaniaterenudlazadahwymienionych

WPkt．Ippkt．1，4i5，

f ZamawlgaCy W mieslaCu m吐iu2016r．wystapil do Prezydenta Miasta Zyrardowa

owydaniedecy乙110grodowiskowychuwarunkowaniachzgodynarealizageprzedsiewzleC

polegaJaCyChnabudowiesiecikanalizaqlSanitamqWymienionychwpkt・Ippkt・1，2・3，6・

Zamawl明CyPrZekazeWykonawcyww・decyzIePOichotrzymaniu，ktdreplanowanejest

WmieslaCuSlerPniu2016T．
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