
．自 崎戸RASTRUKTURA
IiRODOWISKO 」基

PrzedsiebiorstwoGospodarki

KomunalnqI

”Zyrarddw”Sp61kazo・0・

ul．Czysta5

96－300Zyrarddw

POLSKA

Kapitalzakladowy47207000，00PLN

tel∴（46）8554041

（46）8554042

魚X．：（46）8553280

NIP838－000－72－01

REGON750086653

KRSOOOO153850

Nrreferenc）UnynadanysprawieprzezZamawlaJaCegO：ZP／JRPIRB／8／2015

SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKOW
ZAMoWIENIA（SIWZ）

dlapostepowaniaoudzieleniezamdwieniapublicznegoprowadzonegowtrybieprzetargu

nieograniczonegoowartoScimnlgSZqniz5186000euronarobotybudowlanepoleg明Cena

realizaqiiZadania nr8B．2－”Modernizacja OczyszczalniSciekbw w Zyrardowie－

Budowai przebudowainfrastrukturJr drogowcj’’wchodzacego w sklad Projektu

”Gospodarkawodno一gciekowawmieScieZyrarddw－EtapII’’wspd掘nansowanegoprzez

Unie Europeiska ze Srodkdw Funduszu Sp句noSci w ramach Programu Operac）UnegO

In缶astruktura

iSrodowisko．

ZamawlaJaCy：PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalnej，，Zyrard6W”Sp・zO・0・

Sporzadzil：

BIUROINZYNIERSKIE
∴Jacek P油szek

O5－09dRaszy臣Rybie－I口opolowa42

1ei月もx O之饗盟郎一筆一一‾

．、．NJP．鮭埠坤頑醸荊40843358
－　／一　一‾

そこン

PL、↑

l　宣子

Zatwierdzil：

上　薬護
zyrarddw，dnla O

Podstawaprawna：

Ustawazdnia29stycznia2004r．Prawo zamdwiehpublicznych（tekstjednolity：Dz・U

z2013r．，POZ．907zpdZn・Zm・）・

Stronal z61



擁qJikaqt，柄ol′ml・肋rt′〝dwZdI壷wte柄adlaposLepowarlIaOuLた［elenLe＝amdlyLenIar，uh／防rlegOl，rO一▲′admnegO一高′ybLeP′＝ela′g・L

nIeOgraI〝C＝OlでegO′7arObo少budol高nepo／egu／qCenarea／Iニay，Zatね′71ar′r’882　品hder〝l二aqaOc二時＝C＝‘面Sc′ekbl川lZlノrar‘Lo…e－

BtduII′alpr・ニebudoli，aily諒SIrJL柄IrJdrogo咋I’’WC／70（たqcegoll，Sktad PIqTekfIノ．Gospo‘わrkalt，Odn0－SC′eko、lノa－1リ〝IejcIeZ）ノIar‘Ic高

ClapII当時函朝′1alバ0出，a′7egOpr＝e＝Lh，セEtlrOPeISkq＝e高odk高！FMdl柏′SpかmSc川，ramaChProgramuOperaqyne．㌢UlrがuJlruAlura

IAirot701′lSko

SpistrcSci：

I．　　　Nazwa（flrma）jadresZamaW重商cego

II．　　OzllaCZCllieWvkonaWCy

III．　　TrybudzielanlaZalIldw′icilia

IV．　　OpisprzcdmiotLlZamdwie－lia

V．　　Zamdwieniaczesciowe

VT．　　Zamdwieniauzupe届aJqCe

VII．　InfbrmacJeOOferciewarimtOWq．umOWieraInOIVeliZaliczkachllaPOCZet

lVVkollaniazalllewieilia

VIII．　Termln＼ヽ′konaniazamdwjenia

IX．　　WarunkiudziahWPOStePOWallit10raZOPISSPOSObudokonywaniaocellySPehiellia

WarunkdW′WraZZdokuinenlamlPOtWierdL〔高cymispeJ〃lianiet）′Cll、Va…lkdw

X．　　WvkollaWCyWSPdlnieubiegaJaC）′SleOLldziele－liezamdwienia

XI．　　WadiLLm

XII．　WymagaI－iadotyczacezabezpieczelliallalezytegoWykonaniaUmoW′y

XIII．InfbrmaCJeOfbrmalIIOSciach、jakiepow壷llyZOStaCdopellliollePOW）′borzeoftrt）′

WCelLIZaWarCiaUmoWylVSPraWiezamdWieniapublicznego

XIV．　WalLlta，WjakiqbedaproWadzollerOZliczelliazwiqZalleZrealizaqianiniejszego

Zam（iwieniapublicznego

XV．　OpissposobuprzygotoWaniaofdt〉′

XVI．　WyjaStlielliaizmiallyWtreSciSIWZ

XVII．　SposdbporozLIllliewalliasiezWykonawcami

XVIII．Midsce，termiilisposdbzloZeniaoftrty

XTX．　ZmiallylubWyCOfaniezloZonqjofbIly

XX．　MiejsceiterminotWarCiaoItrt

XXI．　Tn′botwarciaofbrt

XXIL ZwrotoftrtybezotWierania

XXllI．Terminzwiazaniaoferta

XXIV．Opissposobuo帥czelliaceny

XXV．UzupcIIlieIlieiwMa鉦ie－liewynaganyChprzezZamaw阜IaCegOOiwiadczeTilub

dokumentdw

XXVI．　OcenaofbH

XXVII．Wヽ′kluczenieWykonawcy

XXVIII．Odrzucenieoferty

XXIX．Zmiany′POStallOWierlzawartqiUmowy

XXX．　UnieWaかienjepostepoWania

XXXI．SrodkiochroilyPraWnqi

XXXII．Podw）′koIlaWStWO

XXXIII．Za互cZnikidoilimqSZqjSIWZ

Strona2Z61

0

　

0

　

2

　

　

　

「

」

　

　

　

3

　

「

j

　

／

O

 

r

O

　

／

ん

∪

　

7

　

7

　

7

　

0

0

　

8

　

0

0

　

　

　

∩

フ

　

∩

フ

　

0

　

0

　

0

　

0

　

1

・

・

－

　

1

っ

J

∴

●

⊃

＝

（

l

）

　

（

1

　

4

　

4

　

　

　

4

　

5

　

　

　

5

　

1

　

1

　

1

　

　

　

1

　

　

　

1

　

1

　

1

　

1

　

1

　

1

　

－

　

1

　

1

　

1

　

1

　

　

　

1

　

1

　

2

　

2

　

2

　

2

　

2

　

2

　

2



坤q）Gkqah10fru開口佑助高論信7am（5wie〝iad佃po∫lepo1－mIaouattelenはm高慢nlap話Iic＝negOI肌用，a‘たorn？gO、ylr）楊iepr＝eれ′一glノ

H，eOgrm〔mTngUnarObo4′bmh一高〝ePOk瀞IqCenareaI型IT劾ma〝r882　点線rm∽qaOcサS＝CニaI〝′Sc′ekb…，Zyar・dowe－

B〟doWaIpr＝ebudoWairUras朽／柄rydrogoweI’品cl70dnCegOTVS祐dlJ，yekt・，，Go函rkaV）OdlO一ccekowa、ん・miejcleみrarddl仁

万Iapll’’開所砂′1al，SOW，alugOpr㌶ニL／擁EuropyskqニeJrodkdw・硯〟網ISp所70jTClWra′naChProgrumuCk′eruり〝rngOhlhLSllu柄ra

I．　Nazwa（nrma）iadresZamawiajacego・

Nazwa：PrzcdsiebiorstwoGospodarkiKomunalnej，Zyrardbw”Sp．zo．0．

Adres：96－3007vrarddwuLCzysta5

Adrespocztyelektronicznej：　　　Pg吋rp＠zyrardow・pl

Stronaintemetowa：　　　　　　　　　www．D（王k．zvrardow．Dl

numertelefbnu：　　　　　　　　　（46）855－40－411ub855－40－42

Numer魚ksu：　　　　　　　　　　（46）855－32－80

GodzinyurzJ函OWania：　　　　　　Od7：00do15‥00

H．　OznaczenieWykonawcy．

Napotrzeby′POStePOWaniaoudzieleniezamdwienianinlgSZdSIWZzaWykonawceuwaZa

SieosobefizyCZna，OSObeprawnqalbojednostkeorganizacyjnanieposiad魂嘩OSObowoSci

PraWn諒ktbraubiegasieoudzicIcniczamdwieniapublicznego，Z702ylaofbrtelubzawarla

umowewsprawiezamdwieniapublicznego・

IH・Trybudzielaniazamdwienia・

1．Niniqsze postepowanic o udzielenie zamdwieniapublicznego prowadzoneJeSt W trybie

PrZetargunieograniczonego zgodnieスULStaW卑Zdnia29stycznia2004r・Prawozamdwich

publicznych（tekstjednolity‥Dz・U・Z2013r・，POZ・907zpdm・Zm・），ZWanqdalejustawqPzp・

2．SIWZdostepnaJeStnaStrOnieintemetowejZamaW叩qCegOWWW・D比zvrardoWDloddnitt

PrZekazania ogIoszenia zamdwieniu Urzedowi OHcjalnycll Publikaqji Wspdlnot
EuropqiskichorazpublikaqilWBiuletynieZamdwiehPublicznych・

3・Jezykiempostepowaniaoudzielcniczam wieniaJeStJeZykpoIski・CalakorespondencJa

pomiedzy Wykonawcami，a ZamawiZ南cym prowadzona bedzie w jezyku poIskim・

WfbmiepISerrmeJ・

IV．Opisprzedmiotuzam6wienia・

1．　Przedmiot ninieJSZegO Zamdwienia obqimue realizaqe Zadania nt・8B・2

”Modernizacja OczyszczalniSciekdw w zymrdowie－BudowaipIZebudowa

infrastmktury drogowejM wchodzacego w sklad Prqjektuっ，Gospodarka wodno一

gciekowawmieScieZyrarddw－EtapII”wsp掘nansowancgoprzezUnieEⅢOpqjsk雀

誓SrodkdwFunduszuSpOjnoSciwramachProgramuOperacyjnegoInHastrukturai
Srodowisko．

2．　NazakresrzeczowyprzedmiomZamOwieniaskladasie‥

1）Przebudowadrdgwewnetrznychopow．ok．8200m2，PrZebudowazatokpostojowyCho

pow．ok．1000m2，budowalPrZebudowadq函dobudynkdw200m2，budowaChodnikbw

opow・Ok・300m20raZOdlworzenieterendwzicIonychopow・Ok・2235m2・

2）Robotyrozbi6rkowe・

3）RobotyzwiaZaneZZageSZCZeniemgruntu・

4）Usunieciekolizjizinnast…kturapodziemnq・

5）ObsZugageodezyjnapT7edmiotuzamdwienia（tyczenieorazinwentaryzacjageodez中a

powykonawczazaewidencJOnOWanaWPowjatowymOSrodkuGeodezyJnymWZyrardowle
－OryginalywiloSci3egz．dlaZamawiz南cego）・
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5＋，eCTPkadahlOI′り新枕ml〝kdlレ’Zdmdwier7iadhpos解）0－Wa〝jao〟dire／enieニambTV研7iapubl′Cニ〃egOprOWmとorTegOWIrybはpr・elargu

加eoダmicニ0′柁gOnarOboりIbuわlVl‘mePOleg〝qam′セaIl劇qi h舶〝諦研8B2－中層0ゐ′硝nqaOc斗情C期I′1iSc′e掃出、，i2囲r‘わWe－

Budowaipr・訪ltdowalrがuLn諒nLrTJaJogo準I当レC・hoatqcegowskkJelPruleklu，，G明的dark侶00　0－」cIekoliaWmle，〈cieZrrard6－1」

Elapll’’…pdがI聞750ⅥanegOprニCこしhlt・LuropyskqニeSrodkdwI・勅dzJSこ高函／nOScil，一a′〝aChProgram〟qL，eraq〝rtegOI／伊asr〟klura

6）OpracowaniePrqjektu／dwtymczasow匂orga専adiruchudrogowegowprowad70n可ych

naczastrwaniarobdtuzgodnionychzZamawTqJqCym．

7）Wykonaniedokumentacjiprqjektowej，WraZZuZgOdnieniamii．uzyskanieodpowiednich

decy却adminjstracyinychje鉦tobedziekoniecznedowykonanlarObdtbudowlanych．

8）WykonanieDokumentacjipovrykona、VCZejwiloSci3egz・dlaZamawiqjacego・

9）InneczymoSciniewymienlOneWyZ屯akoniecmedoWykonaniaprzedmiotuzam wienia

OPisanegoWPunkciel）．

3．　Szczegdlowv opis∴PrZedmiotu zamdwienia zawiera Dokumentacja DrOjektowa

iSTWiORB．

WskladDokumentacJIPrOjektowejiSlW10RBwchodzanaStePu年CeOPraCOWania：

1）PrqjektbudowLanyrprqjektzagospodarowaniaterenuipr函ktarchitektonicznoニ

budowhny ModemlZaCja oczyszczalni Sciekdw w Zyrardowie　－　budoW′al

PrZebudowainfrastmkturydrogowej，dz．ew．1263／10，1263／6－WrZeSieh2014r．

2）SpecynkacjaTechnicznaWykonaniaiOdbioruRobdtBudowlanych（STWiORB）．

4．　Zamawl棚Cy Zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wl幻Ilokalnq w terenie przed

Zlozcniemofeny．

Uwaga－DolaczonydoSIWZPrzedmiarrobdtmacharakterpomocniczy・

Podstaw年dosporzadzeniaoftTtyjcstDokumentacJaPrqjektowaiSTWiORB．

4．0kreSlenicprzedmiotuzamdwieniazgodniezeWspdlnymSZownikiemZamdwieh（CPV）：

45111200－0Robotywzakresieprzygotowaniaterenupodbudow阜irobotyzielme

45233200－1Robotywzakresierdznychnawierzchni

V．　Zam6wieniaczesc10We．

Zamawla揮yniedopuszczaskladaniaofertczeSciowych・

VI．Zambwieniauzupelniajace．

ZamawlaJaCyPr補WidujemoZliwoSiudzicIcniazamdwieniauzupehiajaCegOWStOSunku

dozalndwieniapodstawo、YegOOPisanegowpkt・IVSIW7napodstawieart・67ust・lpkt・6）

ustawy Pzp．Zamdwienle uZuPehi南Ce nie moze przekroczyclO％　zam wienia

POdstawowego・

VH．Inn）rmaCJe O Ofercie wariantoweJ，umOWie ramoweJ，Zaliczkach na

POCzetWykonaniazamdwieniaoI・aZaukcjielektroniczneJ・

Zamawl瑚CyniedopuszczaskhdaniaoJtrtwariantowych・

ZamawlaJaCynieprzewidujezawieraniaumowyramowq・

ZamawlaJaCynieprzewidujeudzielaniazaliczekmlPOCZe「Wykonania7am6wienia・

Zamawl明Cynieprzewidttieprowadzeniaaukcjielektronicznq・
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勅？CyikaqaNutnv‘／‖履rr，〝kd”）Za′′面）le，tlu‘l／apo雄pO、，ノa”′aOud＝［elenIe・a面、一I，e′1LaPublLC二′，egl，PrOWadm′7egO＝）〟ybLeI，r＝elaJmJ

nleOgran′Cニ0negO′7arOboOノbtJublrIa／1ePOlegyqcer・areal・＝aq，ZaduI7m′1r8B2－I，＜lo‘Jeml＝aqaOc＝JIS＝C二‘LImSclekbl刷りIrar‘lo順一

B？ldo間Lpr・＝ehzLdo”，aL所aLrtnLk柄rl）ttJog州ler川Cho‘たqcego、川妨dPryeAtu▼lGo叩OdurAa、，）OdnoJcLeAo冊、I’Jmejcle小rardo、一’－

Eltpl］一周／，母nan50川‘L”gOPrニeこし方7IrL；・／′qPySkqニej10‘鮪、IノFt′r7dus＝〟Sj・勿〝OScll・′r‘maChPro．y’］佃′OI）eruOJr，egOI所u」Ir‘l柄ru

VIII・Terminwykonaniazamdwienia“

Wymaganytcrminwykonaniazamdwienia：

OddatyzawarciaUmOWydo30・10・2015r・

IX．Warunkiudziam w postepowaniu oraz oplS SpOSObu dokonywania

oceny spelnienia warunkbw wraz z dokumentami potwierdzajaCymi

SpeInianietychwarunkdw・

1．0udzieleniezamdWieniapublicznegomogaubiegacsieWykonawcy・ktdrァyniepodlegaJa

wykluczeniuzpostepowaniaoudzieleniezamdwienianapodstawiea工24・uSt・1，2i2a

ustawyPrawozamdwiehpublicznychorazspelni明Warunkidotyczace‥

1）Posiadania uprawnieh do wykonyWania okreSlona dzialalnoScilub czynnoScijeZcli

przeplSyPraWanakladaiaobowiqzekichposiadania・

2）PosiadanianiezbednejwicdzyidoSwiadczenia・

WszczegdlnoSciWykonawcamusispclniaCnastep函cyw竺unek（wpTZyPadkuwspdlllCgO

ubieganiasicdW6chlubwieCejWykonawcdwoudzielenlenlnlqSZegOZamdwienia，OCeniane

beda互cznieichkwa旧kacjeidoSwiadczenie）：

－　WkonaC z nalezyta starannoScl崎W Okresie ostatnich51at przcd uplywem terminu

skladaniaofert，aJeZeliokresprowadzeniadziaIalnosclJeSt krbtszy－Wtym Okrcsie・CO

najmniejjednainw叩Cje＿（robotebudoYlanかkt空中dzie専OYiadalaswoimrodz非m

iwartoSclarObotombudowlanynl，StanOWl魯CymPrZedmiotzamdwlellia・

Zarobotyodpowiadaiqcesw・淵WartOSciaZamawlqaCyuWaZarobotybudowlanew’ykonane

wramachjednejumoWyPOlegqIaCena：

一　budowLe，PrZebudowie Lub remoncicllaWierzchni drogowq o pow・

min．3000m2iwartoSciniemmqszqni2600tys・ZI・

W celu potwierdzcnia spelniaI五a ninl叩7egO Warunku・Wvkona、VCy ZObowlaZani sa

przedlozycWykazrobdtbudowlanychwykonanychwokresic51atprzedLIPIywemterminu
skladaniaottrt，aJeZeliokresprowadzeniadzialalnoSclJeStkrdts7iy－WtymOkresie，WraZ

zpodaniemichrodzaiuiwartoSci，datylmleJSCaWykonania，SPOrZadzonywcdlugwzorLl

stanowlaCegOZaIaczniknr3doSIWZorazdowodyokre坤ace・CZyrObotyte70Staly

wkonanewsposdbnaleZy・tyOraZWSkazujaCe・CZyWykonane70Stalyzgodniezzasadami

sztukitechnicznqlPraWidlowoukohczone・

Dowodaml，O ktdrych mowa powyzeJ Sa POSwiadczenialubinne dokument｝′－JeZeli

zuzasadnionychprzyczynoobiektywnymcllarakterzeWykonawrCanieJeStWStanieuzyskaC

POSwiadczenia・

3）DyspPnOWaniaodpowiednimpoten担emtechnicznyln OraZ OSObamizdolnylnido

wykonanlaZamdwienia・

WszczegdlnoSciWykonawcamusispelniaCnastepLmc｝tW望nek（wprzypadkuwspdlnego

ubieganiasi車wdchlubwiecejWykonawcdwoudzielenlenlnLeLISZegOZamdwicllia・OCeniany

bedzieich互cznypotencjaltechnicznyikadroWy）：

－do uczestniczenia w wykonaniu ninlqSZegO Zamdwienia wskazaC osoby・ktdre beda

uczestniczyc w wykonywaniu zamdwicllia・W SZCZegblnoSciosoby odpowiedZialne za

Slrona5Z61
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BudoM，alpr・＝ebuCloll′aln／γaJ：lru初／ルル1，gO一γel当ycI′Od尋cegowskIadPr（yeklu，．GoやOddra、VOれo Sc′eko一′ia一出′〟ejcIeZレ▼rtLrdciw－
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kierowanie robotami budowTlanymi．wraz zinfbrmaqami na tematich kwal誼kacji

zawodoヽWCh，doSwiadczenla言　wyksztalcenia niezbednych do wykonania∴Zamdwienla，

a takze zakresu wykonyWanyCh przez nie czynnogci orazinfbrmacJe O POdstawie do

dysponowaniatymiosobami：

a）KierownikBudowy－POSiadi魂cyconajmniej3－1etniedoSwiadczeniezawodoweW

budoWnictwienastanowiskachKierownikaBudowylubkierownikarobdt，WrObotach

brallZydrogowej，POSiadz南CyuPraWnieniabudowlanewspecjalnoSciinzynleryJnq－

drogoweJ，Wydanezgodniezaktuainieobow－aZuJaCymlprZeplSamilubrdwnowaZne

im wazne uprawnienia wydane wedZug wcze血ieJSZyCh przepISdw w specjalnoSci

wymaganejdlaprowadzonychrobdt・

b）Kicrownikrobbtsanitarpych－POSiad魂cy conamnid3－1etniedoSwiadczenie

zawodowe w budowllictwle na StanOWiskach Kierownika Budowylub kierownika

robdt，W rObotach branZy sanitarnqh POSiadajacy uprawnienia budowlanc

w spedalnoSciinstalac）UneJ W Zakresie siecl，instalacJli urz担zeh cleplnych，

wentylacyJnyCh，gaZOVryCh，WOdociagow）dIi kanalizacyJnyCh，Wydane zgodnie

zaktualnieobowlqZuaCymlPrZePISamilubrdwnowaZneimuprawnieniabudowlanc

wydane wedlug wczeSnlqSZyCh przepISdw w speqialnoSci wymaganej dla

PrOWadzonychrobdt．

DoSwiadczeniezawodowebedZieliczonedodniaskladaniaofbrt・

Wymagancwpkt．IX．1．3）osobywinnyposlugiwaCsiejgzykiempoIskimlubdysponowaCna

staletlumaczemJeZykapoIskiego・

Zamawi3滴Cyniedopu誓ZatqCZenia丘mkcjLoktdrychmowawpkt・IX・l・3）・

W celu potwierdzenla SPelniania ninlqSZegO Warunku，Wykonawcy zobowlaZani s卑

PrZedIoZyc‥

－Wykazosdb、ktdrebed年uCZeStniczycwvwykonywaniuninlqSZCgOZamdwielliaブSPOrZadzony

WedIugwzo…StanOWlaCegOZaLhlCZniknr4doSIWZ

一〇gWiudczenie，Ze osoby，ktdre beda uCZeStniczyc w wykonaniu zamdwienia，POSiadaja

vymagalle uPraWniania，JeZeliustawy nakladaja Obowla73k posiadaniatakich uprawnieh，

wedlugwzorustanowl雀ccgOZalaczniknr6doSIWZ・

DopuszczaslePOSiadanieprzezWSkazaneosoby：

－rdwnowaZnych uprawnieh uznanyCh przez wIaSciwy organ zgodnie z ustawa z dnia

18marca2008r．o zasadach uznawania kwaliHkacjlZaWOdowychnabytychw pahstwach

czlonkowskichUniiEuropもskiej（直Dz．U．Z2008r・Nr63，POZ・394）；

－　rdwnowraをnych kwal誼kacjl ZaWOdowycll WaZnyCh winnym niz PoIska pahstwie

czIonkowskim UniiEuropdskiej，Konfederacji SzwaJCarSkiejlub pahstwic cztonkowskim

EuropeiskiegoPorozulnieniaoWolnymHandlu（EFTA主stronieuHlO当〉’OEurop華kim

Obszarze GospodaTCZym WraZZtymCZaSOWymlVPISem naliste WIaSciwqizbv samOrZadu

zawodowego umozliwla膚Cym Swiadczenie usIug transgranicznych wrozumieniu arL20A

ust．lustawyzdnia15grudnia2000r．osamorz軸achzawodovycharchitektdw，inzynierdw

budownictwaorazurbanistか∨（tekstjednolity：Dz．U．Z2013r〟，POZ．932zpbZn．zm．）・

4）SytuaCjiekonomicznejifinanso、凋．

1・Wykonawcamusispelniaewarunekposiadania諒OdkdwfinansoWyChlubzdolnoSci

kredytow中WySOkoSciconimnid500tys・Zl（slownic：Piedsettysiecyztotych）・

WcclupotwierdzenlaSPelnianiawarunku，Oktbrymmowawpkt・TX工4）1・・Wykona「TCa（tcn

z wvkonawcdwr skladaiacych of訂吟WSPdlnq，ktdry bedzie potwierdzal spelnianle tegO
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輝qPkaqa舟ol砂新枕rMkiwZdmdWTC研a‘1／apoj華poWarttaO一“れeIe〝Ie二amd”′Ie〝／aPubIICニnegUprUWad＝OnegO、y〟ybLePr賞Iargu

nleOgmtCニOmgOmrOboかbutかla17epOkg・yqCemrea／iニa（JL Za‘れ7ianr882－品40at・rniニ（，ChOcJjS＝Cml用ScLekblPWZlmrdo高e－

Budowu′prニebudoTLu所asl′tiknLryd／WgOlyy’i一イiCI70‘たqcegowskLadPrYZIe初！，，Gl・・Vn‘九rkawod70－jcieko、′aWm，eScieZvrardtjw

Ll‘やJJ‖u一筋ImSOWanegOplニeニL／研ぐL〟rOpySkq二eSrodkdw凡l′7duSm輝nojci、yramaChProgramuqueruy／IugOhyras所〟khlra

高r。H。WISk。

Warunku）zobowi各Zany jcst przedIozydinft）rmade bankulub spdldzielcz車　kasy

OSZCZednoSciowo－kredytowq potwierdz高畠　wySOkoSC posiadanych Srodkdw hnansoWγCh

lub zdolnoSC kredytowa Wykonawcy，WVStaWiona一五e wcze誼iei niz3miesiace przed

uplywemterminuskladaniaofer1．

2．Posiadai ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnqi w zakresie prowadzoneJ

dziahlnoScjzgodndzprzedmiotemzamdwieniawwysokoScicon町mniejlmLnzI．

WcelupotwierdzeniaspehianiawarlmkLl，Oktdrymmowawpkt・IX・1・4）2・・WykonavYCa（tcn

Z Wykonawcdw sktad砧acych of誼やWSPdlna．ktdry bedzie potwierdzal spclnianLe tegO

Wa…nku），ZObowiaZany jest przedlozyd optacona polise a w przypadku j争i brakuimy

dokument，POtWierdz魂cy，ZeWykonawcaJeStubezpleCZOnyOdodpowiedzialnoScicywiln亭i

W Zakresie prowadzonej dzialalnoScizwlaZaneJ Z PrZedmiotem zamdwienia w wymaganqi

kwocie．

JeZeli，ZuZaSadnionもprzyczynyWykonawcaniemozeprzedstawiedokumentudotyczaccgo

SytuaCji ekonomiczrmj wymaganego przez ZamalVia．j cego，mOZe przedstawiC∴nne

dokumenty，ktdre w wystareZa：IqCy SPOSbb potwierdzq SPehianie opISanegO WyZeJ PrZeZ

ZamawlaJaCegOWarunku．

Jezelikwoty′Wdokumentachw）亨enionychwy萄podaneb函winnejwalucieniZzI・

Zamawiz彊cydokonaJq PrZeliczenlanaZ「WedhlgkursuNBPnadzich、Wktdrymzostalo

WSZCZetePOStePOWanie．

JeZeliw dniu wszczeClaPOStePOVはnianie zostanie opublikowanatabela Srednich kursdw

NBP，ZaStOSOWany ZOStanie kurs z ostamej tabelikursdw Srednich opublikowanq przed

dniemwszczeclaPOSt POWania．

Wprzypadku Wykonawcdwwspd山e ubiegaJaCyCh s1号O udzielenie zamdwieniawarunek

okreSlonywpkt．IX．1．4）1．mogaonispehiaCtacznie．

WykonawcaskIadawrazzofertaOSwiadczenie，SPOrZ的zone wredlugwzo…StanOWqCegO

糊申CZniknt・7doSIWZ，OSpehianiuwarunkdwudziahLWPOStePOWaniu（wprzypadku

WSPdLncgo ubieganiaiS190udzielenic nlnlCJSZIegOmm6wienia przez dw6chlub wieccJ

Wykonawcbw do oferty musi bye zalaczone przedmiotowe oSwiadczenie zloZone

d）Odpisane）przez PehlOmOCnikaWykonawcbwwspdlnieubiegajacychsieO udzielenie

zambwienialub oかviadczenic zloかne（podpisane）przez kazdego z Wykonawc6w

s鵬adajaCyCI10fe咋WSPbLna－jcdynicw sytuacjije鈍kazdv znicIISpeLnia wszystkie

warunkisamodzielnie．

2・Wykonawca，Wykazu．IqCSPehianieWa…lkdw，OktdrychmowapowyjIgWPkt・IX・l nl07e

polegac na wiedzyi doSwiadczeniu，OSObach zdolnych do wvkonania zamdwienialub

zdolnoSciachfinansoWChlubekonomicznychinnychpodmiotdw，niezaleznieodcharakteru

PraVmegOねCZaCyChgoznimistosunkbw・Wykonawcawtakiej sytuacjizobowiqzanyjest

udowodnid Zamawi函Cemu言えbddzie dysponowalzasobami．nieZbednymido rea畠acjj

zamdwienia，W SZCZCg61noSci przedstawiaiac w tym celu pISemne zObowiazanie tych

POdmiotdww′POStaCizaI雀平皿ikanr5doSIWZdooddaniamudodyspozy串niezbednych

zasob6wnaokreskorz〉′StamaZnichprzywykonywaniuzambwienia・

2．1．Je731iWykonawca，Wykaz函c spehianie wa…nku，Oktdrymmowawpkt・IX・1・4）1・，

poleganazdolnoSciach finansowychinnychpodmiotdwnazasadach okreSlonychpowyzq
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霧鮨岩盤巌盈巌盈盤岩沼笠詰駕篭擢霧諾詔藷嵩
B〟doWiaipr＝eb〟do、レairfajI′uAfurydrogowy’’WChoatqcegowj枕dPrq／ektzl．，Go・5FW‘カ′売awodnoJc′ekoWaWmieic′eZl個rddw－

E／‘PlI。wpdUiIu，T”OTレarngUp′＝eニLh，eEurop衿kq㌶Jr・OdkbW・Ftmdi／SnL擁ImktW，ramaChProgl・a，mくわeI・aqソ〟egOJ，drasIruk柄ra

高・Odol画ko

W Pkt．IX．2（zgodnie z art．26ust．2b ustawy Pzp），Zamawiajacy wγmaga PrZedl0九mia

infbrmadi，Oktdrqjmowawpkt．IX工4）1．亘otyczacdtychpodmiotdw∴

3，WceluWykazaniabrakupodstawdoWykluczeniazpostepowanjaoudzieleniezamdwienia

ZamaWlgqCyZqdaodWykonaweyPrZedloZenia：

1）oSwiadczenia o braku podstaw do wykIuczenia，SPOTZadzonego wedIug wzoru

StanOWICegOZaiaczniknr2doSIWZ；

Wzakresiewynik吐iacymzS3ust．1pkt．1）RozporzqdzeniaPrezesaRad）′MnistrdW2cmia

19lutego2013r．MISpraWie rotkt加wlhkumen1品），jakich moze zqddi Zamawjaiq〔y Od

WJんnalyCy UraZjt）rm，W，jakichledokumen少mugqbyiskiathlneWZWiqZkuzart．24ust．l

ustawyPzp，OSwiadczenieobrakupodstawdowykluczeniawrinnozostaCztozoneoddziclnie

PrZeZ ka捉ego z Wykonawcdw sklad斬cych ofarte．W函lna，a jezeli podpisuje je

Pehomocnik，muSi on wyraZnie zaznaczyc，Wimienlu ktdrego Wykonawcy to robi．

OSwiadczenie takie moze byC sporzqdzone na jednym dokumencie，ale wdwczas

Pehomocnik（Lider）zaznacza，2e skladajqCje，dziahwimieniukaZdego z Wykonawcdw

Skladz南cyChofe］咋WSPdlnaiichWymienia，

2）aktuaIncgo odpisu z wiaSciwego rejestmlub z∴CentraLnej ewidencjiiinn）rmaCji

o dzialaInoSci gospodarczeJ，JeZeli odrebne przeplSy Wymag瑚WPISu do rqcstrulub

ewidenql，WCeluwykazaniabrakupodstaWdow〉凪uczeniawoparciuoart・24ust・lpkt2

ustawy WyStaWionegoniewczeSniejniz6miesiccvprzeduplywemteminuskIadaniao鮭rt，

3）aktualnegozaSwiadczeniaw融ciwegooddziaIuZakladuUbczpicczchSpoIcczpycIllub

KasyRo山高czegoUbezpicczeniaSpoIecznegopotwrierdze南ccgo，ZeWykonawcanlCZalcga

ZO函canicmsktadeknaubezp亨ZeniazdrowotneispoIec苧Ie，1ubpotwierdzenia，Leuzyskal

PrZeWidzianeprawem．zwolnienle，OdroczenielubrozIozenlenaratyZalegbTChplatnoScilub

wstrzymaniewcalol丸iwykonaniadecy劉WJaSciwegoorganu－WyStaWionegonIeWCZeSnicj

niz3miesiaceprzedupIwemtemlinusktadaniaofert，

4）aktuaLncgo zaSwiadczenia．、VlaSciwego TtaCZelnika urzedu skarbow’egO

POlhvicrdz祖cego膏eWykonawcanleZalegazopIacaTlemPOdatkbw，1ubzaifwiadc7enia、Ze

uzyskalprzewidziane pTaWCm ZWOlnienie・Odroczenl十ub rozlozenienaratyzalegIych

PJatnoScilubwstrzymanleWCaloSciwykonaniadecyzJLW挑ciwcgoorganu－WyStaWioncgo

niewczeSniejniZ3mieslaCCPrZeduplywemterminuskl aniaofert，

5）akdLaIncjinformacjizKrajowegoRejestruKarneg．owzakresieokreSlonymwa五・24

ust・lpkt4－80razPkt10－1lustawYPzp，WyStaWionqniewczeSniciniL6miesieevprzed

uplywemLeminuskIadaniaofert，

6）akmaInejinfbrmacjizKrajowcgoRcjestmKarnegowzakresicokreSlonymwart・24

ust．lpkt9ustawyPzp、ⅥyStaWionもnicwczeSniejnii6miesieevprzeduptywemterminu

skladaniaoftrt．

WprzypadkuwspdlnegoubieganiasleOudzielenienlnleJSZegOZambwieniapT・ZeZdw6cIl

lubWitcejWykonawcbwWOrerCiemuszabyCzIoLoncprzedmiotowedokumenty，

okt6ryChmowawpkt．IX・3・Ppkt・2），3），4），5），6）dlakaLdegoznich・

4．Dokumcnty，Oktbrychmowapowγ袖Ⅵ′Pkt・IX・1，TX・2iIX・3：
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坊eq4歳aqahIo妙高WmJIuかlZt，用61し，ie〝iaa祐pOSI約01，miaouLtielen，eこamdwIentap〟b／lc二r，egOp′01年aaiブrleg0、年砂biepr莞largu

壷ogranicw，1eg．？∴〝arOhoP点Z，abl↓ん1epOkigtl解enareaIl＝aql ZhatI′7taTlr882－1，Moat・rn′＝aqaOcJ川岸質alniScje祐iV・Zyrardowie－

BtdolyuIpr㌶bZulo聞IrtCas〝iLklurydrogol均’’wchod＝qCegO一し，skiadPr〔yeklu．，GoSPOdark’篇TyO初0　3cIekowawmieJCLeZ）rtIr祐1－

Etqpll’’”，幽na〝SO＝叛Jr，egOprニeこLhh？FuropyskLZ発音odkdw凡／Ildus二u輝Im元高）ramaChProgl’amu（巾el’a切rr，egOl′〆asl′1′短／ra

lSr。‘わ用i′Sk。．

4．1．sa skIadanc w oryginalelub kopil POSwiadczonqJ Za ZgOdnoSC z oryginalem przcz

Wykonawce，ZWγjatkiemzobowizahioSwiadczeh，Oktdrychmowawpkt・IX．2iIX．3．1）

OraZWykazdwlOktdrychmowawpkt．IX．1．，ktdrewimybyezIo20neWOrygmale；

4．2．wprzypadkuWvkonawcdwwspdlnie ubiega膚CyCh sie o ud7ielenje zambwieniaoraz

WPrZyPadkupodmiotdw，O ktdrychmowawpkt．lX．2，kopie dokumentdw（zobowi孔Zah）

dotyczacycllOdpowicdnio Wykonawcylub tych podmiotdw saPOSwiadczane zazgodnoSC

ZOrygmalemprzezWykonawcelubtepodmioty；

43．ZamawiajacymoZezadaCprzedstawieniaoryginahIlubnotarialniepoiwiadczonej kopii

dokumentu Wy互cznic wtcdy，gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelnalub budzi

WatPliwoScicodojgprawdziwoSci；

4．4．dokumenty sporzadzone wjezyku obcym sa skIadane wraz ztlumaczeniem najezyk

POIski，Wymdgtenniedotyczyzobowi脅ZahioSwiadczch，Oktdrychmowawpkt．IX．2iIX．3．

5・StosowniedotreSci§4ust・lRozporz如zcnia Prczcsa RadyMinistIbw，Zdnia

19lutego2013r．wsprawicrodzajdwdokumentdw，jakicIlmOze垂da‘ZamawlaJaCyOd

Wykonawcyorazrbm，WjakicIltedokumentymOgttbyCsk霊adane：

l）jeZcLiWykonawcamasiedzibelubmiejscezamieszkaniapozaterTtOriumRzeczypospolitej

PoIskiもzamiastdokumentdw，O ktdrych w：Pkt．IX・3・2），IX・3・3），IX・3・4），IX・3・6），Sklada

dokumentlub dokumenty，WyStaWione w kraju w ktdrym ma siedzibelub miejsce

Zamieszkanja，POtWierdzz南ceodpowiednio，Ze：

a）nieotwartojegolikwidacjianinieogloszonoupadlo丸i；

b）nie zalega z uiszczaniem podatkdw，OPIat，Skladek na ubezpieczenie spoeczne

izdrowotnealboとeuzyskaIprzewidzianeprawemzwolnienie．OdroczenielubrozIozeniena

natyzalegIychplamOScilubwstrzymaniewcatoSciwykonaniadecyzjiwlaSeiwegoorganu；

C）n亨rzeczonowobecniegozakazuubieganiasieozamdwienie・

2）zamlaSt dokumentdw，O ktbrych mowa pkt・IX・3・5）skIada zaSwiadczenie wlaSciwego

organu sadowegolub administracyJnegO mqSCa Zamieszkania albo zamieszk nia osoby，

ktdrejdokumentydotyczq，WZakresieokreSIonymwart・24ust・lpkt4－8日0－11ustawyPzp・

6・StosownicdotreSci§4ust・2powoZanegOPOWyZej RozporzqdzeniaPrezesaRadyr

Ministrdw，dokumenty，Oktdrychmowapowy qWPkt．IX．5．1）a）ic）orazIX．5．2）powinny

‡亭WyStaW三OPeniewcz専iciniL6miesiccy．p†Zed中豊eT！？Tinu聖dapia，Oftrt・
Natomiastdokument，OktdrymmowapowyZq当PktIX・5・1）b）再OWinienbyCwystawiony

niewczcSnieiniZ3miesiaceprzeduplyWemlemlnuSkladaniaofert．

7．Stosownie do treSci§4ust．3powoIanego powyZもRozporzadzenia Prezesa Rady

Ministrdw，jeZeliwmlgSCu Zamieszkaniaosobylub w kraiu，W ktdrym Wykonawcama

siedzibelubmiejscezamieszkania，niewydajesiedokumentOw，Oktdrychmowapowyz車w

PkLIX・5・1），ZaStePujesiejedokumentemzawieraiacymoSwiadczcnic，Wktdrymokre鈷sie

takZeosoby uprawn10nedoreprezentacjiWykonawcy，Zlozoneprzed whelWymOrganem

Sqdowym・administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowegolub gospodarcLegO

OdpowiedniokrajumlqSCaZamieszkaniaosobylubkraju，WktdrymWykonawcamasiedzibe

lubmiqsce∴7amieszkania，lubprzednotariuszcm．

8．Ocena spehiania ww．warunkdw udziah w postepowaniu dokonana zostanie zgodnie

z fbmula，、SpeInia　－　nie spe山anl na POdstawie przedlozonych przez Wykonawce

dokumentdwioSwiadczehopISanyChwrozdzialeIXniniqszejSIWZ・

ZtreScizalaCZOnyChdokumentbwmusIWynikaCjednoznacznie，ZeWykonaWCaSPehilvw

W′arum．

Strona9Z61



．即効kuyah／0時′‘屈筋rurTkbWZh′7′bw／en′a‘1／uposfepo一↓iWlaOu‘tlele′，，e＝amdwie′胴P～／b／tc＝′7egOprO一一，ako〝eTOWlr〕／b′ePr：elarg～，

n′eOgra〝ICニOnegOnarObo少b〟do、レ／a′7ePnleg・yqCerlarea／l＝a・Ji Z4品m而′・r8B2－・，Modt・r′77＝aquOcサSニCニ‘Lh′Sclt，k6、月，）Zyrurdol昭一

Bf，dowaIPr二ebLLdo、肱l所aslrukn〝T）dr・OgOl一）y日時Chod＝qCegO－liSkLa‘1Prq・e柄，iGoや0・九Irka、↓IOd，70－狛eko－Iノa、〃mtekieZYraI’ddw－

Elapll’’、一）jp鋤〝a′′SO昭negOprニどこLhIt，BuroFXi／函二eSrL・‘鮪†一，凡′7dzLS＝l′句のnuiu、一lrumaChPrograml10per‘ICWr′egOI′yTaS／rLlktl，ra

Nie spelnienie chociaZby jcdnego z ww・Warunkbw skutkowaC bed南e wykluczenjem

WykonawcyzpostePOWania（napodstawieart・24ust・2pkt4ustawyPzp）・

Ⅹ・　WykonawcywspbinieubiegaJaCySleOudzieleniezamdwienia・

l・　Wykonawcywspdlnieubieg明CySleOudzielenieninleJSZegOZambWieniapoW′innlPOd

rygoremwykLuczeniazpostepowaniaspelniaewarunkiudzialuwpostepowaniuorazzlozyC

dokumenty potwierdzaiace spelnianie tych warunkdw，ZgOdnie z zapISami zawartymi

wpkt．IXninlqSZqiSIWZ・

Ponadto tacy W）′kona㌻y．muSZa uStanO辛∵wskazad Pclno望Cnika（Lidera）do

reprezentowaniaichwnlnlqSZymPOStePOWanlualboreprezentowanlaichwpostepowaniu

izawarciuumowywsprawie．zamdw亨a・ZalecasiGabyPeInomocnikiem（Liderem）byl

jedenzWykonawcdwwspblnleubieg明CyChsieoudzieleniezamdwienia・

2．WszelkakorespondencjaprowadzonabedzicwyZaczniezPelnomocnikiem（Liderem）・

3・Wykonawcywspdlnieubiegq庫ySleOudzielenieninlqSZCgOZamdwrieniazobowlaZani

l）dosolidarnejodpowiedzialno享ZaWykoTani．ezamdw専a－

2）dosolidarnejodpowiedzialnoScizawnieslenleZabezpleCZenianaleZytegowykonania

UmowywspraWiezamdwieniapubliczncgo・

4．W）′konawcywspdlnieubiegaJaC）rSleOninlqSZeZamdwienie・ktdrvchoftrtazostanie

uznanazanajkorzystnleJSZ雀，bedazobowlaZanlPrZedstawieZamaWlaJaCemuStOSOWne

porozumieniewsz〉rStkichWykonawcdwskladajacychofもrteWSPdlna，PT7edpodpisaniem

UmowynarealizacJeninlelSZegOZamdwienia・

Porozumienie takic musi zawieraC w sv刑eJ treSci co naJmnlq naSLepL埋Ce

POStanOWienia：

1）okreSleniestronporozumienia；

2）celdzialania；

3）OkresdzialanianaczasniekrdtszynizczastrwaniaodpowiedzialnogciWykonawcdw

WnikaiaclrZUmowy；

4）sposdb wspdldziaIania（w tym∴rOlei zHdania kaZdcgo z Wykonawcdw

wwykonywaniuUmowry）；

5）Wniesieniazabezpiec補nianalcZytegow）′konaniaUmowideklaracjewspblnも

isolidarnqiodpowiedzialnogcizawykonanieUmowy；

6）wskaz中ePetno：nOCnika（Lidera）ijegeu望OWaniadozaciaganiazobowiazah

lPrZ）JmOWanialnSlrukcjinarzecziwlmlenluWSZySlkichWykonawc6wrazem

ikazdegozosobnaorazdoprzyJmOWaniaplatnoSciodZamawla揮egO；

7）deklaracjeniezmienianiaskladuanistatusupodczascalegookresLIWykonywania

UmoWy．

Poro∠umienicmusiby七Podpisaneprzezupclnomocnionychprァedstawicielikazdego

z wykonawcbwr，a StOSOWne uPOWaZnienia muszq w｝′nikaC z dokumentdw

zalaczonychdooftrty・

5．0fertapowinnabydpodpisanawsposdbwj萌CypraWniewszystkichWykonawcdw

skladaiaCyChoftrteWSP61na・

XI．　Wadium．

1・WysokoSCwadium
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KaZdyWykonawcazoboWlaZanyJeStZabezpleCZyCSW魯OftrteWadiumwvTySOkoSci‥

50000，00九（Sねwnic：PieCdziesiattysiecyzlotych）・

2．Formawadium

l）WadiumdlazamdwieniamozebydwniesioneWnaStePujqcychfbrmach：

a）pielliadzu，

b）porec7eniach bankowychlub poreczeniach spdld7ielczej kasy’OSZCZednoSciowo－

kredytoweJ，ZtymZePOreCZeniekasyJeStZaWSZePOreCZeniemplenieLnym，

C）gwarancjachballkowych，

d）gwarancjachubezpieczeniowyCll，

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

ustavTy Z dnia91istopada2000roku o utworzcniu PoIskiej Agencji RozwoJu

PrzedsiebiorczoSci（Dz・U・Z2007r・Nr42・POZ・275，ZPd九千・）・

2）WprzypadkLlSkladaniaprzez Wykonawce wadium wfbrmle gWaranCji，gWaranCja

powinna byC sporzadzolla ZgOdnie z obo、VlaZuJaCym praWemi wrinna zawieraC

nastepuaCeelementy：

a）nazwe d魂cego zLecenie（Wykonawcy），BeneHcjenta gwarancji（Zamawiajacego），

gwaranta（bankulubinstytucjiudzie擁CyChgvtraran帥orazwskazallicichsiedzib；

b）okreSIcniewierzytelnoSci，ktdramabyCzabezpleCZOnagWaran函；

C）kwotegwaran専

d）tcmin．wazpoSelgWaranCjt

e）zobow望nlCgWarantado言，ZaPIaceniakwotygwaranunapierwszepisemnezqdanie

ZamawlqaCegOZaWieraJaCeOSwiadczenle，izWy・konawca・ktbregoofertewybrano：

一Odmdwilpodpis肌iaUmowynawarunkachokreSIonychwofercic・lub

－niewnidsIzabezpleCZenianaleLytegowykonalliaUmoWy言ub

－ZaWarCieUmowystalosleniemozliwezprzyczynlezacychpostronieWykonawey・

3）Postanowieniapo判事SZemajazastosowanierdwniezdoporeczeh・

3．M高Sceisposdbwniesieniawadium

Wadium wniesione w pleniadzu nalezy wplacid przeleWem na naStepuJqCy raChunek

ZamawlgaCegO：

PrzedsicbiorstwoGospodarkiKomunalnej，，Zyrarddw’’Sp・zO・0・

ul．Czysta5

96－300Zyrarddw

旦ankPEKAOS・A・nTkonla86＿12405918111100001㌢0．17：7zdgpis堅mraRrZ幸、享‥

脇diumnaZaLkInie8B．2－”肋derrZiza‘jaOcがZCZalniSciek6w Vし，Zyrar‘かie－Bzd，、4）ai

przebuLk勅）airQast′・ukLu・ウノdogowqi’’・

Wadium wnoszone winnyCh dopuszczonych przez ZamaW′l醐CegO tt）rmaChllalezy

woryglnalcdoI即ZyCdooferty・

4．Terminwniesieniawadium

l）Wadiumwnosisieprzedupll′WemtCrminuskladaniaofeTtOkreSlonymwpkt・XVIII

2）Wniesieniewadiumwpien函zub串ieskuteczn亘ezeliwpodanymwpkt・XVIII

terminiezl互idzieslenaraCllunkubankow〉′m？amawlaJaCegO・

3）DowddwniesieniawadiumwfbrmiegotdW′kiwpostacikopiidokonanegoprzelewu

nalezyza互CZy6doofくれy・

5．ZwrotizatrzymaniewAdiumodbywaCsi阜bedziezgodniezzapISamjart・46ustaWPzp・
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XII・Wymaganiadotycz即eZabezpieczenianaleZytegowykonaniaUmowy・

1．InfbmacJeOgOlne・

Zabezpieczcnic sIuzy pokryciu roszczeh z tylulu niewykonanialub nienalezytego

WykomniaUmowy・

2・WysokoSCzabezpieczenianaLezytegowykonalhaUmovJy・

1）Zamawk南cyustalazabez牢C子中emleZytegowykonaniaUmoWZaWarteiwwyniku

po5申POWaniaoudzielenienmqSZegOZamdwiel五awwysokoScilO％cenycaIkowitq

POdanqwofercie．

2）WybranyWykonayCaZObowiazanyjestwnieS言Labezpje誓nienalezytegowykonania

UmownaJpOZnlqWdniu＿lCIZaWarCla．PrZedjejpodpisanlem・

3・FormazabezpieczenianalezytegowγkonaniaUmowy・

1）ZabezpieczclhenalezytegoWykonaniaUmowydlazamdwicniamozebyCwniesione

wedtugwyboruWykonawcywjcdnも1ubwkilkunastep明CyChfbmach：

a）pieniadz．u；

b）poreczeniach bankowychlub poreceniach spdidzielczej kasy．oszc7edno誼owo－

kredytowejztym，ZePOreCZeniekasyJCStZaWSZePOreCZeniempienleZnym；

C）gwaranqiachbankowyCh；

d）gwaranqjachubezpieczeniovJyCh；

e）poreczeniachudzielanychprzczpodmioty一〇ktdrychmowaw rt・6bust・5pkt・2

ustaW Z dnia91istopada2000roku o utworzeniu PoIskiej Agencji RoZW〔Uu

Przedsiebiorczoici（Dz．U．Nr42，Z2007r・POZ・275，ZpdZn・Zmi）・

PrzezzabezpieczeniewniesionewpieniadzunaLeZyrOZumieCza1時ZPieczeniewnicsionc

wzi．

Zabezpieczenie wnoszone w pleniadzu Wykonawca wphciprzelewem na rachunek

bankowZamawl明CegO：

PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalncj，，zyrarddwnSF，・ZO・0・

ul．Czysta5

96－300Zyr握rdew

POLSKA

Bank PEKAO S・A・nr konta86124059181111000049101717z dopiskiem na

琵落語露諾整0㌢窮鳥W謹呈u盈a誓嵩諾
inhasか〟kturVlirogowe浩

2）Wprzypadkuwniesicniawadiumwpieniqdzu，WykonawcamoZew〉′raZiCzgodena

ね1iczeniekwotywradiumnapoczetzabezpieczenia・

3）JeLeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu．Zamawiajacy przechow可e je na

oprocentowanymrachunkubankowym・

ZamawalaCyZWTaCa Zabezpicczel五e wniesione w pleniadzu z odsetkamiw〉Tnika南cymi

zumowyrachunkubankowego，naktdrymbyloonoprzechoWyWme・POmnlqSZOneOkoszt

prowadzeniategorachunkuorazwrSOkoSCpro、Vi4ibankowJZaPrZelewpleniedzy na

rachunekbankowyWykonawcy・

4）JeielizabezpicczeniewniesionoW′POStaCigwaran串lubporeczeniastosLLiesiedoniej

odpowiednio tJtSipkt．XI・2・2）a），b），C），d）oraz gwarandalub porecZenie powirmo

za読era‘zobowi年ZnniegWarantado，，nieoかotalneg‘，ihezTtJarunkowegoz‘PLaceniaklyOLレー

羅窪函羅蕊羅詔醒圏国語彊彊国語彊
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H母）Jli品spbUi′個的30－Vu〝egOPr＝e二（ノ′′昨F．ILmI均Skq賞品ndkL5、レiFtmduL調（擁jmiciwi′1，maChPrngru〝＝／（nera叫I〝egO／l伊部Ir〟kl〝ra

′高。わwISk。

mo2elakze：uzaleznia明ch
Tt）arunkdwluhtezodrTrZetIlozeniaiakieikoIwiektわkumentacii

Wprzypadku，gdlノZabezpieczenie bedzie wnoszone Y′jbrmiein均“nizpieniq‘k

ZhmawiqiqcyzastrzegasobieprawotわLprZednieiakceptaqlprqieklulVW．doklJmenlu．

5）JeZeliWykonaw早ktbregooJdtazostalawybranauchyla咋OdzawarciaUmo、Y

wsprawiezamdwiemapublicznegolubniewniesiezabezpieczenlanaleZytegowykonarua

Umowy・Zamaw高畠cymozeWybraCoftrten＊orzy′Stnids窄SPOSrddpozostalychoftrt・

6）Zmiana fbrmy ZabezpleCZenia naleZytego wkonania Umowy∴W mkcie realizacji

Umowy bedzie moZliwa tylko za zgodq Zamawiajacego，PrZy ZaChowaniu ciagloSci

zabezpleCZeniaibezzmmeJSZeniaJegOWySOkoSci・

4．ZwrotzabezpieczenianaLezytegowykonaniaUmovry・

ZamawaJaCyZWraCa70％zabezpicczcniawterminie30dnioddniawykonaniazam6Wienia

i uznania przez ZamawlaJaCegO Za naleカrCje wykonanc・Zostanie to potwierdzone

podpisaniemProtokoIuodbio…kohcowregOrObdt・

Pozostale30％ZamaW亘iacyPOZOStaWiajakozabezpieczenieroszczehztytuturekojmiza

W融y，ktdrezostaniezwdconewterminie15dnipouplywieokresu辛kqjmizayady・

W przypadku・gdy zabezpicczenie bedzie wnoszone．．w fbmleinmq nlZ Pieniadz，

Zamawl棚CyZaStrZegaSObieprawodouprzednidakccptacJIPrqjektuw・dokumentu・

XlIl．InmrmacJeO請rmalnoSciach，jakicpowinnyzostaCdopelnionepo

wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zam6wienia

publiczncgo・

1・Wykonawcapowinicnspelni Wmagania，Oktdrychmowawpkt・XIISIWZ・

2．UmoWaZOStaniezawartawfbrmieplSCmnq．

3・Wykonawca ktdrego ofr：rta zostala wybrana，Wniesie zabezpieczenie nalezytego

Wkonaniaumowyprzedzawarciemumovvy・

4・NiewykonaniezobowlaZtmiaprzezWykonawceoktdrymmowawpkt・XIII・3traklowane

bedziejakoprzyczynaleZqcap9StrOnieWykonawrcyunie．moZliwiajacazawarieUmowy，

cobedzieskutkoWaC：ZatrZymanlemWadiumprzezZamawla揮egOZgOdniezart・46ust・5

ustawyPzp・

XIV．　Waluta，W jakiej beda prowadzone rozliczenia∴∴InWlaZane

zrealizacJaninIeJSZegOZamdwieniapublicznego・

CenaoftrtydlazamdwicniabedziepodanawzL

Wszelkie rozliczenia zwiqZane Z realizaくねzamdwienia publicznego，ktbrego dotyczy

nini華zaSIWZ，bedaprowadzonewzl・

XV・　OpissposobuI）rZygOtOWaniaoferty・

1．Fomaofbr吋：

1）KaZdyWykonawcamozezlozyCtylkojednaofe巾・

2）Ofe叫nale却PrZygOtOW風上SciSlewedhlgWynlagahokreSlonychwnip庫zejSIWZ・

3）WprzypadkuWykonawcdwwspdJnieubieggacychsieozamdwienle，nalezydolaczy七

doofertydokumentstWierdzをiacyustanowiemieprzezWykonawcdwwspdlnieubiegaJqCyCh

sIC OZamdwienie PeTnomocnika do reprezentowaniaich w postepowaniu oudzielenie
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ninlqlSZegO Zamdwicnia albo rcprezentoWaniaich WPOStePOWaniuido zawarcia Umowy

WSPraWiezarnbwienia．

4）Ofertaizalacznikido o筒tymusza byCpodpisane przezosob）′uPO：VaZnione do

reprezcntowania Wykonawcy．OzllaCZa tO言zJeZeli z dokLlmentu OkreSl利aCegO StatuS

PraWny Wykonawcylub pelnomocnictwa wYnika言7do repre73ntOWania Wykonawcy

upowamionychjestlqczniekilkaosdb，dokumentywchodzqcewsklad oftTtymuSZabyC

POdpis neprzczwszyStkieteosoby．

UpoWaZnienie osdb podpisl握CyCh of誼e dojq podpisania musibezpoSrednio WynikaC

Zdokumentdwdo互czonychdooferty．Oznaczato，zeJeZeliupowaZnienietakieniewynika

WPrOSt Z dokumentu stwierdz萌cego status prawny WykonayCy（Odpisu

z wlaSciwego rqestrulub zaSwiadczenia o wr，lSie do centralnqlCWidencJllillfbrmaq1

0dzia里OScigospodamz叫tPdo／Oferpn咋Zyd専Zyt．Pe中TOC中辛WyStrWione

PrZeZOSObydo tego upowaZnione（wfbrmie orygillalualbo kopilPOSwiadczollej przez

notariusza）．

5）PoSwiadczenie za zgodnoSC z orygillalem dokumentdwwchodzacyCh wsklad oteny

WinTO byC sp？rZqdzone w sposbb umozliw牢Cyidenty批a壷podpisu（np・WraZ

zllnienna pleCZ卸k魯　OSOby poSwiadcz瑚Cg kopie dokumentu za zgodno誇

ZOryginalem）．

6）Oftrta musi byC napisana na maszynie do pisania，komputcrzclubinna trWal雀

iczytelnatechnikaorazpodpisanaprzezosobe（y）upowaZnion薙）dorepre∠entOWan三a

Wykonawcy na zewn印rziZaClqganla70bowlaZahliWySOkoSciodpoWiadajacq cenle

O正直y．

7）Stosownewypelnieniawew？OraChdokumentdwstanowiqcychzaIqcznikidonini轟ej

SIWZi wchodzacych nastep…e W Sklad ofbrty，mOga byC dokonane komputeroW′0・

maszynowolubrecznie．

8）Dokumenty przygotowywalle SamOdzielnie przez Wykonawce na podstawic wzor6w

stanowl笹yChz叫cznikidoninlqlSZdSIWZ，POWinnymieCfdrmeWydrukukomputerowego

LubmaszynopISu．

9）TreSCzIo20n30長江ymusiodpowiadaCtreSciSIWZ・

Zamawl綱Cy Zaleca Wykorzystanie fbrlnularzy przekazanych przez ZamawlaJqCegO・

Dopuszcza sle Zlozenie w ofercie zalacznikdw opracoWanyCllPrZeZ Wykonawce，POd

warunkiem，Ze beda oneidentyczne，CO do treiciz R）rmularzamiopracowanyllllPrZeZ

Zamawla．laCegO・

Of誼y Wykonawc6W，ktdrzy dokiCZa do oJht）′Zahcznikioinnq treSciniz okre封ona

wSIWZzostanaodrzucone・

10）Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza byC skladane W′raZ1－2ich

tlumaczeniempoSuiadczonymPrZeZWykonawce・

11）Oferta musibyC sporzadzona wjezyku poIskim，Wl egzemplarzu，mieC fbrme

pISemnaifbrmatniewiekszynizA4・

12）ZamaYi専Cy．Zaleca享byofertawra子ZZ担cznikamibyIazcstawionaysposdb

unieTlOZIiwImCyJeJSamOIStnadekompletacje（np・Zbjndowana，ZSZyta）orazzawleralaspis

treScl．

13）WszelkiepoprawkilubzmiaIlyWtekScieof誼y（WtyrmWZaIacznikachdooferty）

muszabyeparafeIWane（lubpodpisane）wlasnoT・eCZniepIZeZOSOb（e）ypodpisuj準（かC

Ofer申

Parafka（POdpis）W中abyinaniesionawsposdbumo揖wia南cyidentynkacjepodpisu

（np・WraZZiminr帥IeCZqtkaosobysporz如Z函cejparafke）・

14）　ZamawlaJqCyinformJe，Zeofertyskladanewnini直ympostepoyaniusajawne

lPOdlegaJaudostepnleniuodchwiliicllOtWarCia，ZWyj叫kieminH）rmaC＿ilStal10WlaCyCll
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udostepnlane OraZ WykazaLiZ zastrzezoIleinfbrmade stanowia tqjemn里PrZedsiebiorsIwa・

Wykonawcaniemozezastrzec nastePujacychinfbrm専i：naZW（Hrmy）o望adresdw’

wykonawcdw，atakzeinfbrmacjidotyczaceceny言ermlnuWykonalliazamdwienla，Okresu

rekojmiiwarunkbwplatnoScizawartychWOfれach・

PrzeztgemnlCePrZedi垂biorstwawrozumieniuart・llust・4ustawyzdnia16kwietnia

1993r・OZWalczaniunieuc亨Weikonkurenqji（tekstjednolityDz・U・Z2003r・・Nr153・

POZ・1503ze zm・）rozumle Si n専awnione do wiadolnOScipublicznginfbrma函

techniczne，teChnologlCZne，OrganlZaCyJnePrZedsiebiorstwalubinneinR）rmaCJePOSiad萌ce

W痢OSi gospodarcza，CO do ktdrych przcds壷biorcapo〔匝Iniezbedne dzialania w celu

zachowanjaichpoumoSci．

ZamawlaJaCyZaleca，abyinft）rmaqeZaStrZCZonejakotgemnicaprzedsiebiorstwabylyprzeZ

Wvkonawce zlozolle W Oddzielnq wewnetrznej kopercie z oznakowaniemJaJemnica

przedsiebiorstw星1ubspiete（zszyte）oddzielnieodpozostalych，jawnychelementdwoferty・

Zastrzezenieinfbrmadi，ktdreniestanoW1ataJemnlCyPrZedsiebiorstwawrozumieniuww・

ustaWbedzieskutkowaCichodtajnleniem，POuPrZednimpowiadomieniuWykonawcy・

ProtokdlpostepowaniawrazzzaねcznikamlJeStJaWny・

Za互cznikidoprotokoIumogabyCudostepnlanCPOWyborzenajkorzystnlqSZejoftrtylub

uniewa祖ieniupostcpowaniaztym，ZeofertysqJaWneOdchwiliichotWarCia・

15）WykonawcyponoszqWSZelkiekosztyzwiazanezprzygotowaniemizIozeniemof誼y・

16）Zamawiz南cypropon函ponumerowaCipara請waCwszystkiezapisTleStrOn）′Oferty

Pr誓．OSOb帥ubosoby，jezelidor望eZentO、VaniaWykonawcyupowa加OneSadwielub

wleCqOSOby）podpis函ca（podpisuJqCe）ofertezgodnieztreSci卑dokumentuokreSlajaccgo

status prawny wykonawcylub treScia zalaCZOllCgO do otdly peInomocnictwa・Slrony

ZaWier魂ceinf。rmaCje．lliewymaganeprzezZamawia亭ego（llp∴PrOSPektyreklamowe

ohrmie，jejdzialalnoSci，1tP・）nlemuSZabyCnumerowanelParaft，Wane・

2．Zawarto誰oferty：

Kompletnaofe証amusizawieraC：

1）Ofd巧，SPOrZqdzo平．竺　POdstawie wzoru Formularァa of誼y stanowiacego

ZalaczniknI・1donlnleJSZejSIWZ・

2）OSwiadczcllie Wykonawcy o braku podslaw do Wklucze中O ktdr）′m mOWa

wpkt．Ⅸ．3．1）SIW7sporz年dzonenapodstawiev雁OmStanOWiacegoZalaczniknr2

do STWZ．

3）Wykaz wykonanych robdt，SPOrZadzony na podstawie wzoru stallOWiacego

ZaIaczniknr3doSIWZ・

4）Wykaz os6b，ktdre beda uczestniczyC w wykonywaniu zamdwieniai ktbre

wszczegdlnoScibedaodpowiedzialneza realizacJerObdtlWraZZinfbrmacJamina

tematichkW′al誼kacjlZaWOdovrych，doSwiadczenialWyksztalcenianiczbednyclldo

wykonaniazamdwienia，atakzezakresuwykonywanychprzeznicczymoSci－OraZ

infbrmacjaOpOdstawiedodysponoWaniatymiosobaml，SPOrZqdzonynapodstawie

wzorustanowlaCegOZa車Czniknr4do SIWZorazoSwiadczenie，Zeosoby，ktdre

bedauCZeStniczycwwykonywraniuzamdwienia，POSiad祖WymaganeuPraWnienla，

jezeliustaWynakladajaobowiazekposiadaniatakjchuprawnie五一乙al昨niknr6do

5）JeLeliWykonawca，Wykaz函cspelnianicwarunkdwr，Oktdrychr†OWaWPkt・IX工

poleganawiedzyidoSwiadczenlu，OSObachzdolnychdowykonanlaZamdwieniaLub
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n化Og7・antC＝OnegO narOboD，b〟ably／a〝epOkgq仰Cena′ea／iニa（Ji Zl7dt7，7ianr’882－．．ん10dernlmyuUc二ySニCニαlnIScieko、月VZlrar‘lo一所－

B71do、レa′pだeb面owalがa高間柄′卑Jrogo、撃Iii、・iChodqcegnlVS幽Pr（yek寝，，Go函rkawo面（上jciek佃，小用蛮cieんrurd6－－－－

Ely？llリW両雄JmSOWiunegOPr㌶こし在位Et′rOPeJ諒qニejrodkbwF〝′7dus‥鴬，駒nojcIWra〝IaChPrOgrtJ用0坪ra‘．リ〝egOhfaJ／rL，柄／ru

高rMn部，〟h

zdolnoSciach Hnansowychlub ekonomicznyChinnych podmiot（iw，niezaleZnie od

Charakte…PraWnegOlaczacychgoznimistosunki映′，ZObow均ZmyJeSt udoⅥ′OdniC

Zamaw草Cemu，∴　bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizaqji

zamdwienla，WSZCZegdlnoSciprzedstawla拍CWlymcelupISemneZObowiZanielych

POdmiotdwdooddaniamudodysp？ZyCjiniezbednychzasobdwnaokreskorz）rStaniaz

nichprzyWγkonywaniuzamdwienlaWgWZOruZamieszczonegoWZaIacznikunr5

doSIWZ．

6）Ogwiadczenie Wykonawcy o spehieniu wrarunkdw udzialu w postepowaniu

PrZetargOWym，Okldr〉′mmOWaWpkt・IX・lSIWZsporzadzonenapodstawiewzo…

StanOWICegOZalaczniknr7doSIWZ・

7）Liste podmiotdW nalczacych do tej samej grupy kapitalowq wg wzo…

ZamieszczonegoWZaIacznikunr8doSIWZ・

8）WypehionyWykazCenzamieszczonywzaIacznikunr13doSIWZ・

9）Dowddwniesieniawadium．

10）Pozostaledokumentywymienionewpkt・IXniniqjs71ejSTWZ・

XVI．　WyjaSnieniaizmianywtreSciSIWZ・

ProwadzonebedazgodniezzapisamiaIt・38ustawyPzp・

XVII・SposdbpOrOzumiewaniasleZWykonawcami・

ZamawlaJaCyZaStrZegaPISemn哩R）rmePOrOZumiewaniasleWninleiSZyrmPOSteI”WaniLl・

DopuszczaslePrZekazywanie魚kscm‥

・　ZaWiadomieniaowyborzen却korz〉南nicjszejofeny：

・　ZaPytahdotyczqcychtreSciSIWZ；

・infbmacJlOZmianietreScininlqSZej SIWZorazoprzed庇eniuteminuskladania

Oftrt，OktbrynlmOWaWPkt・XVIII；

・　WnioskdwoprzekazanieSIWZ・

WskazanewyzejdokumentyprzekazanefaksemuWaZaSi zazzb20neWteminie，jcZcliich

tre＊dotarlado adresataprzedupbTWemtem中uizostala niezwIoczniepotwierdzona

pisemnie（listempoleconyrmlubpoprzezzlozeniepISmaOSObiScie）・

JezeliZamaw阜iacylub Wy・konawcy przekaz函wr・dokumenty魚ksem，druga stTona

nleZWIocznlePOtWierdzafaktichotrzymania・

PrzedIuzenie ter・minuskIadaIl血ofert niewI）Iywa na bicgteminu skIadaniawniosku

owyja誼icnietreSciSIWZ・

W przypadku rozbieznoSci pomiedzy treScla ninlq）SZej SIWZ，a treScia udzielonych

odpowiedzi言ako obowi卑Z高岡nalczy przyjaC treSC pisma zaWier〔語cego pdZni華ze

oSwiadczenieZamaw1割IaCegO・

XVITT．Miejsce，terminisposbbzIozeniaoferty・

1．Of誼e naleZy zlo勾七wsiedzibie Zamaw，laJaCegO WZyrardowie，PrZy ul・Czystej5・

Pokbj nrlOO，JI）中ro，W nlePrZekraczalnym tem血e‥do dnia20・04・2015r・do

godz・10坦

2．0ferte naleZy zlozyC w nieprz吐irzystd，Zabezpieczonも　PrZed otwareiem kopercie

（pacne）．Koperte（PaCZke）nalezyopisaCnast押高co：
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i54eqJiAaqal～Io砂Chu匂T，mkLi一′’Zmdly，erZ，a‘JIapos毎，OTramaOu・た′e／en′eニa〝諭IYemap高l′C＝′↑egOPrO一yad：On雪gO一一，I所，el，rこeIarg7J

I7IeOgrumCニUrIegO〝urOboリノbueわIV／arIePC読ig（yqCerIarea／［二aqL Z7くれ〟IaI7r882，．Moくれ用＝aqaOcニVS＝CニaImScIekbwlレZT）rur〔ん1〃e－

Bl，dol一・aIpr＝CblI‘lo一＋，aIrUl・asI与〟柄rydrogo、Ijy’、一，CIlOdTCegO、レSklad PlqIe柄，，Go廿，0‘れka、VOa’′10－3cLeAo用い～′′niejcIeZlmr‘161I・

E旬7ll’11iSPJ助nan30開I7egOFJrニeこしhlPEIIrOPe／jkqニeiroJ妬wFt・rTdL・S＝一，5函／′70jc／一一ramaChPr（〕gra研0匹ruC＿VnegOIIがaJlrllkTIIra

PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalnej，，Zyrard6W’’Spdtkazo．0．

ul．Czysta5，96－300Zyrardbw，POLSKA

勿れawposLtpowaniunarOboO，buLhwlane！，OLegLLiqcenareaLizadizaLhniapn：

Zaくれlia8B．2SciekdwwZl，rar・くわwie－BudowalprZebulhwaiIy諦stl・uktuydrogowijr．

）lNieotwicracprzeddniem：20・04・2015r・，gOdz・10型，，

3．Nakopercie（paczce）oprdczopisujw・naleZyumieSciCnazwqiadrcsWykonaWCy・

XIX．　ZmianylubwycoぬniezlozonejoftI．ty．

1．SkutecznoSdzmianlubwycofaniazIo20neJOfbrty．

Wykonawcamozewprowadzidzmianylubwycofadzlozonaprzezsiebieoftrt争

ZmianylLlbwyCO亀niezlozonejo氏rtysaskulecznetl′lkowdwczas，gdy7LOStalydokonane

PrZeduplywemterminuskladalliaofert．

2．ZmiallaZlozonqoferty．

Zmiany，POPraWkiLubmodynkacjezloZOnejofertylnuSZabyCzlozonewmlqSCuiwedlug

ZaSadobowiaz中CyChprzy sk現aniuoferty・Odpowiednio opisanekopchy（paczki）

zawier補Ce Zmlany，nalezy dodatkowo opatrzyC dopiskiem－iZMIANAiI・W przypadku

zIozeniakilku，，ZMIAN”kope咋（PaCZke）kazdq主，ZMIANY”nalezydodatkowoopatrzyC

napISem．，ZMIANANR…

3．Wyco亀niezlozondoftTty・

Wycofanie zlozonei Ofれy nastepLUe POPrZeZ Zlozenie pISemnegO POWiadomienia

podpisanegoprzezumocoWanegOnaPISmieprzedstawicielaWykonaWCy・

WycofanienalezyzloZycWmlqSCuiwedlugzasadobowlaZ朋CyChprzyskladaniuoftrty・

Odpowiednio opisalla kopene（PaCZke）zawrierajaca powiadomienie naLezy dodatkowo

OPatrZyCdopiskiem一一WYCOFANIE‖・

XX．MiejsceiterminotwrarCiaoftI・t・

Otwarcie ofert nastapI W Siedzibie ZamawlaJqCegO W Pr礁dsiebiorstwrie GospodaI・ki

Komunalnej，，ZyI・arddw”SpbIka∴z O．0．ul・Czysta5，96－300Zyrarddw w salinr2，

parter，Wdniu20・04・2015r・OgOdz・1030・

XXI．　Trybotwrarciaofbrt・

1．BezpoSrednio przed otwarciem ofbrt ZamawlajaCy PO（埼e kwote言aka Zamierza

przeznaczycnasHnansowaniezamdwienia・

2．Wtrakciepublicznejsc串OtWarCiaofertnieb函otwieranekoperty（paczki）zawierajace

oftrty，kt6rychdotyczyi－WYCOFANIE一㌧TakieoftrtyzostanqodeslaneWykonawcombez

3・Koperty（PaCZki）oznakowanejako一’ZMIANAI’zostanaotw血eprzedotwar咋mkopert

（PaCZek）zawi申qcycho伽y・ktdry’Chdoty’CZa・PostwicrdzeniupoprawnoSciprocedury

dokonaniazmlanZOSta型OnedoIaczonedoo氏rty・

4．W trakcie otWierania kopert（paczck）z ofertami ZamaWiこ高cy kaZdorazowo ogIosi

Obecnym：

1）nazweiadresWykonawcy，ktbregooftrtajestotwierana；

2）cenepodanqwFormularzuOrt証yWPkt4・2・
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SPeqjiktlqa／sIO時，CIIWtJru，7kdwZamdⅥ′lej佃dklJ，OLrlmo、↓’ar，tanud＝′elel棚mn面’′enLuP～／bItc：negOPrO冊d：OIlや，一1′I′）IblCprニeIarg一，

11IeOgra′1ICご0′7egO｝7arObo／1ノbu‘Jo、高rTepOkノg‘yq‘enarealI＝uq，Zt，u17′unr8B2－．品。der′7JニuLJuOcゥ，S＝Cニul17′Suekbw、一Zvrardo用e－

BIIdolL，atPrニebll（Jo，順l／UrasLrukltuT‘lrogowe／。、）でho‘tqCeg0、一Sklad Prq′最lu．．Go坪，0‘krka、↓′0‘ho一高Ieko一ya、（，偽，ej〔leZrr‘Lr’76一一・

L－IapJI’、↓SP砂′1a′，SO一一′ar・egOPrニeニ（′hlelFuro／，ySkq二e諒，dk年FtLndus＝～′544N705cLl一′‘a′77aChProgrumuCWera‘γ7egO／rUru・Tlruktz／ra

PoWγZszeinfbrmacJe ZOStana Odnotowane w protokole postePOWania o udzielenie

ZHmdwieniapublicznego．

5．Nawniosek Wykonawcdw，ktdrzynie byliobecnlPOdczasotwarciaofert，ZamawlaJaCy

PrZekazeimniezwtocznicinfbrmacje，OktdrychmowapowyZもwpkt．XXI．1，XXI．4．1）

iXXI．4．2）．

XXII．ZwrotoftjrtybezotWierania．

Ofe］咋ZIozOnaPOterminieZamawlalaCyZWrecibezotwierania・

XXIII．TerminzwLazaniaofbrtit．

Wykonawcapozos珂ezwlaZany力ozonqofe巾PrZeZ30dni・BicgtcrminuzwlaZaniaofe申

rozpoczyllaSleWraZZuPlywemterminuskIadaniaoftrt・

XXIV．Opissposobuobliczeniaceny・

1．Podanawoftrciecenamusiby wyra20naWzI・

2．Cena ofbrty powinna bye podana jako wynagrodzenie ryczaZtowe・Ustawa z dnia

23kwietnia1964r．－Kodeks cywilnylen rodz WynagrOdzenia okreSla w art・632

nastepuJ膚CO：

§1・Jezelistronyumdwrilysie（WnagrOdzenieryczaItoWrC・PrZyjln函cy誓mdwienien三e

moze垂dad podwyZszenia wynagrodzenia，Chociazby W CZaSle ZaWarCla Umowy nle

moznabyloprzewidzieCrozmiarulubkosztdwprac・

§2・Jezelijednakwskutekzmianystosunkdw，ktdrej picmoとnabyloprzewidzieC・

wykonanie dziela groziloby przyJmuJqCemu Zamdwienle raZaca Stra唾，S担　moZc

podwyzszycryczaltlubrozwlaZaCUmowe・

W zwiazkLL Z POWyZSZym Cena Oftrty musi zawieraC wszelkie koszty niezbedne do

ZrealizoW：aniazam6Ⅵ血iawynik萌cew’PrOSIzProjektubudowlanego・（STWiORB）ljakw

nichnieuIete，abezktdrychniemomawykonadzamdWienia・

Beda tO miedzylnnyminastepLmCe koszty‥POdatku VAT・Wykonania wszelkich robdt

budowlanych niezbednych do wykonania zambwrienia，WVkonania wszelkich robdt

przygotowawczych，tymCZaSOWyCh，PraCPOrZadkoWyCh，ZOrganizowania・ZagOSPOdarowania

lPOZnl叩婦iikwidacjitcrenubudowy，ZabezpleCZeniaterenubudowy，ZOrganizowaniai

utrzymania．zapleczabudowy（zasilaniatcrenubudovTyW‥WOde，energieelektryc望OraZ

dozorowanleterenubudowy），Odtwor7ieniadrdg，terendwutwardzonych，ChodnikdwlmnyCh

nawierzchni，terelldW Zielonych，Wjazddw，Zniszc70nyCh podczas prowradzenia robdt，

wszelkichniezb函nychpomiardw，badah．prdb，WykonaniedokumentacJIPrOjektowq，Wra7∴7

uzgodnieniamiiuzyskaneodpowiednichdecyZjjadministracyJnyChje鉦tobedziekonieczne

do Wykonania robdt budowlanych，Wykonanie DokumentacJI POWykonawczd，koszty

zwlaZaneZOdbioramlWykonanychrobdLdoprowadzeIliatcrenudo stanuplerWOtnegO PO

zakohczeniurealizacJlrObdtbudowlanyChiinnychczynnoSciwynikajacychzUmowy言ak

rdwniczwszelkichinnychniezbednychdowykonanialPraW刷ow匂eksploatacjlPrZedmiotu

WymaganeJeSt Od WykollaWCdw bardzo szczegdlowe zapoZnanie sle Z DokumentacJa

Pr（扉ktowqiSTWiORB・

3．CenaorertyjestkwotavvymienionawFormularzuOferty一zaIaczniknrldoSIWZ・

4・SposdbzaplatylrOZliczeniazarealizacJeninle．iS7egOZamdwienia，OkreSlonezostalywe

wzorzeUmowyWSPraWiczamdwieniapubliczneg0－2alaczniknr9doSIWZ・
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5．Zamaw卑IaCyPOpralViwofercie：

1）oczywisteomylkipisarskie，

2）oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednicnicm konsekwencji rachullkowych

dokonanychpoprawek，

3）inne omylkipolegajaCe na niczgodnoSciore証y z SIWZ，niepowodujaceistotnych

ZmianwtreScioferty，

一niezwloczlliczawiadaml明COtymWykonawce，ktdregoofertazostalapoprawiona・

6．JeZeliw terminie3dniod dnia doreczenia zawiadomienia Wykonawca poinfbrmuJe

Zamawl明CegO，Ze nie zgadza sle na POPraWienie omylki〕O ktdrqImOWa POWyZq

wrPkLXXIV5・3）Zamawiaiacyodrzuciott証eWykonawey・

XXV・UzupeInieniei wyJaSnlenie wymaganych przez ZamawlaJaCegO

oSwiadczehlubdokumentdw．

Odbywaesiebedziezgodniezart・26ust・3i4ustawyPzp・

XXVI．Ocenaoftirt．

l・PrzywyborzeiocenianiuofeTtuZnanyChねWaZne，Zamawl調Cybedzie kierowaC sle

nastepuIqCymikryteriamiiWagamiimodpowiadajqCymi：

a）　Cenaoferty（brutto）－80％

b）　DlugoSCokresurekojmi－20％

2．JeZelicenaofertywydaiesleraZaconiskawstosunkudoprzedmiotu7・amdwieniaibudzi

watpliwoScizamawlaJaCegOCOdomozliwoSciWkonaniaprzedmiotuzamdwieniazgodniez
wymaganiamiokrcSIollymlPrZeZZamaWla揮egOlubwynikaiacylnizodrebnychprzepISdw，

wszczegdlnoScIJeStniZszao30％odwartoScizamdwienialubSredniqarytmetyczngccn

wszystkichzIo20ny℃hof誼，ZamawlaIqCirPO的PijakokreSloneJeStart・90ust・lustaWyPzp・

ObowlaZekwykazania、ZeOfe証aniezawierarazaCOniskicjceny，SPOCZyWanaWvkonawcyi

3．Zamawl覗CyOdTZuCaOfdrtcwykonawcy，ktdryniezIozylwyJaSniehlubjeZelidokonana

ocenawyJaSniehwrazzdostarczonymidoWOdamlPOtWierdza，2eoftrtazaW′ierara埼COniska

cenewstosunkudoprzedmiotuzamdwienia・

4．SposdbocenyoferL

Za oftrte najkorzystnle＿ISZa ZOStanie wybrana olt血a，ktdra dostanie naJWleCeJ Punktdw

ObliczonyChwgponjzszegowzoru：

P。＝告糾せ朝
g抑”

gdzie：

P（I－iloSCpunktdwprzyznanqoccnianejofertydlakryteribwwymienionychwpkt・1aib

Cmin－naJnlZszacenaspoSrddzIozonychofert

Co－CenaOfもrtyocenianeJ

g－naX－OkresrekqjminajdluZszyspoSrddzlo20nyChoftrtliczonyWlatach

g．，－Okresrekqjmioceniandoftrtyliczonywlatach

Strona19761



母型偽qaJ510I′7yChuかLl′1k有Zun面，et7mdIapos初0WamaOudニ′e／emeニa・ndwemP？ノbllCニ〝egOl，′－0冊dm′7叩一一’tr）’bJeI，r二elal’糾

meOgrt＝′′7IC＝0”egOmrObのbLl’ん‘！k〝ePOIeg‘yqCena′eaI′ニaql Za‘れ71unrBB2－品1（）demlニuC′uOcr）J＝CニaI′7，Sc，ekb小一ノZvrard‘川，e－

BudoTmIprニebudo…［ryraStr面lりdrogo、《iq’lVCl70dニqCegO、一高IadPr（Ue柄i・GoJ／，0‘れka一↓′Od，′0∴高点0冊川朝／読IeZ－Yu′dd、‘一一

的pIl’’…Pbぴ′，（．r，SO、I・a〝egOI）r二e＝（ノ所EzIr（JPelSkq＝ejrodkd”Jhndus＝l′SPdplOjc川ranl（，ChPrngraIm／qLX，r’aCW1egOll布・91rLlkll′r’u

Minimalnyokres rekojminiemozebydkrdtszyni251at・

Oferty w ktdrych okres rekqimi bedzie krdtszy niz51at zostana odrzuconc przcz

Zamawla．胆CegO・

DlaOfertwkt6rychokresiTekojmib担ziedluzszynizlOlat，dlacelbwocenyoftrtprzyJety

zostanieokresr阜kojmirdwnylOLat．

5．ZamawlaJaCyOCenilPOrdwnajedynieteoferty，ktdre：

1）zostanazI0201lC PrZeZ Wykonawcdwniewykluc70nyCh przczZamawiajacego z

ninlqSZegOPOStePOWmla；

2）享ZOStanaOdrzuconepiZeZZamawi語cego・

6．ZamawlaJqC〉・udzieli zam6wlenia Wykonawcy，ktdrego oftrta odpowiadaC bedzie

wszystkim wymagalliom przedstawionym w STWZizostanie oceniona jako

najkorzystniejszawoparciuopodanckryteria vJyboruokreSlonewpkt・1・庁uzyska

naJWy2szaliczbepunktdwokreSlonychjakpodanowpkt・4・

7．JeZeLiniebedziemoZnadokonaCwyboruofertynajkorzystnlqSZeJZeWZgledunato，Ze

zostalyzlozoneofertyolakiejsameJCenie、ZamawlaJaCyWeZWietychWykonawc6wdo

zlozenia oftrt dodatkowych w okreSlonym terminie・Wykonawcy，Skladi高c oferty

dodatkowe，niemogazaofbrowaCcenvryzszychni2zaoferowancwzlozonychofertach・

8．0fertamoZeuzySkaCmaksymalnielOOpkt・

9．Wtoku ocenyofertZamawlaJaCymOZeZqdae odWykonawcypISemnyCh wyJa誼eh

dotyczaCyChtreScizIoかn50ferty∴

10．ZamaW′la壇CyPOWiadominapISmieowynikachpostepowaniawszystkichWykonawcdwl

ktdrzyubiegalisleOudzicleniezamdwienia・

11．WybranemuWykonawcyZamawl明CyOkre組mleJSCeiterminpodpisaniaUmo、Vy・

XXVII・WykluczenieWykonawcy・

1．Zamawl明Cy Wykluczy Wykonawcdw z nilllq）SZegO POStepOWania o udzieLenie

zamdwieniawprzyPadkachokreSlonychw art・24ustawyPzp・

2．ZamawlaJaCy ZaWiadamia rdwnoezeSnie Wykonawcdw，ktdrzy zostali vYykluczeni

z ninlqSZegO POStePOWania，POdajac uzasadnienic fakt、′CZnei praW′ne・Ofd咋

WykonawcyWykluczonegouzngesleZaOdrzucona・

XXVII1．　0drzucenieofertJr．

ZamaW71aJaCyOdrzuciofertewprzypadkachokreSlonych、Vart・89ustliwart・90・uSt・3

ustawyPzp・

XXIX．　ZmianypostanowiehzawaJrtejUmowy・

ZmianyzawancjUmowrysqdopuszczoncnawarunkachokreSlonychwUmowie

（ZaIaczniknr9doSIWZ）・

XXX．Uniewainieniepostepowania・

ZamawlaJaCyuniewaZnlPOStePOWanieoudzielenieninlqSZegOZamdwieniawprzypadkach

inazasadachokreSlonychwrart・93ust・1，3，4i5ustawyPzp・

Strona20Z61



Pecc Tikaqa／肋′7），ChMiNmkol・・Zl・〝Zdw′en…dIaF，OSIMO一筋7IaOud7e／emeニamdw′e′7′apLlbl′C＝′TegOprO一・，u‘jwr7egO用〟yblePrニelu′●gu

17IeOgTunItl＝UnegU nurOboIybiLd0－1・Ia〝ePOIega／qCenarealIニaql Zada′〟　′一r802－1．Alo‘1ernlニa‘JuOcニ）S＝C二aI〝，Sc，Ckbw一tZllr‘げdo、V，ピー

Buれ用alPr＝ebtulol仰lryr・aSlrukftlIydrogo、均’一↓′CI，0（たqcego、一iSHadPrqIe柄l，Go坪IO‘k，rAalt′Od′1（仁一SCLeAo、10日川rT，7′ejc，e4′（L′d6、一L

LjL準I／li品sp砂′1a17Lml一，arlegOPr＝eこth竹島Ir叫y・rkqニejro‘lk（hlLFtln‘1〟S＝一ISi）b／nOふcIWra〝，aChPr。gra′77，ICかeruりr・egUlrTb・偽／rLIkllIru

XXXI．SrodkiochronyI）raWneJ．

WpostepowaniumaJaZaStOSOWanieprzepISyZaWarteWdzialeVIustavJyPrawozamdwich

Publicznych”SrodkiochronyprawnqI・

XXXII．Podwykonawstwo．

Wewzorzeumowy，StanOWlaCymZaIaczniknr9doninlqSZqjSIWZ，ZOStalvokrcSlone：

一　Wymagania dotyczace umoWy o podwykonawstwo，ktdrql PrZedmjotem sq rOboty

budow厄ne，ktdrychniespelnieniespowodLtjezgloszenieprzezZamawla璃CegOOdpowiednio

zastrzezehlubsprzeciwu，JCZCliZamawlaJaCyOkreglatakiewymagania，

－imezasadydotycz糾eZaWieraniab担Zreali7aqlumdwzpodwkonawcami・

XXXIII．　ZaiaCZnikidoniniejszejSIWZ．

Oznaczenic 疲�ｧv��

Zal脅CZniknrl 婦ｦG&ｸ�ｧ&ﾗVﾆ�'ｦ���hﾘ'��

Zataczniknr2 婦ｦG&�7v��F7ｦV譁��'&�ｷW��7F�vF�霧ﾄﾄ�5ｦV譁��

ZakLCZniknr3 婦ｦG%w霧�ｧWw霧��逍6�&�&GB�

Zalaczniknr4 婦ｦ''w霧�ｧV�6&(�6ｷFG&V&VF�V7ｦ77F譁7ｧ�7wg'霧�謡&�譌Wｦ�ﾖH��&坊譁��

ZaIacznikm5 婦ｦ''ｦ�&�ﾆ�ｦ�ﾖ��F�FF�譁�F��5���4ｦﾆ譁Wｦ&VF逍6��6�&Gv���

okrcskorzystaniaznichprzyWykonywaniuzamdwienia 

Zalqczniknr6 婦ｦG&�7v��F7ｦV譁��5ｦV�6�'��6ｷF'&V)%7�T5ｦU7F譁7ｧ�7ww霧��譌R�

Zamdwienla，POSiadajaIWmaganeuPraWnienia，JeZeliustawynaklada南 

obowlqZekposiadaniatakichuprawnieh 

Za互czniknr7 婦ｦG(���7v��F7ｦV譁���w霧��v7������7�Vﾆﾆﾆ坊譌X��v�'V豸Gx��VGｦ��由�

WPOStePOWaniu 

Za互czniknr8 婦ｦW&ﾆ�7G���ﾖ薮FGw&��ﾆWｦ�7�6���ﾅ6�ﾗ�w'U�霧��友�ﾆ�T｢�

Za互czniknr9 婦ｦG%Vﾖ�謡7�&�v妨ｦ�ﾖ'v坊譁��V&ﾆ�7ｦ觀v��R�

Zalaczniknr10 認�Vﾖ6蹤�4ｦ��'�ｦVｷF�&��

Zalaczniknrll �7�V7陪ｶ�6ｦUFV6�ﾆ�7ｦ覿w霧��譁�尾F&薮'U&�&GD'VF�ﾆ�逍6��

（STWiORB） 

ZalaCZniknr12 ��%ｦVFﾖ��'&�&GB�

Zalaczniknr13 婦霧�､6V��
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切りのkaquls′0砂C用布rllnA6－1Z・鋤dwiema・施I，0し諦epowar・laOulklelemeニum品IenItlF”‘bI，‘megOPrO一一）u‘Jwn宰0、一IrTbleprニelargu

〝leOgraIllCこ0′1egOinarObofybzldoliIaTlepOleguIqCer，ureaIJ＝aq′　Zプkr，′‘′rrl’882iiM0‘JL，rI？tニa‘yaOcニ）LS二C＝LJ互TlScICkdW＝iZlrardol↓IIe－

BI／dol一′alprニeb‘Idolt，al所aslrLLklL”ydrogol一・yli一一iCl70‘たqcegoII・Sk／adPrQIekln言，Go坤）Oddrka、，′0‘hl0－Sc－eAoMⅥ），771ejc′eZ一間′dbW－

EILPll”ル15pbUimnSO昭〝egOpr＝e二thIeE～lrOJ均母・ejro‘椎II，FtIr7‘1－I拐IStJか↑Ojc川，rumaChProgru／，WOeru・∴り／′egOl／yraSlrLl柄′ru

ISrodollISko

lN［RASTRUKTURA
ISRODOWiSKO A窒

Zai叩ZniknrldoSIWZ

Wzdr

FORMULARZAOFERTY
wpostepowaniuoudzieleniezalndwienianarealizaqe：

Zadania　8B．2－，，Modernizacja Oczyszczalni Scick6W W Zyrardowie　－　Budowai

przcbudowainfrastruktury drogowe、i’’wchodzacego w skIad Projcktu，，CospodaI’ka

wodn0－5ciekowa w mieScie Zyrardbwr－EtaFIII’’wspbifinansowanego przez Unie

Europejska ze Srodkdw Funduszu SpbjnoSci w ramacII Programu OIIeraCyJnCgO

InfrastrukturaiSrodoWisko．

NrrefbrencyJnynadanyspI・aWieprzeZZamawlaJaCCgO：ZP／JRIJ／RB／8／2015

1．　ZAMAWIAJACY：

Pr推dsiebiorstwoGospodarktKom〟nalne：i，，Zyraf．‘idw”SZ）・ZO・0・

〟Lqysta5

96－3004，rarMw

POLSK4

2．　WYKONAWCA：

NiniejszaoftrteskIada：

LP． 疲�ｧv�w霧��v7綿�｢�AdresWykonawcyl） 

1）．h誰ninidszaqkrlasktadanajestwjpdlnieprzezdwdchlubwlqcq日華ノkonawcdw，

nalezv poth毒naz、イ′，yi adre甲ノ同相Zl）Stkich n′Ch W与konawcoレ↓）lub naZMjei adres

PehlOmOCnika〝idert江zgudniezSIWZ

3．0SOBAUPRAWNIONADOKONTAKTbw（dLaninicjszcjofe巾事

Nazwisko ��

Adrcs ��

Teleft）n ��
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JIIeOgramC＝0〝egOnur‘｝boりIb〟do高′7ePOIegtz／qCenarea／／二aq′Za品′7taf7r8B2－，Muder′7，ニu（JuOcニー，∫＝C二aIn′Sclekbl川ZYrurdo用e－

BuLlowaJprニebl‘do、Ual′tGas′r－1柄rl，dmgoII，q’品cho‘l＝qCl堀川互Ia‘JPrqrel，Gospoatl′kal↓′0‘れ」C′eko…小一〝昭CIeZ、rarddW－

EIqI，（／十一1函肋unJO用InegOPr＝eニL／母Et，rOPySAq二ejl・0‘雅一yFt伽d高批JShd所Ojc川，ramu・ihProgrumlIOFJeru切negOI，所‘／jlr面Iru

Iふ0‘！‘川）lSko－

Fax． ��

e－mail ��

4　　　DEKLARACJAWYKONAWCY

4・l My，niz判POdpisani，bedac upowa如ionymido podpisania ninlqSZCJ Ofdly przez

Wmienionego powyzcj Wykonawce，WOdpowiedZina Pahstwa ogIoszcnie o ww・

zamdwieniu oSwiadczamy，Ze PrZeanaLizowaliSmyi W PeIni akcep叫emy treSC

dokumentdW亘WOrZaCyCllSIWZ・

Niniqs7Lym PrZyJmLUemy bez zastrzezeh czy ograniczehiw caloScipostanowienia

zawartewsIWZorazinfbrmuemy，ZeZdobyLiSmyws7elkieniezbedneinfbrmacjedo

opracowaniaof誼ylPOdpisaniawyniI舶jacqznldUmow・

Zobow岬ZuJemySSlelgWarantuJemy，bezzastrzeZehcァyograniczelilWykonaniecaloSci

zamdwieniazgodnieztreSciaSIWZ，WtymZW串zonymdo埠JWZOremUmoW・

4．2　ccnanaszeJOf叫rZarealizaqecaIoScininlqSZegOZamdwieniaWnOSi：

WtymVATwwySOkoSci123％1／10％］率，亙

（S宣owrnie：

4．3　0gwiadczamy，Zenalezymy／nienalezymy＊doteJSamqgTuPykapitalowreJ・WrOZumienlu

ustaWyZdnia161utego2007r・OOChroniekonkurenejiikonsumcntdw（Dz・U・Nr50・POZ・

331，ZPbZn．znl．）・

W przypadku przynalemOSci do teJ Same・｝　grupy kapitaIoweJ naleえy

vrypelnieZalaczniknr8doSIWZ

4．4JestcSmyzw型ZanininlqSZ魯Ofa的PrZeZOkres30dnioduplyⅧ－terminuskkdaniaof誼

（tcrminliczonyjestw華Zniezdniem、VyZnaCZOnymPrZeZZamawi萌cegojakotermin

skladaniaoお耳

4．5　ZobowiazuJemySiedozakohczeniarealizacjlPrZedmiotuzamdwieniawterminie：

dodnia．．…．．．．…．

4．6　Skladam〉r niniejszq Oferte w tym postepowaniulwe wIasllylnimieniul／Dako

WykonawcywspdlnieubiegaiacysieoudzieleniezamdwieniaJ＊

4．7　NieuczestniczymyjakoWykonawcawjal串jkoIwiekinnqoftrciezIozoneJWCelu

udzielenianinlCJSZegOZamdwienia・
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nIeOfrarmニ0′1egO′tarObnh）b‘I‘九一年Ia催POIegq′qCena，eaI，二aqt Zaat”1Janr8B2－1‥110‘krrTlこaqaOc＝）ノS二Cこal用ScJekん、VZTrtJrdo一一′／e－

B－Jdo、，′a′Pr二ebI，do順′rPaslrtIkturrノi‘lrogo、一g’’、・・C／7（庇qcego、YSkJadPr〈ノ／e柄DGo・pO‘Jarkt＝‘，Odn0－Sc／ekoII剛′77Iejc′eZy，urd5”－

Elaplll言質PbuirrunSO、，一（，′legOl，r二e二［ノ母El′rOF＾y擁45iro‘椎lVhmd・ハニー′SP少でOjcI、，昭maChProgrum′OperucJ／／rng‘jM“usIrt初jr‘1

4．8　Udzielamy………1atrekQjminapelenzakreszamdwienia・

4．9　Wadiumwkwocie…………………Zl（Slownie∴　　　　　　　　…‥Zlotych）zostalo

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

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

wsIWZnanast印Ll膚CyraChunekbankowy∴・・

4．1l Wprzypadkuuznaniamq南（naszqi）otertyzanajkorzystniqisz魯ZObowiaz函（－ellly）sie

zawrzccumowewmlqSCuiteminiejakiezostanawskazaneprzezZamawl糾aCegO

oraz zobowi雀Zuje（－emy）sie wnieSC zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

WWySOkoSciokreSlonejwSIWZ・

4．120ftrta zostala zlozona na．．　　．stronach（kartkach）＊podpisan）′Chi kolejno

ponumerowanychodnr…………donr‥

Z∈函cznikamidoninlqSZejoftTtySa：

1

2

3

4

Podpisy：

Lp． i 疲�ｧv��Nazwiskoiimle �����6�6�'��踟6F(�b�Pieczec 磐坊ｧ66��62�

Wykonawcy 備4�'��踟6F(�b�W���ｦ譁��6�������6�譁��EGG��s�ﾖﾆV貮R�w霧��v7��upoWaZnionychdo POdpisaniaoferty Wykonawcy 婦霧��v7��idata 

1． 

2． 
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ISro‘わ11′ISko

A塁

ZaiaCzniknr2doSIWZ

Wzer

OSWIADCZENL40BRAKUPODSTAWDOWYKLUCZENL4

有ktaCkLneZgOdniezart24usl・1usla一ルZ‘inia29sD）CZnia2004r・Pralイ）OZdmdWleh

Pub／icznych，tekstjednolit〉′：Dz・U・22013r・，PO7・907zpqZILZm・）・

WPOStePOWaniuoudzieleniezamdwienlanarealizacJIe‥

Zadania　8B．2－，，Modcrnizacja Oczyszczalni Scickbw w Zyrardowie　－　Budowa

lpIZebudowainfhstmktury drogowej’’wchodzacego w skIad Projektu。Gospodarka

wodno一gciekowalV mieScic ZyI・arddw－EtaI）II’’wspdlrinansowanego przez UniG

Europejs函　Ze Srodk6w Funduszu Sp6jnoSci w ramach Programu OperacyJnegO

InfrastrukturaiSrodoWisko．

NrreferencyJmrnadanysI．raWieprzczZamawlaJaCegO：ZP／JRP／RB／8／2015

ZAMAWIAJACY：

PrzedsiebioI嘗tWOGospoltarkiKomunaInei，，Zyrarddw”坤・ZO・0・

初Cひ，Sta5

96－300Z），rar‘7dw

POLSKA

（脇2m）lskoiimieosoの，／0Sdb＊upow・aZni。ryChdopo帥isaniaq丞r砂W，imlenluWykonawcの

dziahjacwimieniuinarzecz

佃r’abirm‘diLhkla‘hv）adノeSWtJkonaw’y）

旬przypadku WykonawcoMノ∴Skla‘旬qcych壷rte W）SPblnq nalezy po‘疑naz砂，Drrn？y7

1doktadneadejykazdegozI乃）kunawcdWIPelnomocnlkq）

OSWIADC7AMY，ZelliemapodstawdowykluczenianaszpostepoWaniaoudzielenie、…7・

zamdwienianapodstaWieprzeslanckzaW均rtyChWarti24ust工ustawyzdnia29styczllia

2004T．PrawozamOwiehpubLicznych（tekstjednolity：Dz・U・Z2013r・，POZ・907zpdれzm・）・
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brakdw．JeZeliwtrakcierealiza串UmowyzostanawjakikoIwieksposdbujawnionebledylub

brakiwwW．dokumentach，WykonawcaniezwloczniezawiadomionichZama、、均qCegO－nie

poznlもjednaknizwterminie3dnioddatyichujaWnienia・

7．0pisane W uSt．l roboty obejmLIIa∴WSZelkie roboty，dostawy matcrialdW LlrZadzeh

isprzetuorazuslug，Prdby，badania・niezbedncdonaLezytegoorazterminowegowykollallia

PrZedmiotuUlnOWy・

8・Wykonawca zobowlaZLUe Slel・ykonaC przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacJa

projektowq，Specyfikacja Tecllniczna Wykonaniai Odbioru Robdt Budow′Lany’Ch

（STWiORB）orazinYmjdokumcntamiopisL面ymiprzedmiotzamdwienia・ZZaCho、YanienT

mo荊wienajwiekszeJStarannOSci，ZgOdniezzasadamiwiedzytechnicznq，ObowlaZuJaCyrnll
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高′・M。W′Sk。

PrZePISamitechnic7nO－budoWlanymi，WSZCZeg61noScizprzepISamiustawyZdnia71ipca

1994r．Prawobudowlane（tekstjednolity：Dz．U．22013T．，POZ．1409zezm．）．

MATERIALYIURZADZENIASTOSOWANEDOREALIZACJI
PRZEDMIOTUUMOWY

§2

L Wszelkiewyroby（materialy，urZqdzeniaimaszyny）zastosowane przczWykonawcc do

realizacJIPrZCdnhotuUmovvmusza：

a）spelniaCwszelkiewymOgiustawyPrawobudowlanciimychpIZePisdwr，

b）byd dopuszczone do obrotui do poWSZeChnego Lub jednostkowego stosowania

w budoヽnictWiei na doWdd tcgo posiadaC odpowlednie dokumenty wymagane PrZeZ

WlaSciweprzepISy・

2・WykonawcaJCStZObowizanyprzekazaCZamawlaJqCemudokumenty，OktdrychmoWaW

ust・lprzedichzaslosowaniem，WraZZeWSkazaniempodstaWγPraWneJWPrOWadzeniado

Obrotuwyrobu．

3，Wykonawca ponosiodpowiedzialnoSC言Za Skutkiwynik…函ce z zastosowania wyrob6w

niezgodnyrChzUmo、準iobowlaZuJ弼rmlPrZePISami・

TERMINY

§3

1．UstalaslenaStePuJaCCteminy：

a）Terminrozpoc礁CiarealizatjiprzedmiotuUmowy‥dziehpodpisaniaUmowy・

b）WymaganyTcrminZakohαeniaRcalizacjiPrzedmiotuUmov－．・…・・・・・2015r・

2．Za Termin Zakohczcnia RealizacjiPrzedmiotu Umowy roZumle Sle temlin wvkonania

robdt budowlanych ob雨ych Umowa，POtWierdzony przez Zamawii痢cegoiInzyniera

Kontraktu／InspektoraNadzo…WProtokoleOdbioruKohcowegoRobdt・

3．WykonaWCa ZObowiaZany jcst najpdZniej na co naimniei14dni przed Terminem

Zakohczenia Realizacji Przedmiotu UmoWY PrZCkazad do zatlVierdzenia ZamawやJqCemu

DokumentacjG Wkonawczq oraz wszystkieinne niezbedne dokumenty，W Zakresie

umozIiwlaJqCymZIozenieZamawlaJaCemuZaWiadomieniaozakohczeniubudowy，Oktdrym

4・Zama、早年CyprZekaZeWykonaycynajegopisemne坤aJ壷eTerenbudovvy・niepdZniも

nizwtemnie3dnioddatyzloZCnlaZadania，jednakniewcze血idni7：：

－Wdniu，Wktdrymubezpieczenia，OktdrychmowraW§6bedqzawarteioplaeone，adowdd

ichzawarciaioplaceniazostaniedostarczonyZamaw垂iaCemu，

－Wdniu，WktdrymstronyuzgodniatreSCHamonogramurzeczow0－mansowego，Planu

Platno喜ci．

5．Zamawlq脅CyPrZekazeWykonawcyDokumentacJeprOjektowa・SpccyfikacjeTechnicznq

WykonaniaiOdbioruRobdtBudowlan）rCh（STWiORB）niepdZniqinizwdniuprzekazania

Terenubudowy．

HARMONOGRAMRZECZOWO－FINANSOWIPLANPLATNOSCI

§4

1．NiezwloczniepozawarciuUmowyWykonawcaprzedlozy：

a）uzgodniony z ZamawiajacymiInzynierem Kontraktunnspektorem Nadzo…

Harmonogramrzeczowo－nnansowy，StanOWlaCyharmonogramreahzacJlPOSZCZeg61nych

robdt z teminanhichrozpoczecla，ZdkohczeniaiwartoSciamioraz sporz的zony naJegO
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podstawie PLan PlatnoSci okreSlaJqCy PrZyJete OkTeSy rOZliczeniowc oraz WySOko需

poszczegdlnych platnoSci，jakie ZamawlaJaCy ZObowriazany bedzie ureguLowaC zl）′lulu

wykonanianinlqSZejUmoWγ・

b）PlanPlatnoScfwynik萌cyzHarm？nPgramurZeCZOWO‾nnanSOWegOOraZZgOdny

zzawa申UmowalZamierzeniamiZamawlaJaCegO・

2・Harmonogramrzeczowo－HnansowyZOStaniesporzadzonyprzezWykonawcedlarobdt

budowlanychobjetychDokumentacjaPrOjektowaOraZSTWiORB・

3・Harmonogram rzeczowo　一　缶nansowyi Plan Platl10Sci nie moga byC sprzeczne

zzamierzeniamiinwcstycyJnymiZamawlaJaCegOiUmoWq・

4・WykonawrCa niezwlocznie uzgodni zIllZynlCrCm∴Kontraktu／Inspektorem Nadzoru

iZamawlaJaCymOraZPrZedloZy ZamawlaJaCemu uakmalnione：Harmonogram rzeczowo－

nnansowiPlanPlatnoScl，JeZelidokumentyteniebedazgadzalyslelubniebed年SPqJne Z

faktyczllymPOStePemPraCyWykonawcylubplatnoSciami・

5．WykonawrcazobowlaZany bedzie rdwniez do czynnoSciopISang WuSt・4i5，jcZeli

otrzymaStOSOW′anePOWiadomicnieodZamawlaJqCegOlubInzynLeraKontraktu／Tnspektora

Nadzoru．

PODWYKONAWCY

§5

L Wykonawca，POdwykonawcalub dalszy POdwykonawca zamdwienia na roboty

budowlanezamierza握CyZaWrZeCumoweopodwykonawstwo・ktdreJPrZedmiotemsarOboty

budowlane，JeSt ObowlaZany，W trakcie realizaql Zamdwienia publicznego na roboty

budowlane，doprzedlozeniaZamawlaJaCemuPrqjektuteJumOWy、PrZyCZympOdwykonawca

lubdalszypodwykonawcaJeStObowlaZanydolaczyczgodeW）′konawcynazawarcieumowy

opodv華，konawstwootregcizgodnejzprqjektemumowy・

2．1、ermin zaplaty wynagrodzenia podwrykonawcylub dalszemu podWkonawc〉′

przcwidziany WumOWie o podwykonaWStWO nie mozebyC dluZsz｝′niz30dniod dnia

doreczeniaWykonawcy，POdwykonawcylubdaLszemupodwykonawcyfakturvlubrachunku・

Potwierdzajacych wykonanie zleconeJ POdwykonawcylub dalszemu podwykonawcy

dostaWy，uSlugilubrobotybudowlanq・

3．Zamawiajacy，Wterminie d014（czternastu）dniod przedstawieniaprqiektu umowy

oktdrymmowawust．1，maPraWOdozgloszeniapISemnyrChzastrzezehdoprqjektuulnOWy

opodwykonawstwo，ktdreJPrZedmiotems robotybudowLane：

1）niespeln融cdwym等ahokreSlonychwspecy批a串istotnychwarunkdwzamdwienia；

2）gd〉′PrZeWid車termTZaPlat）′WynagrOdzeniadluzszynizokreSlonywust・2・

4．Niezgloszenie pISemnyCh zastrzくまeh do przedlozonego projeklu umowy

opodwkonawstwo，ktbrqprzedmiotemsqrobotybudowlanc∴Wterlninie14dni，uWaZaSle

zaakceptacJePrOjektuumoWyPrZeZZamawl明CegO・

5．WykollaWCa，POdwykonawcalub dalszy podWykonaWCa Zamdwienia na roboty

budowlane przedklada Zamaw同年Cemu POSwiadczona za zgodnoSC z oryglnalcm kopie

zawartgumowyopodwykonawstwo，ktdrqprzedmiotemsarobotybudowlane・Wterminie7

dnioddniaJeJZaWarCia・

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

opodvrykonawstwo、ktdreJPrZedmiotems魯rObotybudowlane・WPrZypadkach，Oktdrych

mowawust．3pktl）lub2）・

7・NiezgloszeniepISCmnegOSPrZeCivvudoprzedl020nqumOWOPOdwykonawstw・0，ktdrq

przedmiotemsarobot）′budowlanc，Wterminie14dni・uWaZaSiezaakceptacJeumOWyPrZeZ

ZamawlaJaCegO・
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8．Wykonawca・POdwykonawcalub dalszy podwkollaWCa Zamdwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawl明Cemu POSwiadczonq za zgodnoSC z oryglnalcm kopic

zawa的umowyOPOdW′）・konaWStWO，ktdrqlPrZedlniotemsadostawylubuslugl，Wlerminie7

dnioddniaJqZaWarCia，ZWylaczeniemumdwopodWkonawstwoowartoScimnlqlSZqni2

0，5％wartogciumowywsprawiczamdWieniapLlblicznegoorazumdwopodwykonawstwo・

ktdrychprzedmiotzostalwskazanyprzezZamawlaJaCegOWSPeCyHkacjlistotnychwarunkdlW

zamdwienla言ako niepodlegz掘CyninlqSZemu Obowiqzkowi・Wyl雀CZenie，O ktdrvmmoWa

wr zdaniu plerWSZym，nie dotyczy umdw o podwykonaWStW00WartOSciwi＊sZg niz

50000zt．

9．WprzyPadku，Oktdrymmowawust．8，jezeliterminzaplatywynagrOdzeniajestdluZszy

niz30dni，ZamawlqaCyinlbrmuJeOtymWykonawcelWZyWagOdodoprowad7eniado

zmianytqumowypodrygoremwystapleniaozapIatekaryumowlleJ・

10・PrzepISyuSt・1－9stosuJeSleOdpowiedniodozmiantqumowyOPOdwykonawstW〇・

日．WykonaWCab函zie kaZdorazowo przedkIadalZamawlaJqCemu WraZ7kazda faktur卑

oswiadczcnia podwvkonawcdWi dalszych podwykollaWCbw zaakceptowanych przez

Zamawla揮egO ZgOdnie z postanowieniami ninleJSZei Umowy OraZ kopic dokonallyCh

przeLewbw，POtWierdz生面ychuregulowanienaichrzeczprzezW）′konawo Wmagalnychna

dziehzlozeniaww．05WiadczenianaleznoSciztytulurealizacJlumdwpodwykonawczyCh・

WprzypadkubrakudotaczcniatychoSwiadczeh・Z帥laWl勘庫ymOZedokonaCbezpoSrednieJ

zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysIugLUaCegO POdWykonawcylub dalszemu

podwykonawcy，ktdry zawarl zaakceptowana przez ZamawlaJaCegO umOWe

opodwykona、、′StW0，ktdrqprzedmiotemsarobotybudowlane工ubktdryzawarlprzedlozona

ZamawlaJaCemuumOWeOPOdwykonawstwo“kt6re〕PrZedmiotemsadostawylubuslugl・

12・W）′nagrOdzenic，OktdrymmowawusL・11，dotyczywylacznienaleZnoScipowstalyehpo

zaakceptowaniuprzezZamawlaJaCegOumOWyOPOdwykonawstwo，ktdrq przedmiotemsa

roboty budowlane，lub po przedloZeniu ZalnaWlaJaCemu POSwiadczom町∴7楓ZgOdno託

zoryglmlemkopilull10WyOPOdwykonawstW0，ktbrgprzednliotemsadostawylubuslugI・

13．BezpoSrednia zaplata obejmtUe Wy函znie naleかe wi′nagrOdzenie・bez odsetek，

naleznychpodwykonawcylubdalszemupodwykonawcy・

14．Przed dokonaniem bezpogrednieJ ZaP拙y ZamawrIaaCyJeSt Obow均Zany umOZliwi‘

Wykonawcy zgloszenie pISemnyCh uwag dotyczaCyCh zasadnoScibezpoSrcdnieJ ZaPIaty

wynagrodzeniapodwykonawcylubdalszemupodvykollaWCy・Oktbry・ChmowaWuSt・11・

ZamawlaJaCyinfbrmLUe O tCrminie zglaszania…′ag・nie krdtszym ni27dni od dnia

doreczeniatqiinJbrmacJl・

15・Wprzypadkuzgloszeniauwag，Oktdrychmowawust・14，Wterminiewskazanymprzez

Zamawl明CegO，ZamawlaJaCymOZe：

1）nie dokonaとbezpoSredniej zaplaty、YynagrOdzenia podwykonawcylub dalszemu

podwkonawcy，JeZeliwJrkonawcawykazellleZaSadnoSCtakiqizaplaty，albo

2）zloiyi do depozytu sadowego kwote potrzeblla．n？POkry’Cie wynagrodze享

podwykonawcylubdalszcgopodWkonaw・Cy、VPrZ）′PadkuistnlClllaZaSadniczeJWqtPliu′OScI

ZamaWlalqCegOCOdoWySOkoScillaleZnqzaptatylubpodmiotulktbremuplatnoSCsienaLezy，

albo

3）dokonaC bezpoSredniqi zaplat）′　WynagrOdzenia podwykonawcylub dalszemu

podwykonawcy，JeZelipodWkonawcalubdalszypodw′ykonawcalW′〉′kaZezasadnoSCtakid

ZaPlaty・

16．W przypadku dokonania bezpoSredniqI Zaplaty podwykonawcylub dals7emu

podwykonawcy，O ktdr）′Ch mowa w ust・11・ZamaW′la揮y pOtraCakwote wyplaconego

wynagrodzeniazwynagrodzenianaleznegoWykonawcy・
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17．KolliecznoSC wielokrotnego dokonywania bezpoSredniqI ZaP血y podWkonawcylub

dalszemu podwkonawrCy，O ktdryCh mowa w ust・11・1ub konieczno語　dokonania

bezpoSrednich7aPlatna sume wieksza ni25％wartoSciumowy w sprawie zambwienia

publicznego moze stmOWrlC POdstawe do odstapleniaod umowy Wr SPraWie7amdwienia

PublicznegoprzezZamawla璃CegO・

18・PrzepISyuSt・1－17nie narusz明PraWiobowiqzk－dW′Zarnawl網CegO・Wykonawcy・

podwykonawrcyidalszegopodwykonawcywynikaiacychzprzepISbw守山L6471ustaW′〉′Zdnia

23kwietnia1964r．－Kodekscywilny．

19．WykollaWCa nie moze powierzyc podwykonawcom realizacji kluczoWCh czesci

zamdwieniaprzcdmiotuninleJSZ句UmowywprzypadkuzastrzezeniaprzezZamaWlaJqCegO

obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce．Za W）南tkiem zakrcsu，W jakim

Wykonawcapow0両eslenaZaSObyinnegopodmiotu，naZaSadachokre孔onychwart・26ust・

2bustawyprawozambWiehpublicznych，WCeluWykazaniaspelnianiawarunkdw，Oktdrych

mowawart．22ust．lustawyprawozamdwiehpublicznych・

UBEZPIECZENIE

§6

1・　Wykonawca誓PeW可llaOkresoddniaprzekazaniaTerenubudowydodnia（terminu）

zakohczeniarealizaeJIPrZedmiotuUmowy，車datyOdbioruKohcowegoRobdtubezpleCZenie

budowy，ktdrebedzieobejmowaCswoimzakrescmmiedzylnnymi：

a）ubez咋CZenieodpowiedzialnoSqcyw山南deliktowd ztytuIuzniszczeniawszelkiej

、五msnoSclnakwotelmlnzl（ubezpleCZeniezaszkodyrzeczeWeim萌tkowe），

b）ubezpieczenieododpoWiedzialnoScicywilnejdeliktowqnaWPadek血ierci，kaleeLW′a

lubuszkodzenia，Cialanakwotelmlnzl（ubezpieczenieZaSZkodyosoboWe）wodniesieniLl

do：

一　〇SdbupowaznionychdoprzebywanianaTereniebudovry，

－　OSdbtrzecich，ktbreniesauPOWaZnionedoprzebywanianaTereniebudowy・

C）ubezpieczenie od zniszczeh robdt，materialdwisprzetL10raZinnego mjenia objetych

Umowa（ubezpieczenieoddziatalnoScibudowlanqi）nakwoteniemniejszani2120％kW′Oty

WynagrOdzeniaokreSIonego．W§12ust・2Umowy（brLlttO）i

2．　KopieumdwubezpleCZenia（polis）wrazzdowodamizaplatyodpo、Viedn哨czeSci

skladkiWykonawcaprzekazcZamawl棚Cemu・

3．JeZcli Wykonawca nie przcdstawi zadaneJ POlisy lub dokumelltdw

ubezpleCZenlOWyCh言akitezdowoddwzaplaty odpowiedllieJCZeSCiskladekW′terminie

28dnioddniapodpisaniaUmowy，Zamawla揮ymOZeZaWrZeCumoweubezpleCZeniowa

nakoszt Wykonawcy・Wtakimprzypadku ZamawlaJaCyJeSt uPraWniony do obcia乗Slia

WykonawcykwotazaplaconychskladekubezpleeZeniowych・ktdramozepotrac壷zkwot

naleZnychWykonawcy・

4．　Wykonawca przed zawarciem ubezpleCZenia ma obowlaZek uz〉′Skania akceptaql

ZamawiqiqCegOtreSciumdwubezpieczenia（POlis）・

5．　ZmjanywarunkdwLLbezpleCZeniamogabyCdokonywanezazgod卑ZamawlqaCCgO

lubjakoogdlnezmiany、VPrOWadzaneprzezfirmeubezpleCZeniowa，Zktdrazosta比zawarta

umowa ubezpleCZenioWra・Obydwic strony Umow）′muSZa PrZeStrZegaC WarunkdW POlis

ubezpleCZCnlOWyCh・

6．　ZamawlaJaCyiInZynler Kontraktu／Inspektorzy NadzoruInwesIorskiego bGda

rdwnolegle z WykonawcaOtljec10ChronaubezpleCZeniowaiubezpleCZeniem，O ktdr）rCh

mowawust．lpkt．a）ib）・
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7．　Benefidentami z tytulu ubezpieczenia，O ktdrym mowa w ust・l pkt・C）bcdq

rdwnoIcgleWykonaWCaiZamawl明Cy．

8．　UbezpleC7：enia，O ktdrvchmoWaPOWyZq mLISZ脅POZOStaC wmocyprzezcaly czas

trwaniaUmovryazdo dnia（terminu）zakohczeniarealizacjiprzedmiotuUmoWy（Odbioru

KohcowegoRobdt）．

9．　JeLelizjakiegokolWiek powoduubezpleCZenianie beda pozostawaC wmocy przez

okres，Oktdrymmowawrust・8，ZamawlaJaCy mOZeZaWrZeC umoweubezpleCZeniowana

koszt Wykonawcy．W takim przypadku ZamawlqaCyJeSt uPraWniony do obciazenia

Wykonawcy kwot年ZaPlaconych skIadek ubezpleCZenioWyCh，ktdra moZe potracid z kwot

naleZnychWykonawcy．

FUNKCJE

§7

1．　Podmiotem kontroILLi魯Cymilladzoruacym z ranlienia Zamawl明CegO PraWidlowa

realizacjeUmowylPelniacymfunkcjereprezenlantaZamaw閤qCegOPrZedWykonawc瑚eSt

InZynierKontraktu／InspektorNadzoru・

2．　RoleInZylllCraKontraktullaZadaniupelniCbedzie：

3．　WimieniuInzynlera Kontraktu osobami sprawT埋Cymi obowi辞ki7、Vla7mne Ze

wspdIpraca z WvkoIlaWCa，nadzoreln nad prowadzonymi robotami oraz koordynaqa

PrOIVadzonychrobdtbeda：

a）　InZynierRezydentwosobie

b）Inspektorrobdtsanitarnychwosobie

C）Inspektorrobdtdrogowychwosobie

4．　WykonawcaLlStanaWia：

a）KierownikabudowyWOSObie

b）KieroWnikarobdtsanitarnychwosobie

PRAWAIOBOWIAZKIZAMAWIAJACEGO

§8

1．Do obowi雀Zkdw Zamawlq履CegO POZairmymiokreilonymiw treScininlgSZg UmoWy

nalezy：

1）ProtOkolarneprzekazanieTerenubudo、YnaWarunkachokreSlonycllWS3ust・4・

2）przekazanicWykonawcyDokumentacjlPrqjektow諒STWiORB，kserokopiiDecyをii

OPOZWOleniunabudowe，DziennikaBudowy，

3）przystapieniedoodbioruprzedmiotuUmowy，

4）zaplataumdwionegowynagrodzenia．

2．ZamawlaJaCy uPraWnionyJeSt do kontrolowania prawidIowoSci vvkonallia robdt、

W SZCZegdlnogciich jakoSci，terminowo語ii uzycia WねSciwych wyrobbw（materia蛤w

iurz担Zeh）・

3．ZamawlaJaCymaPraWOZgIaszaCzastrzezeniaiz担aCodW）′konawcyusunlgClaZTerenu

budowy kaZdd osoby，ktdrazdanicmZamawl綱CegO ZaChowLUe Sle niew龍ciwielubjest

niekompetentnalub niedbala w wykollaniu swoich obowiazkdw・W uzasadnionych

PrZyPadkachZamawlaJqCymOZeZqdaCLSunleCla7＝TerenubudowyPOdwykonawcdw・
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OBOWIAZKIWYKONAWCY

§9

DooboWiazkdwWykonawcy，POZainnymiokre封onymiwtre料ininlgSZej UmowynaleZy

WSZeZegdlnoSci：

1）PrawidlowewykonaniewszyStkichrobdtzwiazallyChzrealizaqiaprzedmiotuUmoWy

zgodniezJqIPOStanOWieniami，ZgOdniezDokumentacj魯ProjektowaorazSTWiORB，OraZ

innymidokumentamiopIS明CymlPrZedmiotzamdwienia，ZaSadamiwiedzylechnicznqI，

oboWlaZuJaCymlPrZePISami－WtymtCChniczno－budowlanymi，atakzezzachowaniem

nalezytqIStarannOSci，WterminieokreSlonymwUmowie・

2）WprzypadkustwrierdzeniaprzezWykonawcewadw Dokumentacjiprqjektow亭OraZ

Winnychdokumentach opisuJaCyCh przedmiot Umow，ZaWiadomiellie ZamawlaJaCCgO

wterlllillie3－Ch dniod datyich ujawnienia．W przypadku zaniechaniazawriadomienia

Wykonawca ponosiodpowiedzialnoSi za szkody wynikIe wskLltek nie zawiadomienia

3）Prowad7亨erobdtwsposbbniepowod函CySZkdd・WrtymZagrOZeniabezpie誓hstwa

ludziimienla OraZ ZaPeWnla．IaCy OChrone uzasadniollyCllinteresdwosdb trzecICll，POd

rygoren10dpowiedzialnoScicywilnqzapowslaIeszkody・

4）ZawarcieubezpicczehzgodlliezwarunkamiokreSlonymiW§6・

5）Koordynacja prowadzenia robdt przez Wykonawce z Zama同車iacymiInzynierem

KontraktulInspektoremNadzoru．

6）Opracowanie Planu BczpieczehstwaiOchrony ZdroWia，O ktdrym mowawart・21a

ustawyprawoBudowlanclprZekazanieZamaWl棚CemuWiloSci3egz・

7）Obsluga．geodezyjna pTZedmiotu zaTldwiellia，．W SZCZ中noScf∴　geOdezyjne

WyZnaCZCnleObiektdwbudowlanyCh、Vterenle・CZynnOScigeodezylneWtOkubudowyOraZ

po zakohczeniu budow，POZySkanie aktualneJ maPy ZaSadniczeJ terendw objet）rCh

PrZedmiotemUmowy・

8）ProwdzeniedokumentacjibudovJyOraZ．SPOrZadzenieDokumenlaqiipowkonawcz亭

wilo気i3egz・iinwrenlaryzaqlgeOdezyJnqPOWykonawczeJZaWieraJaCqPOiwiadczenLe

oJq PrZekazaniui zaewidencJOnOWaniu w OSrodku DokumentacJi GeodezyJneJ

iKartograHcznejwZyrardowie－WiloSci3egzemplarzy（orygi．naIy）・

9）WykonanieTaWlasnykosztWrSZyStkichniezbednychbadahluZgOdnieh：

10）Zapewnlellle WSZyStkich niezbednych nadzordwi ponieslenie zwlaZanyCh z tym

kosztbwpozanadzorcminwestorskimiautorskimPrC蒔ktanta・

11）UzyskanieWSZyStkichniezb担nychzgbdnaczasrealizacjiprzedmiotuUmowy・

12）DostarczenicZamawiajacemudokumentdW′，ktdrebedapotwicrdzal〉言えPrOPOnOWane

przezwykonawvcewyrOby（matcrialyiurz担zenia）posiad語wymaganeparametryoraz

potwierdzz涙dopuszczeniedoobrotulPOWSZeChnegostosowania・

13）Przestrzeganiella Terenie budovTyiterenie przyleglym porzadku，PrZePisdw bhp

lp・pOZ・

14）Przygotowanieodstronytechnicznejprdb，badahorazprzeprowadzenienasWOjkoszt

Prdb，badah・

15）Zglaszaniedoodbiorurobbtzanik魂CyChlubulegajqcychzakryciu・

16）Prowadzenie Ksiqzki Obmiaru w R）rmici zakresie uzgodnionym zInZynierem

Kontraktu／InspektoremNadzoruiZamawl明Cl′m・

17）Sr，OrZ担zenic oraz aktLlalizowranie w uzgodnieniu z ZamawiajacylniIl12ynierem

Kontraktu／Inspektorem Nadzoru Harmonogramu rzeczowo一五manSOWegO OraZ Plalltl

PlatnoSci．
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18）PrzedkladanieInZynicrowiKontraktu／InspektorowiNadZOrudodnia5－gOkazdego

mieslaCaWfbrmiepISemnq raPOrtdwmiesleCZnyChzpostepurobdtwfbrmieitreSci

uzgodnioneJZInzynleremKontraktu／InspektoremNadzol・u・

19）Wykonmie dokumentacji projektow諒　WraZ Z uZgOdnieniamii uTySkanie

odpowiednichdecyZiiadministracyJnyChjeSlitobedziekoniecznedo wirkonanlarObdt

budowlanych．

TERENBUDOW
§10

1．0dchwiliprotokolarnegoprzeJeCiaTerenubudowYdoczasuodbioruprzedmiotuUmowy

Wykonawcaponosiodpowicdziall1055zaurz担zenieLgOSPOdarowanienanimorazzaszkody

wyniklenatymterenie・

2・WykonawcaodpowicdzialnyJeStZautrZymyWanieTerenubudowywstaniewolnymod

przeszkddkomunikacyJnyCh・

3．PozakohczeniurobOtbudowlanychiprzedzawiadomieniemogotowoScidoodbiorurobdt，

oktbrymmowaw§14ust・2，Wykonaw：CaZObowiazanyjestdoprowadziCTerenbudowy

orazterenprzylegly，donalezytegostanulPOrZ如ku，atakZe－WraZiekorzystania－drogl

sasiadし直CeZterenem，naktdrymprowadzoncbylyrobotylubnaruszoneprzyproWadzon〉′Cll

robotach．

4・WykonawcabedzienawlasnykosztskIadowaLuSLlWaliutylizowalwszelkieodpad｝rOraZ

nlePOtrZebnematerialylurZadzeniapochodzaCeZrOZbiOrkilubpowstalewtrakcieTealizacJl

robdtbudowlanych．

5．WykonawcazobowlqZueStedozabczpleCZeniaTerenubudowyorazpozostaJaCegOnanim

sprzetuprzeddostepemos6btrzecich・

6・WykonawcazobowlaZuJeSleZaPeWniCnaTereniebudoWy・Wgranicachprzekazanyeh

pI7eZZamawlaJaCegO OraZ naterenic przyleglymnalezytyIad，POrZadek，PrZeStrZeganie

przeplSdw bhp，ZaSad ochrony SrodoWriska、P・POz・，OChrone znajd函cych sie na tcrenie

obiektdw，Sieci，lnStalacJ10raZLlrZZtdzeh uzbrqjeniaterenuiutrzymanieich wnaleZytym

stanietechnicznym，POnOSZaCWSZelkiekonsekwenqeztegotytulu・

7．WykonawcazobowlaZujeSleZ坤eWniCwlasn）′mStaranieminas同所kos7：tZaSilanicTcrenu

budowywenergieelektryCZlla，WOde，OdprowadzenieSciekdw（toalety）・

SPOTKANIAINFORMACYJNO－KOORDYNACYJNE

§11

1．W trakcie realizacJIPrZedmiotu Umowy moga OdbywaC sle SPOtkaniainfbrmac｝JnO－

koordynacyJne Z udzialem przedstaw誼eli Wykonawcyブ　Zamawl瑚CegOiInzynlera

Kontraktu／Inspektora Nadzoru，W ktdrych ma握Obow均Zek uczestnlCZyC PrZedsta、Viciele

w．stroniubosobyprzeznichupowamione・

2・WspotkaniachOktdrychmowawust・1mogabraCudziaItakzeinneosobypowolaneprzez

Strony．

3・SpotkaniabedasieodbywadwsiedzibieZamawl瑚CegOWZyrardowie，PrZyuL・C7｝rStqb・

DziehorazgodzinaspotkahzostanaustaloneprzezZamawlaJ魯CegO，POZaSlegnleCluOPlnii

Wvkonawcy・
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WYNAGRODZENIEI SPOSOBZAPIノATY

§12

1・Stronyustal明，ZeObowlaZuJqCafbrm脅WynagrOdzeniaJeStWynagrOdzenjeryczaltowe・

2．Wynagrodzenie o ktdrym nlOWa W uSt．1ustala sle na kwote brutto　……・ZI

（SIownie∴　　…），Wtym POdatekVAT‥・：‥Zl（sIowllie…………‥リーZgOdnieze

StaW函podatkuVATobowlqZ朋CaWdniuwystaWeniafhktury・

3．WyllagrOdzellie wymienione w ust．2　0b句muje WSZelkie koszty zWliLZane

z kompleksowym wykonaniem przedmiotu UlnOWy，ZgOdnie zjq treScla OraZ Zakresem

okreSlonymw§1，jakrOwniezkosztynieLl庫ewDokumentacjjprojektowdiSTWiORB・

4．WykonawcaoSwiadcza，Ze naetaPlePrZygOtOWyWaniaofertyzapoznaIsle ZTerenem

budowy，Dokumenta明　Pr（加ktow魯i STWiORBiillllymi dokumentami opISLUaCymi

przedmiot zamdwienia oraz wykorzyslal wszelkie Srodki maJaCe na Celu ustalenie

wynagrodzeniaobejmuJaCegOrObotyZWlaZaneZWykonaniemprzedmiotuUmowy・

§13

1・ZaplatazawykonanerobotyodbywacsiebedzienapodstawiedwOch fakturprzeJSCioWyCh

ifakturykohcowqi，ZgOdniezrzeczywIStymPOStePemrObdtiPlanemPlatnoScistanowl魯Cytn

za互cznikdoninlqSねUmowy・OkrcscmrozliczenlOWymbedziekwa血kalendarzowy・

2．Podstawa do wyStaWienia∴faktury／r pr7LqSCiowej／ycll bedzie sporzadzony PrZeZ

WykonawcelZatWierdzonyprzezInZynleraKontraktu／InspekloranadzoruiZamawl明CegO

Protokdlodbiorurobbtw toku，WktdrymokreSlonyzostaniezakresrzec7OWO一日nansowy，

jakizostatzrealizowanywokresierozliczenlOWymZgOdniezaktualnymHarmonogramem
rzeczowo－hnansowymi Planem platnoSei・Zaplata za prawidlowo WStaWiona fakture

przejSCiowqnastapIWterminie30dnioddatyjejdoreczeniaZamawlaJqCemu・

4．Zakrcs rzeczowo－HnansoWy，O ktdrym mowa w ust・2bedzic okreSlony na podstawie

stopnlaZaaWanSOWaniaelementdwrobdtzawartychwWykazieCenwOfercieWykonawcy・

5．ProtokOl odbioru robdt w toku musi byC zatwierdzony przezInzyniera

Kontraktu／Inspektora伯w Nadzoru Inwestorskiego przcd przedstawieniem go do

ZatWierdzenia przez Zamawl明CegO・

Przed、WStaWieniem Protokolu odbioru robdt w toku，WykonaWCa Winien dostarczyC

InZynlCrOWiKontraktLl／Inspektora／dwNad7＝OruTnWeStOrSkiego dokumenty・OktdrychmoWa

POniZqWuSt．6．

6．W celu zatwicrdzellia ProtokohJ Odbioru robdt w toku przez InZynlera

Kontraktu／Inspektora／InspektordwNadzoruInwestorskiego，Wykonawcazobowl卑Zanybedzie

dostarczyC：KsiegeobmiaruzadanyOkresrozliczeniowy，ProtokolyOdbiordwczescioWyCh

OeSliZOStalysporz担zone），Protokolyrobdtzanikajqcychiuleg萌cychzakryciuOcSlizostaly

SPOrZadzone），Deklaraqie zgodno鉦dcklara専Charakterystykiuzytkowd，AtestJ′na

wbudowanemateriatyOeZelisaWymaganePrZePISalni），ProtokoIyprbbisprawdzeh，badah，

PO1－1iardw・LIStalone．wUmowielubinnychdokumentachwymienionychw§lUmowylub

wynik…南cezprzcpIS6wlubnormdlaWykonanychrobdtbudowlanych，POmiarygeodezune

wykonanelPOdpisaneprzczuprawnionegogeodetepotwierdzこ高cezgodnoSewykonanych

robdtzDokumenLacJaPrOjektowa・

Po sprawdzeniu ww・dokumentdw przezInZynlera Kontraktu／Inspektora伯w Nadzoru

Inwestorskiego，Wykonawca wysLawi Protokdl odbioru robbt w tokui przedlozy go

InzynlerOWiKontraktu／Inspektorowi／omNadzoruInwestorskiego・

7．ProtokdlodbiorurobdtwtokuzostaniczatwierdzonyPOdokonaniuodbiorurobdtwtokulO

ktdrymmowaw§14ust・5UmoWy・
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8．Protokblodbiorurobdtwtokuniezostaniezatwierdzony，JeZeli：

a）Protokdlzaw亨aroboty，ktdreniezostalywykonanelubzostaIywrykonaneniezgodniez

UmowqlubprzepISamitechnic7nO－budowlanymi，

b）dostarczonedokumentyzwnioskiemWykonawcyozatWierdzenieProlokotuodbiorurobdt

WtOkusqniekompletnelubbledne，

C）WykonaWCa nie dostarczyl TnZynierowi KontraktulInspcktorowi／om Nadzoru

IllWCStOrSkiego Raportdw miesleCZnyCh z postepu robdt，albo dostarczone Raporty

miesleCZneSaniekompletnelubzawieraJainfbrmacJenieodpowiadaiaceprawdzie，

d）WartoSCzreaLizowanychrobdtwokresierozliczeniowYmPrZekraczakwoteprzewidziana

WHarmonogramicrzeczowo一鉦IanSOWymiPlaniePlatnoSci，ChvbazeStronyuStalillTinaczq．

e）WartoSCwykonanychRobdtwokresierozliczeniowymnieprzekraczalO％wynagrodzellia

zawykonanieprzedmioluUmow，ChybazeStronyuZgOdniIylnaCZq、

f）Wykonawcaniedostarczydokumentbw，OktdryChmowaW′uSt・6，

9．RozliczeniekohcowenastaplnaPOdstawieProtokoねOdbioruKohcowegoRobdtpoJegO

zatwierdzeniuprzezTnかnieraKontraktu／InspcktoraJ伯wNadzoruInwestorskiego

iZamawl棚CegO・

10．Podstawadowystawieniatakturykohcowejbedziesporz担zonyprzezWykonaWCe

izatwierdzonyprzezIn勾′nieraKontraktu／TnspektoraldwNadzoruInwestorskiego

iZamaWla胆CegOProtokdIOdbiorLlKohcoWegORobdt・

11・Zaplatazaprawidlowovrystawionafakturekohcowanast紳lWterminie30dnioddatyJeJ

doreczeniaZamawlaJaCemuPOdwarunkiem，わ

ーWykonanyiodebranyzostaniecatyzakresrobdtob庫ychUmowaoraz

－uSunleteZOStanaWSZyStkiewadyiusterkizawartcwProtokoleOdbioruKohcowegoRobdt，

－　Wykonawca wraz z ProtokoIem Odbioru Kohcowego Robdt zloZy Oiwiadczenia

podwkonaWCdw言zbrakjestjakichkoIwiekzalegloSciwzaplaciewynagrOdzenianarzecz

podwkonawcdwwrazzkopiamlPrZelewdwpotwierdzajaCyChdokonanieplatnoSci・

12．PJatnoSciz：rfaktury dokonywane beda dla nastep高じego podmjotu（WykonaWCylub

W）′konawcywspdlnievrykonし直CegOZamdwienie）nakontowskazaneprzezWykonawcena

fakturze．

13．DatazaplatyJeStdziehobci＊eniarachunkuZamawlqaCegO・

14．ZamawlaJaCynicprzewidujeudzielaniazaliczek・

ODBlORY

§14

1．0dbidrmanacelustwrierdzenie：PraWidlowegowykonaniarobdtzanikajacychorazrobdt

uleg萌cychzakryciu，Prau刷owegowykonania∴Zakres†rObdtdocelwplatnoSci（odbidr

robdt w toku）oraァOdebraniciprzekazanie ZamawiaJqCemu CaIego prZedmiotu Umowy

（OdbidrKohcowyRobdt）・

2．Wykonawca zawiadomi Zamawla揮egOiIn坤niera Kolltraktu／Inspektora Nadzoru

o gotowoscido odbioru robdt na pISmielubJbxem naadres ZalnaWlaJaCegOiInZynlera

KontraktuorazdokonaodpowiedniegowpISudoDziennikaBudowy・

3・WpiswDziennikuBudoWymuSibyCpotwierdzonyprzezwlaSciwegoInspektoraNadzoru

Inwestorskiegopotwierdzを厄cegogotowo誌Wykonawcvdoodbioru・

4．JeZelinast紳Ia jakiekoIwiek przeszkody W Odbiorze z przyczynlezacych po slronie

Wykonawcy，Wykonawca ponownie zaWiadomiTnzyniera Kontraktu／Inspektora Nadzoru

iZamaW′iajqCegOOgOtOWOScidoodbiorLlWSPOSdbopisanyw§14ust・2・
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5．1nZynler KontraktLJInspektorzy NadzoruInwestorskiego dokonaJq Odbioru robdt

Zanik年iacych oraz robdt ulega璃CyCh zakryClu W Clagu　3　dni od dnia skutecznego

ZaWiadomieniaprzezWykonawce．

6．Zamawl瑚CyiInzynler Kontraktu／Inspektor Nadzoru dokona璃OdbiorLIrObdt w toku

WClagu7dnioddniaskutecznegozawiadomienia．

7．Zamawl瑚Cyi TnZynier Kontraktu／Inspektor／rzy NadzoruInwestorskiego dokon瑚

OdbioruKohcowegoRobdt（PrzedmiotuUmowy）wciagu14dnioddalyzglosZeniaprzez

WykonawcegotowoScidoodbioru．

8．DozgloszeniagotowroScidoOdbioruKohcowegoRobdtWykonawcado互czynasl印明Ce

dokumentyodbiorowewiloSci3cgzcmPlarzy：

a）Inwentaryzacjg．geOdezyjna powykonaWrCZa（Oryginaly）W　3　egz・ZaWieraj望

poSwiadczenie oJq PrZekazaniui zaewidencJOnOWaniu w OSrodku DokumentacJI

GeodezyJnejiKartografic7nqWZyrardowie，

b）Protokoly odbiordw robdt zanikajqcych oraz robdt ulega南cyCh zakryciu言e組zostaly

SPOrZadzonewtrakcierealizacJirobdt〕

C）Dokumenty，Oktdrychmowaw§2ust．1pktb），

d）Dokumentacjep叩）′konawczaprzcdmiotuUmowylaWPrZ）rPadkudokonaniapodczas

rcalizacJl rObdt zmlan nie odstepuJaCyCh w sposdbistotny od zatwierdzonego Pr〔扉ktu

budowlanegolubwarunkdwDecyZJlOPOZWOleniunabudowe、kopierysunkdwwchodzqcych

wrskladzatwierdzonegoProjektubudowlanego，Znaniesionymizmianami，aWraZiepotrzeby

uzupeln1年膚CyOPISZmianwrazzkwalinkaqiaodst押1eniadokonanaprzezPrC扉ktanta，

e）DziennikBudowy，

t）OSwiadczenie Kierownika budo、Vy O‥ZgOdnoSci w｝rkonania robdt budowlallyCh

zprojektembudowlanym，WarullkamiDecyzJ10POZWOleniunabudov鳴iobowlqZuJaCymi

przepISami，POtWierdzone przez PrqiektantaiInspcktora伯w NadzoruInwestorskiego，W

przyPadku dokonania podczas wykonywania robdt nieodstepulqCyCh

w sposdbistotny od zatwierdzoncgo Projektu budowlanegolub warunkdw DecyZ】1

0POZWOleniunabudowe，

g）ProtokoIypr6b，badah，SPraWdzehustalonychWUmowie，1ubwynikこ高cychzeSTWiORB，

PrZePISdwlubnormdlawykonanychrobdtbudowlanycll・

h）innedokumentywrymagaPedoProtokoIdwodbiorurobdtwtokuoktdr〉’Chmowa§13，

ktbre nie zostaly wczeSnlej dostarczonelub zostaly uznane za niekompletnelub

nlePraWidlowrOSPOrZ的zone・

9．Jezelidokumenty，OktdryChmowaw§14ust・8saniekompletnelubnicodpowiadaia

prawdzieInLynlerKontraktujakiZamawlaJaCym棚PraWOOdmdwiCOdbioruKohcoWegO

Robdtpowiadamla凋COtymWykonawc阜・

10．JakikoIwiek odbibr robdt dokonany przed Odbiorem Kohcowym Robdt nie mo7e

stanowiC podstawy roszczenia Wykonawcy do Odbioru Kohcowego Robbt（Przedmiotu

Umowy）．

11，Jezeli w trakcie odbioru zostana stwicrdzone wadyi usterki，tO ZamawlaJqCemu

PrZ）′Siug明naSL印uJqCeupraWnienia：

1）jezeliwadynad魂siedousunieci叩OZeOdmdwidodbiorudoczasuusunieciawad；

2）jeZeliwadynienadajasiedousunlrLatO：

a）　jeZeli nie uniemozliwli璃　One uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie

zprzeznaczeniem，7amawlq雀CymOZeobnizyCodpowiedniownagrodZenie，

b）JeZeli wady uniemozliwLaJq uZytkowanic przedmiotu Umowy ZgOdnie

z przeznaczcniem，ZamawlaJaCy mOZe OdstqpiC od Umowylub z軸ai wvkonania

przedmiotuodbioruporazdrugl・
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12．WszelkieczynnoScIPOdczaswykonywaniaodbioru，terlnlnyWyZnaCZOnedo usunleCla

wadiusterekbedazawartewProtokoleOdbioruKohcowegoRobdL・

Protokd∴zostanie podpisany przez Inzynlera Kontraktu／Inspektora／Ow Nadzoru

Inwestorskiego，PrZedstawicieliZamawlq雀CegOiWykollaWCy・

13．0usullleCluWadiusterekWykonawcazaW′iadomiZamawl劉魯CegO，Z如2両cwyZnaCZenia

terminuodbioruwzakresieuprzedniozakwestionowanymjakowadliwy・

14．JeZeliWvkonawcanieusuniewadiusterekwtcrmillieokreSlonymprzezZamawl瑚CegO，

ZamawlaJqCy mOZe usunac wady we wlasnym zakresie，a naStePn－e ObciaZye kosztami

Wykonawte・

15．Zamawl弼CyWyZnaCZaOStateCZnyterminodbiorurobdtpouplywieokresu rekqimiza

wady・Stwierdzenie usunleCla eWentLlalnych wad powstalyCh w tym okresie zostanie

POtWierdzoneprotokolarnie・

§15

1，JezeliZamaw・1明CybedzieuzytkowaljakakoIwiekukohczonaczeSCrobdtprzedOdbiorem

KohcowmRobdt（PrzedmiotuUmow′y），akoniecznoutcgouzytkoYaniabedzieuzgodniona

miedzystronam主totakieuZytkowaniebedzieuwaZanezauzytkowanletymCZaSOWe・

2・UZytkowanietymczasoW′eniebedzierdwnoznaczlleZOdbioremKohco”′ymRobdtinie

mozebyipodstaw魯doroszczeniaWykonawcyOtakiodbidr・

KARY UMOWNE

§16

1．WrazienieWkollanialLlbnienaleZytego vrykonaniaprzcdmiotuUmoW，ZamaWiajacy

mozezadaCodWykonawc）′ZaPIatykarLlmOWnyChwnastepuJaCyChprzypadkacll：

1）ztytuluodstapieniaWykonawcyodUmowyzprzyczynle埼CyChpojego strollielub

niewykonaniaprzedmiotuUmowy－WWySOkoSci20％wynagrodzeniabrutto，Oktdrym

mowaw§12ust・2Umowy，

2）ztytuluzwlokiwwykonaniuprzedmiotuUmowy－WWySOkoSci0，05％ⅥynagrOdzepia

brutto，Okterymmowaw§12ust．2UmowzakazdydzielizwlokiWStOSunkudotermlnu

okreSlonegow§3ust・lb），

3）ztytuluzwIokiwp望StqPieniudousuwaniawadiusterekstwierdzonychprzyodbiorze

orazwokresierekqjmlZaWady－WWySOkoSci0，05％wyllagrOdzeniabrutto，Oktdrym

mowaw§12ust・2Umoッ7akaZdydziehzwlokiwstosunkudoterminuokreSlonegoprzez

ZamawlaJaCegOnauSunleCleWadlubusterek，

4）ztyrtuIuzwlokiwusunieciuwadiusterekstwierdzonychprzyodbiorzeorazwokresie

rekqjmizawady－Ⅵ′WySOkoSciO，05％wynagrodzclliabrutto，OktdrymmowaW′§12ust・2

UmowzakaZdydziehzwIokiwstosunkudoterminuokreSLonegoprzezZamawlaJqCegOna
usunleCleWadlubusterek，

5）za spowodowanie przerwlr W realizacjirobdt z prZyCZyllZaleZnycl10d Wykonawrc〉r

wWSOkoSci0，05％wynagrOdzeniabrutto，Oktdrymmowaw§12ust・2Umowzakazdy

dziehpr7erWy，

6）za odstqpienje od Umovry przez Zamawi萌cego z przyczynlezaCyCh po stronie

Wykonawcy－WWySOkoSci20％wynagrOdzenitlbrutto，Oktdrymmow’aW§12ust・2

Umowy
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7）WwysokoSci0，01％wynagrodzeniabrutto，OktdrymmPWaW§12ust・2Umowy？a

ka如ydzichzwわkiwprzyPadkubrakuzapIatylub nietermlnOWq ZaPlatyWyllagrOdzenla

naleかegopodwykonawcomLubdalszympodwykonawcom，

8）wvwsokoSci0，05％wYnagrOdzeniabrutto，OktdrymlnOWaW§12ust・2UmowyZa

nlePrZedloZeniedozaakceptowaniaZamawlaJaCemuPrPjektuumowl′OPOdwykonawstwolub

prqicktuje〕Zmiany，

9）wwysokoSciO・05％WynagrOdzeniabrutt0，．0ktdrymmowaw§12ust・2UlnOWyZa

nlePrZedIuzenie ZamawlaJqCemu P0台Wiadczonq za zgodnoiC z oryglnalem kopilumOWy

OPOdwykonawstwolubjejzmiany，

10）WwysokoSci0，01％wynagrodzenia brutto・OktdrymTlOW′atV§12ust・2Umowy・Za

brakstosownqzmianyumowyopodwykonawstwowzakresletermlnuZaPlat）′・

2・WykonawcyprzysluguJePraWOnaliczaniakarumownychWnaStePuJaCyChprzypadkach‥

l）zazwIokeWPrZekazaniuTerenubudowy－WWySOkoSci0，05％WynagrOdzeIliabrutto，

oktdrymmowaw§12ust．2Umowyzaka7dydzichzwIoki，

2）zazwlokeWdokonaniuodbiorukohcowegorobdt－WWySOkoSci0，05％wynagrOdzenia

brutto，Oktdr〉mnlOWaW§12ust・2UlnOWZakaZdydziehzwIoki・

3）za odstapienle Od Umowy przez Wykonawcc z prz）′CZynlezacych po sLronie

Zamawla揮egOZZaStrZeZeniemust3ponizq－WWySOkoSci20％wynagrodzeniabrutto・

oktdrymmOWaWS12ust・2Umow・

3．WvkonawcynieprzysIugujePraWOdonaliczeniakarumowrnyChwprzyPadkuOktdrym

moWaW§20ust．lpktl）a）・

4．Wprzypadku，gdyszkodaprzeWyZszawartoSCkaryumownej StronyzastrzegaJqSObie

praWOdochodzenieodszkodowaniauzupelni明CegO・naZaSadachogdlnych・

RBKOJMIA

§17

ZamawlZ揮emuPrZySluguJauPraWnieniaztytuIurekojmizawadyHzycznewyrkonany’Ch

robdt nazasadachokreSlonychwKodeksie Cywrilnlm，Z tym Ze Okrestrwalliarekojmi

WnOSi…一atlic型OddatyOdbioruKohcowegoRohdt・

ZABEZPIECZENIENALEZYTEGOWYKONANIAUMOWY

§18

1・WykonawcawnosizabezpieczenienalezytegoWkonaniaUmoⅥ′yWWySOkoScilO％

WynagrOdzenia umownego za przedmiot Umowy（brutto）・小　kwotei…………………‥Zl

2．Zamawla揮y ZWrbci70％zabezpleCZenia w tcrminie30dni od dnia、Vy・kollania

zamdwieniaiuznania przez Zamawla揮egO Za naleZyCle Wykollane・Poprzez nalezyte

wykonanie Zamawl明Cy rOZumie kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy・

potwierdzoneobustronlliepodpisanymProtokotemOdbioruKohcowegoRobdt・

3．Kwota30％wySOkoScizabezpieczeniapozostawionazostanienazabezpieczenieroszczeh

ztytulurekqjmizawady・－kwotatazostaniezwrdcona、Vterminie15dnipouplywieokresu

rekqjmizawady・

4．ZamawiajacyねtrZ）′maZabezpieczenienaleZytegowykonaniaUmowywprzypadkunie

v，yWlaZaniasieWykonawcyzwrarunkdwninleJSZdiUmowy・
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ZMIANAUMOWY

§19

1．ZakazLyeSlelStOtnyChzmianpostanowiehzawanej UlnOWyWStOSunkudotreScioftrty，

napodstawie ktdrcj dokollanO Wyboru Wvkonawcy，Chyba zezmiana bedzie dotyczyla

nastep明CyChpostanowiehUmowy：

1）zmianywymaganegoterminuzakohczeniarealiZaCjipr7edmiotuUnlOW，

2）zmianyosdb，PrZypOmOCyktdrychWykonawcarealizujeUmoWe－WSkazanychwofercie，

3）zm亨yosdb・PrZyPOmOCyktdrychZamawf魂cyrealiz扉Umowe1

4）zmlanyZakresurzcczowegoUmowy，

5）zm専′umOwionegowynagrodzenia〕

6）zm！anySPOSOburealizacjiUmowy，WtymZmianytechnoLogiczne1

7）zmlanyOkresurekqjmi，

8）innychzmianUmowyWrtym ZWiaZanyChzezIPianapowszechnieobowiqz亘qCyCh

przepISdwprawa、WZakreslem掘CymWPlywnarealizacJePrZedmiotuUmowy・

2．Zmiany，OktbrychmowaWuSt・LmogabyCdokonanenaskutekzaistnienianast印uJaCyCh

l）Wyst紳ieniazm亨POWSZeCllnieobowiazLJqc〉’Chprzepisdwprawawzakresiem魂cym

wplywnarealizacJePrZedmiotuUmow・

2）Wystapienie bkddw w Dokumentacji projektowej，uniemozliwiajacyCh w）′konanie

PrZedmiotuUmoWy・

3）Wyniknieciarozbiezn〔専lubni函snoSciwrozumieniupq庫uzytychwUmoW’ie・ktdrych

niemoznausunac wlnnySPOSdb，aZmianabedzieumoZliwiaC usunleClerOZbie血oSci

idoprecyzowanieUmoWWCClujednoznaczneJLnterPretaqlJqIZaPISdwprzezstrony・

4）WystaPieniakoniecznoScizmianyosdbwskazanychwofercie（SmierC，Choroba，uStania

stosunkupracy，inlleZdarzenialosoWlubinneprzyczynyniezalezneodWykonawcy），

przypomocyktOrychWykonawcarealizuJePrZedmiotUmowy・PrzedmiotowazmianaJeSt

mozliWaPOdwarunkiemzaproponowaniainnychosdb，SPelni棚CyChnadziehskladania

ofert，WarunkiokreSloneprzezZamawl明CegOWSIWZ・

5）WystapieniakoniccznoScizmiany osdb，PrZy POmOCyktbrychZamawiajacy realiz可e

PrZedmiotUmowy・

6）Wystapicniakonieczn専ZmianosdbW）rkonawcy・WPrZyPadkugdyZamaw牢Cyu？na・

zeosobyte niewykon晒naleZycle SWOichoboWiazkdw・WykonawcaobowlqZanyJeSt

dokonaCzmianytychosdb，nailllleSPelnia．IqCenadziehskIadaniaofertwarunkiokreSIone

wsIWZ，Wterminieniedluzszymni乏14dnioddatyzloZeniawnioskuZamawlaJaCCgO・

7）Wystap亨a koniecznoSci wprowadzenia zmian spowodowanych nastep南ymi

okolicznosclami：

a）dzia五miasilywyZSZeiutrudniajacqiiuniemo荊WiajacejwykonanieprzedmioluUmowl′

zgodniezjejposLanowieniami（przezsilewyzszauwaZasieokolicznoScib的CePOZa

rozsadnakontrolakaZdejzestronktdrepowstalypozaWarCiuUmowy，ktbrvchzadnaze

slron nie∴mOgia przewridzieC，takiejak‥WOJna，dzialania woJenne，pOZar，POW6dZ，

trzeslenieziemi言1111ekleskizywiolowe、Skr吐inlCniekorzystnewarunkiatmosferyczllC、

zarz如zenie／aizakazywydaneprzezwladzeora7Strajki），

b）zmian？danych zwiaza－1yCh zobsluga administrac証0－OrgaJhzac高na Umow〉′

（np：ZmlananumeruraChunkubankowego）・

C）zmlan）′danychteleadresowych・

d）zmlanaObowiaZL南cejstawkiVAT，

e）rezygnacjaprzezZamawiajacegozrealizaqiicz挙CiprzedmiotuUmovJy・
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SheqJikaqaLrtuL′伊h脇rl′〝k（品Za〝諒1Ie′7LadIaposlepo－l，a′uaO雄とIeIeWeニamdIのentapL／b／，C＝negOPrO、一ia‘tO′7宰0、一i句，blePr＝elargzI

nJeOgrarIILニOnegOI7arObooJb雄tblγh′7CI，0／egtLIqCe′lareal，ニaq，ihLknJaTlr8LI2－．Mo‘れmlニaqtlOc中二CニaJ′7JScIekdwli・勾／rardol，，le－

BzIdo、1′alpr＝ebI，‘JoIL，aIn方as柄kf・／′ythogo用yi’一一，ChodこqCegO一γSktad PrqIe柄，，Go叩ndal’kal－ind11（トjciekr用0、・・／，枇SC′e4ソ〟rd6時－

Ft‘γ）l／当一朝〕Lfq7IILLI7SOl順negO〝rニeこし′〝ICEIIr・OPyS佃＝ejr。dk6品Ft，ndLLSニI15万か′703cJ、し・ramaChProgra′，用0匹raCtJr′eg‘）／′yrの／rukllIra

WyStmienie．i専OkolicznoSciniemoZli喧doprzewidzeniawdniuzawarciaLJmowy，

unicmozliwlaJaCq WykonanieUmowywokreSlonymplerWOtnieterminielubzakresie

lubwokreSlonyplerWOtniesposdb，

g）odmiellnyCh od prz而tych w Dokumentacjipr（房ktowq warunkdw terenowych，

w szczeg61noSciiStnienie podzicmnych urzadzeh，lnStalaqllub obiektdw

in舟astrLIkturaLnych．

3．IstotnazmianapostanowielizawartもUmovvymozenastapICZaZgOdqObustronWyraZonq

na pISmie pod rygorem niewaznoScl・tylkolla Warunkacll OkreSlonych w SIWZ・

ZZaStrZeZeniem§4．

0DSTAPIENIEODUMOWY

§20

1・Oprbczprzypadkdw okreSlonych wKodeksic Cywilllymiwust・7art・143c ustawy

Prawazamdwienpublicznych stronomprzySluguJePraWO OdstapleniaodUmowyW

nastep明eyChprzypadkach：

1）　ZamawlaJaCCmuPrZySlugueprawoodst帥1eniaodUmoWWSytuaCJi，gdy：

a）zaistniaIaistotlla Zmiana okolicznoScipowrod塙ea，Ze wykonanie UmovvllicIczy

winteresie publicznym，CZegO nie mozna bylo przeWidzieC w chwilizaWareia Umowy

（Zamawiz彊cy moZe odst紳iC od Umowy W terminie30dniod pow函cia wiadomoSei

Ot）でhokolicznoSciach），

b）Wykonawcanierozpoczかrobdtbezuzasadnionychprzyczynorazniekontynuujeich

pomimowezwaniaZamawlalaCegOZIozonegonapISmie，PrZeZOkreskolejnych14dniod

datyWeZWania，

C）Wykonawcabezuzasadnionychprzyczynprzerwalrealizacjerobdtiprzerwatatrwa

dluZqni215dni，

d）WykonaWrCaniewykoll車robdtzgodniezUmowaiobowiazLJacymiprzepisaTli，

C）Zostalwydanynaka77牢Cian南tkuWykonawcylubnast糾珂OpogorszclllCSytuam

nnansoW匂Wykonawcy、unlemOZliWlaJaCePraWidlowewykonanieUmowy，

D Wykona：VCa ZaWiadomi・∴乞．na skutek zaistnienia nieprzcwidzianyrCh LlPrZednio

okolicznoSciniebedziemdglwywl雀ZaCSleZUmow・

2）　WykonawcyprzysluguJePraWOOdstapleniaodUmoWWSZCZegelnoici，gd〉′：

a）Zamawk高じyniewyWiazし直sieZObowi担uzaplaty’kturprze千〇kresdluzszyniz

30dniliczac odtemlnu P虹noSciokreSlonego wninlqiSZej Umowle，mimo wezWanla

iwyznaczeniadodatkowego14dniowegoterminunazaplate，POdrygoremodst碑leniaod

Umowy

b）Zamawiaiacyodmawiabezuzasadnionej przyczynyKohcowego Odbioru Przedmiolu

UmoWγ（Robdt）・

OdstapICnie od Umowy POWinno nastapIC W fbrmie pISemneJ POd rygorem

lliewaznoScitakiegooSwiadczellialPOWinnozawieraCuzasadnienie・

PrawoodstapleniaodUmowmoZebyCrealizowanewclqgu21atoddniazawarcia
Umowy．

2．WprzypadkuodstapleniaodUmowyWykonawceiZamawl明CegOObci雀勾魯naStepu：膚CC

obowiazkiszczegdlowe：

1）W terminie7dni od dllia odstapienia od Umowy W）′konawca przy udziale

Zamawl弼CegOSPOrZ的ziszc∠egdlowyprotokdlinwentaryzacJlrObdtwtokuwedlugstanu

nadziehodstapICnia，

2）Wykonawcazabezpieczyprzerwanerobotywzakresicobustronnieuzgodnionymna

kosztteJStrOnyZPrZyC7yn，ktdrqnastapiloodstaplenieodUmowy・
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a）dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty

nalezyCleWykonane，ktdrezostatywykonanedodniaodstaplenia，

b）rozLiczeniasiezWykonawcaztytulunierozliczonychw中ysp享bkoszt6wbudoW

obiektdw zaplecza，urZadzeh zwlaZanyCh z zagospodarowanlemluZbrojeniem Terenu

budowychyba，ZCWykonawcawyrazizgodqnaprZeJeCletyCllObiektdwiurzadzeh・

C）prz彊CiaodWykonawcypodswdjdozdrTerenubudowy・

3・We wszystkicllPrZyPadkach odstaplenie od UmovJy naStePtUe Ze Skutkiem na dZieh

otrzymaniaoSwiadczeniaw諒00dstapleniuodUmowyprzezdrugqStronG・

POSTANOWIENIAROZNE

§21

1．Wykonawca w ramach wynagrodzcnia，OkreSlonego W′§12ust・2przel10Si na

ZamawlaJqCegO autOrSkieprawam魂tkowe do utwordwpowstalvchwW′ynikurealizacJl

ninlqSZejUmowynawszystkichznallyChwchwilizawrarCiaUmowypolacheksploatacJl・

wszczegdlno誼nawszystkichodrebnychpolachcksploatacJIWSkazanychwart・50ustawy

z dnia41utego1994r・O Prawie autorskimiprawach pokrcwnych oraz zezw，ala na

w′konywanie przez ZamawlalqCegO ZaleZnego prawa autorskiego do tych utwordw bcz

koniecznoSciwcze鉦iqszejakceptacjiibezdodatkowegoWnagrOdzenia・

2．WykonawcaupowazniaZamawrlaJaCegOdoWkonywaniawswroimimieniuautorskich

prawosobistychorazupowaZniaZamawlaJaCegOdoudzielaniawtymzakresie dalszych

Pelnomocnictw・

§22

Wykonawcaniemozeprzeniescprawwyn函南ychzninlqSZもUmovJynainnypodmiot，

chybazeZamawl綱CyWraZinatopISemnaZgOde・

§23

1．WlaScicie⊥em wszystkich odpadbw powstaIych w wyniku re品zacJi Umowy，

w szczegdlnoSci materialdwi urzadzeh porozbidrkowych jcst Wvkonawca，eh〉’ba ze

ZamawlqaCyuStaliinaczq・

2．WtaScicielodpaddwzobowlaZanyJeStdostosowaniaprzepISdurUstawyoodpadachz

dnia14grudnia2012r・（Dz・U・2013poz・21）・
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El叩lI日、平dUi／laI7SOl・・a′TegOP′二eニLI′照LhI10！，ySkqニeLh・OdAo”i′l〟1ar〟顔′Sj）d／r，OScl－I・ramu。hProgra研′（乃ert，。一／negO妬ias／r～′kf，／ra

ISlUdol用Sko

§24

W sprawach nieuregulowanych ninlqSZa Umowa ZaStOSOWmie ma埼prZePISy Ogdlnie

obowlaZL咽Ce，WSZCZegdlno料i：uStaWaPrawoZamdwichPubliczllyCh，Prawobudowlanewraz

zprzepISamlWykonawczymiorazustawaKodeksCyWilny・

§25

EwentuaLnesporywynik〔由cezestosoWanianinlqISZejUmowypodLegaJqrOZPOZnaniuprZeZ

SadPowszcchnywraScluydlasiedzibyZ棚mW′la凋CegO・

§26

Umowe ninleJSZq SPOrZqdzono w4jednobrzml脅CyCh egzemplarzach，3egzemplarZe dLa

Zamallr1aJqCegO，legz，dlaWykonawcyi

§27

1．Wszelka korespondenqa pomiedzy Stronamipowinna byd kierowana na p－Smie na

nastepuJaCeadresy：

Zamawl明CegO：Przedsicbiorstwo GospodarkiKomunainej”Zyrarddw”Sp・ZO・0・

96－300Zyrarddw，ul．Czysta

WykonaWCy

2・StronyzobowlaZu．IaSleinformowaCozmianieadresusiedzibyna14dniprzedplano、Vana

zmiana・WraziebrakupoinfbmowaniakorespondencJaWySlananadotychczasowyadres

bedzieuznanazaskutecznicdoreczonawterminie7dnioddnianadania・

ZamawlmaCy： Wvkonawca：
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上？IY）Jollil高の

INFRASTRUKTURA
ISRODOWiSKO
Nへkil

走塁

Zai czniknrlOdoSIWZ

DOKUMEJVTACJAPROJEKTOrV4

wpostepOWaniuoudzieleniezambWienianarealizacJe：

Zadania　8B．2－。Modemizaeja Oczyszczalni Sciekbw′　W zyrardowie　－　Budowa

lpIZebudowainnがtmktury drogowej”wcI10dzacego w skIad Projektu”Gospodarka

wodno一gciekowawmicSciczyrardew－EtapII”wspdIfinansowanego przezUnie

Europejskq zc Srodk6w Funduszu SpdjnoSci wr ramaCh Programu OperaeyJnegO

InfrastrukturaiSrodowisko．

NrrcfcrencyJnynadanysprawieprzezZamawlaJilCegO：ZP／JRP爪B／8／2015

ZAMAWIAJACY：

P化e謝ebiorsルOGoや0れkiHom〟naL噂i，，かar〟W，，坤zo・0・

初年ysla5

96－300Zl，rar〟w

POLSK4

WskladDokumcntacJIPrqiektoweiWChodZi：

－Prqjektbudowlany－PrqjektzagospodarowaniaterenulPrOjektarchitektoniczno－budow塙ny

ModernizadaoczyszczalniSciekdwwZyrardowic－budowaiprzebudowainhastmktury

drogowd，dz．eW′．1263／10，1263／6－WrZeSieh2014r・

Prqiektydo互czonesaWP皿ach：

Projektbudowlany・Pdf

NazWY Wlasne materiaidw、uM的dzchIub DrOducentdw・ktdre m0ga∴DOiawi‘専

wDokumCntaCjit・TOickto望i－nie－中eZvtrIktowa年ako：bowiazuiac、叶narTutOnYCh

badzsugerowanvchDrZezZ組maWiaiaCet：0・Zamawiaiac†’doDuSZCmmStOSOWanieiTetl0

坐WnOW電ncgo（speIniaiacegowmg抑ial・OdmeWSIWZlmatcriaIulubur的dzcoia・

GdziekoIwiekwDokumenlaqlPr（加ktoweJOPISanOPrZedmiotzamdwieniazapomocanorm，

aprobat．specyHkacjlteChnicznychiimy′Chsystemdwodniesienia，tamdopuszczasierdwnicz

rozwLqanla rdwnowa如e opISyWanym PrZy CZym Wykonawca，ktbry powotuje sle na

rozwlaZanlardwnowazneoplSyWanymPrZeZZamaw埋aCegOlJeStZObowiazanyw）′kazaC・Ze

oftrowane przez niego roboty budowlane speIniaj卑　Wmagania okreSIone przez

ZamawlqaCegO．
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Zal優CZniknrlldoSIWZ

SPECYFmACIETECHNICZNEJVI酬4NLAIODBIORUROBOT

BUDOWLANYCH
WPOStePOWaniuoudzieleniezamdwienianarealiza・諦：

Zadania　8B．2－，，Modernizacja Oczyszczalni SciekOw w zymrdow′ie　－　Budowa

iI）rzebudowainfrastmkttllγdrogowej’’wchodzacegowskIadProjektu・，Gospodarka

wodno一gciekowa w mieScic Zyrarddw－EtapII”wspdlfinansowancgo przez Unie

Europejska zc Srodkdw Funduzu SpdjnoSci w ramach Programu Operacyjncgo

lnfrastmkturaiiI・Odowisko．

NI・re宣brencyJnynadanysprawieprzezZamawlaJaCegO：ZP／JRP／RB／8／2015

ZAMAWIA．IACY：

HzedsiebiorstwoGospoLtL．rkiKtmmaL・照i”易rarddw，，Sb・ZO・0・

〟　CぴSta5

96－300Zl，rarl碓w

POLSKA

Tekst SpecynkacjiTcchnicznychWykonaniaiOdbioruRobbtBudowlanych（STWiORB）

dolqczonyJeStWPliku：

STWiORBpdf．

G‘kiekoIwiekM，坤e鋤kadachTわhniczr）Ch砂konaniaiO（航）ruRobdIBudoMノIaT型h

碕TWORB）q空ano p′‘ZedmioIzam‘咋咋Za pOmOCq nOrm，？Obat・SPeC筋ka‘ji

短・hnicz砂）ChilnnyCh　砂，StemdltJ OdniesienTa，tam‘uSZCZa Sle rOWniez rozM／，iqzania

rbwnowazne　叩亘）ルarym prZy C少Im WykonaMjCa，kti砂powoluie j▼ie na ro2mliqZania

rdw・nO∵aZne〔PisyanymprZeZZlmrViqfqcego，jesrzobowiqzaryMykaz咋Ze（ルow’ane

przeznlegOrObovIbuLk開所IneSpetnl〝q↓ルmaganiaokreJloneprzezZama1倍qqCegO・
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ElapJl当1′岬dyiI7a′7SO、iu′1egOPr＝eニljr，LeEur叩びkq二eL諭dkiw凡〝duLT＝uSI，dh70品、一′ralnaCl7Prog′・amu（巾e′・aCly17egOhかaslrukJur‘7

1SroLioIliISko

IrtIFRASTRUKTURA
ISRODOWlSKO
N∧liO　　　　　　　　　し

A茎 鰻閏璽案

Zal叩Zniknr12doSIWZ

PRZEDML4RROBdT

WPOStePOWaniuoudzieleniezamdwienianarealizacJe：

Zadania　8B．2－”Modernizacja Oczyszczam Sciekdw w zyrardowle　－　Budowa

iprzebudoWainfrastruktu一Y drogowej”wchodzacego w skIad Projektu”Gospodarka

WOdno一gcickowa w micScie Zyrarddw－EtapⅡ’’wsFIbl鮒IanSOWanegO przCZ Unie

Eul・OPejsk雀　ze Srodkbw Funduszu SI）6jnoSci w ramach Programu Operacyjnego

lnrrastmkturaiSrodowisko．

NrreferencyJnynadanysprawieprzezZamawlaJaCegO：ZP／JRP価tB／8／2015

ZAMAWIAJACY：

nてe‘嘩biorstwoGospodarkiRbmunaLnej”ZyrardCw”坤zo．0．

u CUSta5

96－3004，rar〈Idw

POLSRA

PrzedmiarrobdtzostalzataczonywI］届ku：

PI・zedmiarrobdt．pdf

Uwaga－PrzedmiarrobdtmacharakterDOmOCniczv．Podstawado sTJOrZadzeniaoftrtviest

Dokumentacja∴projektowa：i：Specynka岬t
Budowlanvch（STWiORB）．

Ponadto Z串m
realj aciaDrZedmiotuzam（うwienia．
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lNFRASTRUKTURA
i圭RODOWiSKO
JI、kI　し　　　lヽは∧　日日∧ヽレ（l周OI（

」萎

ZaIaeZniknI・13doSIWZ

WY脇4ZCEN

WPOStepOWaniuoudzieleniezamm wrienianarealizaqe：

Zadania　8B．2－，，Modernizacja Oczyszczalni Sciek6W W Zyrardowic　－　Budowa

lPlZCbudowainrrastruktury drogowej”WChodzqcego w sklad Projektu，，Gospodarka

wodno一geiekowalV mieScie ZyI・arddw－Eta岬Il”wsIIbmmnsowancgo przez Unie

Europe．isk雀　ze Srodkbw Funduszu Sp6jnoSci w ramactl Programu OperacyJnegO

lnfrastrukturaiSrodowisko．

NrreltrencyJnynadanysPraWicprzczZamawlaJ雀CegO：ZP／JRP／RB／8／2015

1．　ZAMAWIAJACY：

Prze‘舟igbiorstwoGoやOdarkiKom〟nah一句，，匂，rar‘Mw’’
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2．　WYKONAWCA：

Niniejszqoferteskla．la：

LP． 疲�ｧv�w霧��v7綿�｢�AdresWvkonawcyl） 

田圃囲闇四囲国昭囲最期四囲罪田圃両　四国歴田圃田圃四囲田圃聞四囲困田岡患歴晒

podatnazM中a（九m）用，SZySlkichu／ChW与kona14）CdMノIubnazweiadresPetnomocnika・ZgOdme

zSlWZ

PodstawadookreSLeniacenycalkowiteJZaPrZedmiotZamdwieniaJeStWykazCenl

gdziecalkowitacenarozbitaJCStnaCenyZaPOSZCZegbheelementyrobdt・WlensDOSdbcena

oferowana za Przedmiot ZamdwienlaJeSt Suma CZeSciowych cen za elementv Robdt

okreSlonewWvkazieCen．

Wykonawcy wimioddziclnie WCeniC kaZdapozyqe czescioweJCeny Zaelement
Robdt w Wykazie Cen wedhg wlasnych szacunkdw oraz dokonaC podsumowania

WPOSZCZegdlnychtabelachWykazuCen・
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UpISy POZyCJIPrZedStaV＝One W WyKaZle Len SaPOqanetyJKO qlaCelOWlqentyIIKaCyJnyCnl

wrZadensposdbniemody批し直，CZyanuluJqSZCZegdlowychopISdwzawartychWUmowic

orazSpecyHkacjiTcchnicznejWykonaniaiOdbioruRobdtBudoWlanych（STWiORB）・

Niczalezllie od ograniczeh，jakie moga sugerowaC sk）rmu10、Vania dotyczace

poszczegdlnychpozycJlWWykazicCenlubwyJa誼ieniawninleJSZymWSt印ie・WykonaWCa

willienmiecpe混声WiadomoiC，ZeCeny，ktdrewprowadzildoWykazuCcn－dotyczaRobdt

zakohczonyChcalkowicicpodkazdymwzgledem・PrzyJmuJeSle，ZeWykonawcaJeStWPelni

Swiadom wszystkich Wγmagani zobowlaZan，∴WyraZOnyCh bezpoSrednio，CZy teZ

sugerowanych，ObjetyCh kazdq czeselq ninlelS相SIWZiZe stosownic do nich wyceniI

WSアyStkiepozycJC・

WzwiazkuzpoWyZSZymPOdanecenymusz雀ObdmowaCWSZelkiewydatkipoboczne

inlePrZeWidzianeorazwszystkieryzykazwlaZaneZbudoWa，ukohczeniem，uruChomieniemi

konserwacJaCaloSciRobOtzgodniezUmo、準，WtymWSZyStkiekosztystatcIZySki⊃koszty

OgdlnelPOdobnegorodzaiuobciazenia・

Cenazamicszczonaw Ofもrcie bedzie cen中国znq za wykonanie przedmiotu Umowy

i powinna obdmowae wszystkie elcmellty VTymienione w SpecyHkacji Techniczng

WykonaniaiOdbioruRobdtBudowlanych（STWiORB）・

UwazaC sie bedzie，Ze roboty nie wymicnionc w Wykazie Cen wycenione zostalv

przezWykonawcewramachistnleJqCyChpozycJitak，abymoZliwebyloWykonalliezakresu

robdtokreSlonychwDokumentaqlPrOjektowqlOraZSpecyfikacjiTechnicznejWykonaniai
Odbioru Robdt Budowlanych zgodnie z obowiaz哩Cymi W PoIsce przepISami，W tym

techniczno－budowrlanymi，OraZZgOdniezzasadamiwiedzyteChnicznq・

WWykazieCenczescioWeCenynalezyPOdawaCzdokJadnoSciadodwdchmiqscpo

PrZeCinku．

Lp 疲�&ﾖ�%Er�Opis 尾&ﾖ��"�Cena brutto 

1 �5Et備$"�Robotyrozbidrkowc 鵡�ﾂ� 

3 �5Et備$"�Robotyziemne・ 鵡�ﾂ� 

4 �5Et備$"�Robotynawierzchniowe－jezdnic 鵡�ﾂ� 

5 �5Et備$"�Robotynawierzchniowe－ZatOki POStqlOWe 鵡�ﾂ�i 

6 �5Et備$"�RobotynaWierzchniowe－ dojSciaidqiazdy 鵡�ﾂ� 

7 �5Et備$"�RobotynaW′ierzchniowe－ chodniki 鵡�ﾂ� 

8 �5Et備$"�Odtworzeniepozostalych terendw 鵡�ﾂ� 

9 �5Et備$"�Kraw単nikijobrzeZabetonowe 鵡�ﾂ� 

Strona60Z61



SPec所hyahl0砂Ch脇rw点在Za〝76wleIl′adIapos擁0一筋7′uOu‘缶elen・e＝u〝7品′el7‘apt誰‘iこ′1egOprO、Imたol？叩1一）lrybIel，r＝eIL・rg・l

meOgra用CニOTn？gO rlarOborybtl‘／0一高r，epO／eg‘yqCenarea／［ニaqL Zada′一Ianr882，．Mo。errIlニaqaOcニ1）S＝Cニ‘初ISc，ek w、11411rartloW・Ie－

BtJdo一個IPr二ebLltlnWIalItbaWrI，柄ITdl’OgOIIq『，thod＝qCegnl一・読Iad Pr（yek／u，〟C型170tkrrk　一↓′0LI〝0－tcLekollitII雄5cIeZ甲arddw

Elap〃’日華砂rnr一50、一’a催gOPrニeニ〔方準Eur磐／SkqニeSro‘施与Jh′7d〟SニuSj，dJ70jc川ra′′1°／ChPrograI刷〔わeruc，ソ〝egul′？Ptl面”lIkl～Iru

ISrOdo11il最n

10 �5Et�$"�RobotyWykohczeniowe－Zieleh 鵡�ﾂ� 

11 �5Et備$"�RegulacJaStudzienek，ZaSuWi innycheLementdwinfrastruktury 鵡�ﾂ� 

Razem 劔 

WDrZVDadkunie DOdaniaDrZeZ WvkonawcccenvzacIcmcntrobdtDrZVimowane bcdzie，Ze

WvkonawcawvceniltenelementnakWOte O．00カ（slownie：ZerOZlOO／1001．
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OSOby／osdb＊ 邑���ｦ譁��6���WykonaurCy 末F�F��

upoWaZnionJrChdo �����6�譁��W'G��

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