
」墓

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

KRS OOOO153850

NrreferencyJnynadanysprawieprzezZamawlaJaCegO：ZPIJRPIRBllI2015

SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKOW
ZAMoWIENIA（SIWZ）

dlapostepowaniaoudzieleniezamdwieniapublicznegoprowadzonegowtrybieprzetargu

nieograniczonegoowartoScimnlgSZqniz5186000euronarobotybudowlanepoleggacena

realizaqiiZadanianr14－，，Budowakolektora∴Sanitarncgow ul・：Lakowej，Glebowej

iNictlZebIdw ZyrardowieM wcIlOdzacego w skiad Projektu，，Gospodarka wodn0－

5ciekowawmicScicZyrardbw－EtapII”wsp6IfinansowancgoplZezUnieEuropejskazc

Srodk6w Funduszu SpbjnoSci w ramach Programu OperacyJnegOInrrastruktura

iSrodowisko．

ZamawlaJaey：PlZCdsiebiorstwoGospodarkiKomunalnej，，Zyrardew’’Sp・zO・0・

Sporzadzil‥ Zatwierdzil：

制三姦籠撥欝
露。W，。。i粗施観藍剛

Podstawaprawna：

Ustawazdnia29stycznia2004r．Prawozamdwiehpublicznych（tekstjednolity：Dz・U・

Z2013r．，pOZ．907zpbZn・Zm・）i
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Ii＼′し’lr＝PbA川jZrIa′J0、一IC　一一′Cho函ce即、ii誰l‘J／’′・yPkI・・G朽フOda′柄、用‘柄，剛′Ao、一肌′用…、′‘ノ′VLr，I（用　LI（LI，／I’′

一IV，0／／l′70順0、l‘肌′替り，rこどこ出所LJ，rO／）のAqこし，～′（，Jk（間宮，n‘hIS：高l，Ol／一（バ‘＝Ir‘I′／′u（hPIOg′初′（，（）I柄〟（II′照（，I所（，SI′，′柄／′‘月

SrO（loliI高lI

SpistreSci：

I NazWa（mIlla）1adrcsZalllaWIUaeegO

TI．　　OzilaCZCnlCWykollaWCy

III TrybudzlelamazallldWLe111a

lV OpISPrZCdllliOluzaiTldwicilIa

V ZamdwiCmaCZeSC10We

VL ZaIlldwICniaL刑lPe同zuacc

VIL inforillaCJeOOrerCleWariantOWq，し川10Wlerall10WqlZalieZkaeIIIlapOCZ．el

WykoilailIaZamdwICml

VllI．　TerlmilWykollailia7・amdwicllla

IX．　　WarLmk川dzialuwpost印OWaniLIOraZOPISSPOSOblIdokoilyWamaOeCIlySpeimenia

WaruilkdwwrazzdokLIillCiltallllPOtWICrdzniacy…SPelIlIametyChwarLmkoW

X．　　WykollaWCyWSPOiilieLIblCg棚CySL90し一dzleieIllCZamdvie11－a

XI．　　WadiLim

XIL WyinagailIadotyc7・aCeZabezpleCZema∴nalc7ylcgowykoIlanlaUInOIVy

Xlll．IIlformac－lCOfo…aiI10gciach，JaklePOlV…lyZOStaCdopcII一一OllePO、Vybo～、zeOlt証y

wceiLlZaWarCiaUn10WyWSPraWiezamdwIC－lIapubL－CZ－legO

XIV WaiLlta，WJakやIb由りPrOWadzo～lerOZiICZemaZWl轡mCZreailZaqql…lqS代gO

ZamOwlelllapubI－CZnegO

XV．　OpISSPOSObuprzygoIoWamaOfcrty

XVI WyJaSnicIliai nlLallyWtreSciSIWZ

XVII．　Spos（油porozumie、VanlaS時ZWykoIlaWCaml

XVIII．MIgSCC，te……一SPOSdbzk）ZC－liaOrCIly

XIX．　ZIn証lylllbWyCOf証iezloZOneiofれy

XX．　MlqSCeilcrmmOtWarCiaOreII

XXI．　TrybotwarclaOftrt

XXll Zヽ＼′rOtOftrtybezoIwICrailla

XXIII lerlllillZWlqZaIllaOfcIla

XXlV．OpISSPOSObuobLICZelliaceIly

XXV．Uzupel11－cme－W）jaSiliemeWyInaga－lyChprzczZamaWiaJaeegOOSwiadc7Cli五一b

dokⅢllClltdw

XXVL OcellaOfert

XXVII．WyklucZeilIeWykoilaWCy

XXVIIT OdrzLICeIlleOJelly

XXIX Z…allyPOStal10WIeIIzaWa的UmoWy

XXX．　UnieWaZnICniepostePOWこInia

XXXI Srodk10CllrOilyPraWnq

XXXlL Podwykonawstwo

XXXIJL ZalqcZnikldoIliIIIqSZCiSIWZ
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j亙C所AaquNol／一面日間rMんil一方細血圧事柄高＝lIL・Fm／mo”の′a間・J：jeJt・′壷工肋高所成りuh／IC－Je即Pr（，、一aんIng《川小向I）rWlurgtl

〝mgru〝iぐmg（ノn（l′Ohon’b〟読）一・／‘，砧／）0んgtuyccmr・a／mU，Z・高′間〝rlJilJ・〟（用IA品ん，urL，聞n，Iw母g0－1，，／I小0…りGleho時／

Ii屈Ir＝・互k，WZ一間聞方高子1－1m（）Lkqcego”品柄l／事IL・kl・，Go叩（Jdu′ん日用JI′・）一高LL・信用・uli刑，WL，ir，llrJ間　L＊‘V，／l日

時I）（勅胴〝WI（〟寝撃のI）r・e二［甲EJIrOpyLTAlIこ高r（誰（，川ん′uJ〟mlL＼／朽m高、一′r‘順，（hPr‘将r〟m〟（小r‘JOJ／れJtr）／IJ，urIr”柄〝（I／

I・　Nazwa（nrma）iadresZamawiajaCCgO．

Nazwa：PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalng，Lyrarddw’’Sp．zo．0．

Adres：96－300ZyrarddwulCzysta5

AdrcspocztyelektronleZnq pgkjrp＠zyrardow．pI

Slronainlcmetowa・　　　　　　　　　www．01ikzvrardow．Dl

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

Numerfaksu　　　　　　　　　　　（46）855－32－80

G。d亮nyurzcdowania：　　　　　　Od7．00doは．00

11．　0znaczenieWykonawcy．

Napotrzebypost印OWmlaOudzieleniezamdwienianlnlqSZq SIWZzaWykonawceuWaZa

sICOSObenzyczn，OSObePraW叫albojednoslkeorganizacyJnamePOSladaJZiCaOSObowo諒i

prawng，ktdraublegaSleOud読leniezamdwienLaPubliczncgo、ZIozwla‘壷rtelubZaWarla

umowewsprawiemmdwieniapublicznego

m．Trybudzielania∴Zamdwienia・

1・NinlqSZe POStePOWanle O udzieleniezamOwienia publicznego prowadzoneJeSIwlryble

przctargunieograniczonegozgodniezustawaZdnla29stycZnia20（国r Prawozambwieh

publicznych（tekstjednolity DzU・Z2013r、POZ・9077PdZn・Zm）・ZWar均dalqjustawqPzp・

2．SIWZdostepnaJeSlnastronicintcmetoweJZamawi棚ccgOWWWPl申zyrardow卓loddnia

przekazmia ogloszenla O Zamdwieniu Urzedowl OncjaInych PublikacJI Wspdln。t

EuropqsklChomZPubllkacjiwBluletynieZamdwichPublicznych・

3JezykiempostepowanlaOudzleleniezamdwieniaJeStJeykpoIskiCalakorespondencJa

pomledzy Wykonawcaml，aiZamawia函ym prowadzona bedzIC W jtzyku poIskim，

WfbmlieplSemm町

IV・Opisprzedmiot”mmdwienia・

1．PrzedmiotnlmqSZegOmmdwicmaobeJmuJereallZaej Z触danialL”BudowakoIcktora

sanitamcgowuL：L＊owcj，GlebowcjiNietIZCbkiwZyrardowicn wchodzqcego

w sklad Pro．lektu，，Gospodarkawodno－諒ekowaw mleScie Zyrarddw－Etapll’’

嵩器器墨書霊盤葉書WFund脚SpdjndcIWmmaCh
Nazakrl諮IYeCZOWPrZCdmiotu日払mdwieniaskIadasie：

1）Budowakolektorasamtamcgo7，…PEolacmejdlugoSciok・472mb・Wtym・dn400‾

oklO4mb，dn700－Ok・368mb，WraZZe S‘udnlamirewIZyJnymlWlym・Studnie

betonowcの1500mm－2szL．studniesystcmoweboeznednの1000mm－7szt・i Studnla

2）OdtworzenienawlerZChnlutwardzonych・ul・NletrZebklicz函OWOul・Glebowa・

3）Odtworzenienawierzchnlnieutwardzonych記・L＊owaicz肇Ciowoul・Glebowa・

4）Robotyodwodnieniowe

5）Zageszczenicg…ltuWraZZVりkonmlCnlbadahzageZCZenlag…ntu（wiIoSc14eg若。1a

Zamw函CCgO），ktdrepotwierd埼uZySkaniew）mlaga堅OWPr函kclebudowlanyml

wykonawezymorazSpecyfikacjiTechmcznejWykonanlaiOdbio…RobdtBudowlanych

－ZWanqdald S－1“WiORB，StOpnlaZageSZCZerLlag…ntu，ktdrewykonanczoslanqprzez

jednostkelPOSiadaJ綱kwaLllikacJedowykonywaniatychbadah・

S廿Ona3202



LS〆C一雄‘J‘JuI、IoI′′｝‘！，掬rt／〝柄出初′l（症e′一，‘l‘Jk，PO母〝（用J′一l（l…‘EIe／（用eニ‘〝nOII，e月。a／mF高‘訓瑠）I，r‘）、刑と0170g…，／所l（T，r二〇／‘，rgZ，

′〝雄r‘〟，，‘二Ont・FTOnurObo′、1品J（川I（LI，甲，／eg‘JjqCel7a′C（，／′ニ‘′‘Jlん‘hr′／‘Jr′r14∴日柄hII′（，んんk／0′lJ～（l′71′‘l′肌・g（川〟／／JLIAoIIuClebo、‘り

′NJe／r＝ebA目しi在′ur‘／（月順ノ　用（ho‘／二QCegn一一点hllPrり諒′〟，Gospoubr信一I。JI，0

叩lIln／l〟〝∫（用（川lノピ‘）I）r二eニtrlI（，EllrrI／）elSA（J：（：r（）‘／柄IllI：Ilr7（有∫二i／SDl高）（点‘I

聞・点（川（川′77IC…し，＾′I〟r初出r FJ‘V，／／

6）UsunlCClekoliZ高一nfrastrukturqpodziem．na・

7）ObslugagcodezyJnaprZedmiotu zamdwlenia（tyc7enieorazlnWCntaryZaCjageodez〉jna

POWkonawc7aZaeWidencjonowanawPowiatOWymOSrodkuGeodezyJnymWZyrardowie
－OryglnalywiloSci4egz・dlaZamawit高ccgo）．

8）OpracowaniePrqJektu／dwtymczasowej？rgやZaCJl…Chudrogowcgowprowadzonej／ych

naczastrw叩arObdtwrazzoplataza均eClaPaSadrogowegonacZaSPrOWadzeniarobdt

StOSOWnymlOP皿amiiuzgodnienanli．

9）Prdby szezclnoSci、inspek函　kamera TV wykonmegO kolektolで、∴Sanitamcgo

（2egz pb／tyCDdlaZamawiaiacego）

10）WykonanlCdokumentaejiprojektow屯wraz∴ZuZgOdnienamlluZySkmlCOdpowiednicll

decyZjiadministracyjnychjeSlitobcdzlekoniecmedowykonanlarObdtbudowlanych．

11）WykonanieDokumentacJlPOW konawc袖wiloSci4egz dlaZamawlaJaCegO．

12）Ilme CZynnOSci nic wymiemone wγZcJ，a konieczne do wykonania przedmlOtu

ZamdwlenlaOPlanegOWPunkciel）

2．　SzezeL！dlowv ODIS DrZedmiolu zamdwICnia ZaWlem Dokunlentacia DrOieklowa

iSTWiORB．

WskladDokumenlacJlpr函ktowもiSTWIORBwchod均naStePLUaCeOPraeOWania．

1）Pr（扉kt budowLany－　Budowa kolektOra Sanilamego w u上　し＊owd，Glebowcj

lNletrZebkiwZyraIdowie、dz．ew2072，8051，8052，8053，8054，8055，8056，8057，

8063－11St0匹d2013r

2）Prqiekt wykonawczy－Budowa kolektora∴Sanllamego w ul・L年kowa，Glebowq

iNietr2℃bkiwZyrardowle，dz．ew．2072．8051I8052，8053，8054，8055、8056、8057，

8065－StyCZeh2014r

3）Opinla gCOlechniczna z dokumenta（涼badah po（封oza g…ntOWegO OmZ Pr（yekt

GeotechmCZnydlazadania、，BudowakolektorasanitamegowuL・Lakowq，Gleboweji

NietrzebkiwZyrardowle－paZdziemlk2013，

4）SpccyflkacjaTechnicZnaWykonaniaiOdblO…RobdtBudowlanych（STWIORB）・

3．Zamawia揮y　ねleca Wykonawcy przeprowadTeIlie wlZ1110kahg wlerenie przed

zIozememoferly．

Uwaga－DolqczonydoSTWZPrzedmiarrobdtmacharakterpOmOCniczy・

PodstawadosporzqdzeniaofemyjestDokumentaejapro」ektOWaiSTWlORB・

40kre鉦nieprzcdmiotuzambwieniazgodniezeWspdinymSIownlkiemZamdwleh（CPV）・

45230000－8－Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgdwi…rOCiagdw一日nii

komunikac〉myChiclektroenergetycznych，autOSuad・drdg・lotniski kolei、

Wyrdwnanieterenu

45110000－1－Robotywzakresleburzelliairozblbrkiobiektdwbudowlanych：rObotyziemne

45231110－9－KladzenieruroclqgOW．

45231300－8－Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw L　…OCiqgdw do

OdprowadzaniaScickdw

V．　Zam（iwieniaczesclOWC．

Zamawl棚Cyniedopuszczaskladaniaofdlcz率Ciowych・

SuOna4ze2



jLAl・所Laq〟／面l用（、I日tlr・L〝kL）一・iZa”70、一間7′‘，誰，！，0、擁，・）一，iaIIJaOtI‘短IC用どこu”′（症（，enl‘′P・／bI／CニJIeg。／，r（用‘L・Jニ（間宮0、一Irlbwpr二ekIrg一／

′7／‘・Og′a′7I‘ニ0”eg‘，n‘JrOhoI－lb一′do、高〝P／）0／L・g‘ULICt′′‘LrCuIlニaq，れ‘J間′‘，′〝／Jl・Ihdo、一alo／eAI（，′（，W7，′〟′〝‘′V，＝〟I L‘Jko一′iq（7／eI，‘州‘ソ

′l＼leIrこ高信一Z、rardo用子、↓）‘l一・）〈句・eg‘）、一高Ia‘l／’r（yL，柄　G用P・，（klrk、10d′′0　部品用間柄の‘Ie′lI‘lr‘雄一，，F／‘′I，／／

一団用材用l′肌）、一（′TlefTOl，rニe二Il′′甲lノー／rO／，り、kLI二eWOdko－I／・，IId（l買JLV，（y・一OYlI－I′ra用aC／tI）rr，gr（／I′用0年，′‘ノ（Vr，‘・叩l′所，、Irukll，′‘l／

VI．Zamdwieniauzupclniajace．

ZnmawlaJaeyPrZCWidujemozllWOSCudzieleniazam6wicnia uzuIICIniaJaCegOWStOSunku

dozamdwieniapodstawowegoopisanegowpkt」VSIWZnapodstawicarL67ustl pkt．6）

uslaWγ　Pzp Zamdwienie uzupelnlaJqCe nie mo7e PrZekroczyclO％　zanldwiellia

POdstawowego

VIl．InlbrmacJC O Ofercie wariantoweJ，umOWic ramowcJ，zaliczkach na

poczelwykonania：ZamdwieniaorazaukcjielektroniczncJ・

ZamawlaJaCyniedopuszczaskladaniaoftrtwariantowyCh・

Zamawl瑚CynieprzewidujezawicranlaulllOWyramOWq

Zamawl瑚CynlePrZCWiduleudzielan－aZaliczeknapoczelwykonaniaZamdwienia

ZalllaWlaJtiCynicprzewidujeprowadzenlaaukciielektroniezllq・

VIII．Terminwykonania言Zamdwienia・

WymaganytermlnWykonaniazamdwienla・

OddatyzawarciaUmowydo31・07・2015r・

IX．WarunkiudziaIu w postepowaniu oraz oplS SpOSObu dokonywania

oceny spelnienia warunkdw wraz z dokumcntami potwierdza南cymi

spelnianietychwarunkdw・

1．0udzieleniezanldwICniapubllCZnegOmOgaubIegaCsicWykonawcy・ktdrzynlePOdlegaJa

wykluczeniuTPOStePOWanlaOudzICleniezamdwienlanaP。dstawieart・24ust工2i2a

us‘awPrawozamdwiehpubliczllyChorazspclnl瑚Warunkidotyczacc・

1）Posiadaniauprawnieh do wykonywanlaOkreStoncj dzlalalllOScllubczynnoScijezeli

przepISyPraWanaklad魂obowlaZeklChposladania・

2）PosiadallianiezbednqwICdzyidoSwiadczenia・

WszczegdlnoScIWykonawcamusispelniaCnastepuJaCyW竺ullek（wprzypadkuwspdlnego

ublegalllaSitdwdchlubwiccdWykonawcdwoudzlelenienlnlqSZegOZamdwICnia，OCC－llane

bedalacznleicllkwali撮acjeidoSwiadczcnie）：

－　WkonaC znalezytastaranno函WOkresieos－atnlCh51atprzcduplywelllterminu

skladaniaorert，a」eZeliokresprowadzeniadzlalalnoScLJeSt krdlsZy－Wtym Okresle、CO

naimlliejjednalnWeStyCjc（robotebudowlanかktdrabcdzieodpowiadalaswoimrodzaJem

iwartoiclarObotombudowlanym，StanOWlaCymPrZedlllioIzamdwicnia・

ZarobotyodpowladajaceswoJaWartOiciqZamawlalaCyuWaZarObotybudowlanewykonane

wranlaChjedndumowypolegalaCena・

－budowielubprz，ebL一dowleSicclkanalizac」lSa～litamqlubdeszczowg odlugoSci

min O，3kmlWartOSclnlemnlqS7qniz700tys zl・

W cclu potwierdzenia∴Spelnianla ninlgSZegO Warunku，Wykonawcy zobowlaZanl Sa

pr謝0葎WykazrobOtbudowlanychwykonanychwokresie51atprzedLlPiywen－temliIlu

Strona5762



事‘崇爪‘L‘J‘IhlOII冊II怖′一l′1品Z，′′面・／CnI（ldkpo湘）（用〝，‘，‘月llhcl研ぐニ（l′′一0WLm〝，P〟hh’二熔0／）′0、1（kJ＝（）′78g用／r一、化／r＝elarg，，

′′IPOt：ralJJ‘＝0′′‘・gO′，（，r（高ol、h〟‘／洲／（，周P（，lcg‘，研ぐ〝（用，lLh＝‘LL”ん‘hnIl，r，′／J∴＝（，lI’′（用／ん）l（，k10′（，∫a′〝′a′′′‘・g用一／／IィIh、lU（，I‘，ho、一g

，，1品嵩．－霊嵩ノ′，濫読∴豊語崇：：’話語霊鳥‘端：，毒霊霊鳥盈′告：

SkladanlaOfert，aJeZeliokresprowadzeniadzlalal110iclJeStkrdtszy－WtymOkrcsie，WraZ

ZPOdanielllichrodraJuiwartoSci・datylmlqSCaWykona一、la，SPOrZZtdzonywed－ugwzoru

Slan。WIqCCgO Z雪中CZnik nr3do SIWZ oraz dowrOdy okreSlaJqCe，CZy rObotyle zostaly

Wykonanewsposdbl↑alezytyorazwska利昭Ce，CZyWykonanezostalyzgodnic∴Z∴ZaSadaml

SZtukitechlllCZneJlPraWidlowoLlkollczonc

Dowodami・O ktdrych mowa powyzq sq poまwiadczelllalubinne d。kt一menty－jeZeli

ZuZaSadnionychprzyczynoobiektywnymCharakterzeWykonawcanieJeStWStamet一ZySkaC

POSwiadczenia．

3）Dysponowania odpowlednlm POtenCjalelll technicznym oraz osobaml Zdolnylm do

Wykollaniazamdwienia．

WszczegdlnoSciWykollaWCamuSISPelniaCnastcpL南cywarunck（wprzypadkuwspdlncgo

ubieganiasiedwdchlubwieCCjWykonawcdwoL一dziclenieninlgSZegOZamdwlenia，OCenlany

bedzlelCh互CZllyPOtellCJaltcchnlCZnyikadrowy）・

－do uczeslniczenia w wykonaniu ninlgSZegO Zamdwlenia wskazaC osoby，ktdre bedq

uczestlliczye w wykonywaniu zambwienia，W SZCZeg61110gci osoby odpowiedzlallle Za

kicrowanie robotami budowlanymi，WraZ∴Zinfbrmaqami na tematlCh kwallfikacJ1

zawodowych，doSwiadczenla言　wyksztalcenia niezbednych do wykona－lia zamdw－enia，

alakz：C∴Zakresu wykonywanyeh przez nie czyllnOSci orazlnlbrnlaCJe O POdstawle do

dysponowanlatymiosobami

a）KicrownikBudowy－POSiadajacycol均mIliej3－1etniedoSwiadczenl？ZaWOdowe

w budownictwle na Slan。Wisku Kierownika Budowy w kicrowanlu rObotanll

podobnego rodzaJuOraZuPraWnlenlaWSPCCJall10ScimStalacyJImIWZakresle Sieci・

instalaeJli urz如zeh clePlnych，WentylacyJnyCh，gaZOWyCh，WOdociqgowyehi

kanalizac〉lnyCll，Wydane zgodnie z aktualllie obowlaZuJqCymi prZePISamilub

rbwnowazneinluPraWnieniabudowlanewydalleWedlugwcZeSnlqSZyChprzepISdww

specJalnoScIVrymaganddlaprowadzonychrobdt

b）Kicrownikrobdtdrog。YCh－pOSiadaJqCyCOnaJmniej3－1etnledoSwiadcZenie

zawodowc w budownictwle na SlanowISkach KlerOWnika Budowylub kierownika

robdt，W rObotach branzy drogowq，pOSit－dajacy uprawllienia budowlane w

specJalnoSciinzynlery．Inq－drogoweJ・WydanezgodniezaktualnieobowやZuJqCymi

przepISamllubrdwnowazneimwazncuprawllielliawydanewcdlugwcze誼cISZyCh

przcp－SdwwspecJalnoSciwynlaganejdlaprowadzonycllrObdt

DoSwiadczeniezawodowebedziellCZOlledodtliaskladaniaofcrt

WynlaganeWPkt．IXl．3）osobywinnyposlugiwaCsieJeZykiempoIskimlubdysponowaCna

slaletlumaczemJeZykapoIskiego・

Zamawl棚Cyniedopuszczalaczel中仙lkcj主oktdtYChmowawpkt・lXl・3）・

W celu potwlerdzcnia spelnianla nlnlgSZegO WarunkLr・Wykonawcy zobowlaZani sa

PrZedlozyc●

－Wykazosdb，ktdrebcdauczeslnlCZyCWWykonywaniunlnleJSZegOZamdwlenla，SPOrZadzony

wedlugwzorustanowlaCegOZa申CZniknr4doSIWZ

－OSwiadczenie，Ze OSOby，ktdre beda uczestniczyc w wykonalliu zamdwlenia，POSla（淘a

vvmagalle uPraWnianla，JeZeliustawy nakladqIqObowlq7Ck posiadanlatakich uprawnich，

wedlugwzorustanow均CegOZaiacJmiknr6doSIWZ・

DopuszczaslePOSiadaniepr∠eZWSkazancosoby：
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n，eOg，an”＝OlngOMrOhotYh〟do品aIWpOんgqIqrCe用r間／I二佑jIZudLj聞arV／1日日柄／nw，ko柄′or〟Ju′7′l‘酬Lm一問l左IAL用yiChbo時

日V，elr訪k，時2－r‘JrLl0両＝Chod”eg0、・割u（／Pr《雄klu．iGo画，rA（川0‘有0－Jcwko間用〃lLLTCJL，在‘Ir〟研一Hqp／I”

WSI）（初柄′撮）一・‘mC OPri・ごり，，声W（〃均SL‘lこ高ro・〟0時I初値＼1所用読JWr〟′川北），Pr（将ru刑，（）Iノビr‘ヽJ研0／I78uJIruk／Wa／

▲ir（方（，時点．，

－rdwnowaznych uprawnieh uznanych przez wlaScivry organ zgodme z us（awa z dnia

18rnarca2008r o zasadach uznawama kwallfikacjizawodo、Weh nabytych wpahstwach

CZIonkowsklChUnliEurop勾skiej的．Dz．U z2008r Nr63、POZ．394），

－　rdwnowaznych kwalifikacjl ZaWOdowych waznych winnyrn nlZ PoIska pahsIwie

Cれnkowskim Unii Europejskiq主KontbderaeJl SzwalCarSkiqilub pahstwIC CZtOnkowsklm

Europかkiego Porozumieniao WolnymIIandlu（EFTA）－StrOnic umowy o Europdskim

ObszarzeGospodarczymwrazztymczasowym WPisemnalistewlaSciwqlZby smlOrZqdu

ZaWOdowego umoZliwl掴Cym Swiadczenie usrug transgranicznych w ro7．umieniu art．20A

ustlustawyzdnia15g…dnla2000r osamorzqdaehzawodowycharemtektdw言nスynler（iw

budownictwaorazurbanlStdw（tekstjednollty Dz．U．Z2013「，POZ932zpdZn znL）

4）SytuacjlekononlicznejiL諭ansowej．

1．WykonawcamusISPellliaC wa…nekposiadanlaSrodk（iwllnmsowychlub zdolnoSci

kredylowもwwySOkoScICOI可mniも300tys．zl（slownle‥trZyStalysiecyzlotych）・

Wcelupotwlerdzeniaspelnianiawamku，Oktdrymmowawpkt・lXl・4）1・，Wykonawca（tcn

z Wykonawcdw sk霊adajqcych of証c wspdLnal ktdly bedzle POtWierdzal spelnianie tego

warunku），ZObo qZany jest przedloZyCinfbrmcje bankulub spdIdzielczd kasy

oszczednoSclOWO－kredytowd p twierdzaJqCq WySOkoSC posiadanych Srodkdw mlanSOWyCh

lub zdolnoSC kredytowa Wykonawcy，WStaWiona nic wczcSnicj niz3micsiaec przcd

uplywcmtemlinuskladamaorert・

2．Posladad ubezpleCZenie od odpowicdzialnoSci cywllneJ W Zakresie prowadzonq

dzialalnoScIZgOdnejzprzedmiotemzamdwicnlaWWySOkoScICOngmnlqlmlnzl

WcelupoIwierdzeniaspelnianlaWa…nku，OktdrymmowawpktIX・1・4）2・Wyk0－1aWCa（ten

z wykonawcdw skladajacych oftrte wspdlna，kldry bedzie potwierdzalspelnlanie tego

wa…nku），ZObowlaZanyjesIprzedlozyC oplaconqI”lisc a wprzypadkujd brakL日nny

dokume時POtWicrdz祖cy，ZcWykonaweajeStubezpieczonyododpowledzialno諒cywilng

wzakreslePrOWadzonq d7ialalnoScizwlaZangZprZedmiotemzamdwicniawwymaganeJ

kwocie．

JeZeli／uZaSadnionqprzyczy－lyWykonawcaniemozcprzedstawiCdokumentudotyczacego

sytuacJl ekonomicznq∴VγmaganegO PrZeZ ZamawlaJqCegO・mOZe przedstawiClnne

dokumenty、ktdre wwysl臨め準y SPOSdb potwlerdzaspelnlanie oT・一SmegO WyZd przez

ZamawiaJqCegOWa…nku・

JezellkwotywdokmentaChwynllenionychwyzejpodanebedqwinncjwalucienLZZL
Zamawl棚CydokonaJgPrZe吊czenlamZtWedIugkursuNBPnadzieh，Wktdrymzostalo

WSZCZetePOStePOWanle・

JeZellWdniuwszczeclapOSl印OWanianiczostanleOPublikowmatabelaSrednichk…Sbw

NBP，ZaStOSOWanyZOStanlCkmszostatniqilabclikurbwSrednichopublikowanq prZed

dniemwszezeclaPOStePOWania

WprzypadkuWykonawcdwwspdlnleubiegajqCyChsleOudz・elenie仰一ldwlenlaWa…ek

okreSIonywpktIX工4）1mogaonlSPelniaCtqcznie

Wykonawcaskladawra′ZOfcrtaOSwiadczenie・SPOrZqdzonewedlugw70ruStanOWlaCegO

雛壇aniknr7doSIWZ，OSpelnian－uWarunkdwudziahlWPOStePOWaniu（wpIl据adku

wspdlnegoubicganiasicoudzielcnieninlCJSZCgOZamdwicniaprzezdwdchlubwieccJ

Wykonawc‘w do ofcrty musi by‘ZaIaczone przcdmiotowc oSwiadczenie zIozone
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SLMCMkJyuNu／〝rCli恢Jru用d川Z‘〟〝Wに柄，d／a／，OSlr／WWlr，laoud＝初ののm研く相聞，i‘lI用hlIC二間gO〟Ol一（h到暗g”一』rlJ，h：l，′〟I（〝鮎

順OgrM，（二‘）佃鮎用r・面Ilb〟ab、rJ‘mL・rV，IL，3時‘‘enL，reu／′こ‘所Zu′〟aWl子－′R，〟1時‘lAoん柄）r〟周／〟lur／ルgO一一〟／I小用y Ghbo時／

ilVLelr訪k，、rZ、rard。We′Ⅵ‘／一′んニ‘雄ピgu W高／‘〟Pr時短，Gov相方，′ん、lutJ，・0　品ぐ高所ru、一mI‘・聞く・入用r‘〟周一Illap／／日

用甲）IC用〝W、IuI材y）／）r二C二日Jt㌘lLllrl）P写バ高二e立odkow′聞I∫ニ〟母，（yJJr歳IWr‘〝〝aChProgra順l（小0－‘l’l〝研思・／′′〟ヾIr〟ん〟ral

高α！。時点。

（POdI）isanc）przcz PcInomoenika Wykonawedwwspdinic uhiegajaeyeh sie o ud扉elcnie

Zamdwienialub oiwriadczcnie zlozonc（podpisanc）przez kazdcgo z Wykonawcdw

SkIadajacych ofcrtt wspdlmt－jcdynic w sytuacjijc鍋kazdy z nich spcInia wszystkic

warunkisamodzielnie，

2．Wykonawca，WykazuJaCSPClnlanIeWa…nkdw，OktdrychmowapoWγZeJWPktJX．1moze

POlegaC na wledzyl doSwiadczenlu，OSObach zdolnych do wykonania∴Z・amdwienialub

ZdolnoiciachfinansowychlubekonomlCZnyChlnnyChpodmiotdw，niezaleZnle（追charaktem

PraWnegOlitCZaCyCh go znimlSlosunkdw．Wykonawcawtakid syuaCjizobowiyanyjest

udowodmC ZmlaWiajaeemu言えbedzie dysponowal zasobarnl niezb函nyml do realizacji

Zamdwiema．W SZCZegdinoSci przedstaw華南e w tym celu pISemne ZObowiazanic tych

podmiotdwwpostaclzalcz・nikanI・5doSIWZdooddaniamudodyspozyqjlnleifbednych

zasobdwnaokrcskorzyslanLa／nichprzywykonywanluZam（iwienia

2．1．JeZellWykonawca wykazuJaC SPelnanie wmmku，O ktdrym nlOWa W PktIX14）l・，

poleganazdolno§ciaeh nmnsoWChinnychpodmiotdwna7・aSadachokreSIonyeh powyzcj

w pkt．IX．2（zgodnie∴Z art・26ust　2b ustaW Pzp），Zamawl瑚Cy Wymaga PrZedloZenla

lnfbmlaCj1，0ktdramowawpkLlX・1・4）1・，dotyczqcqtychpodmOtdw・

3．Wccluwykazaniabrakupodstawdowykluczeniazpo叫POWaniaoudzlelenieZanldwlenia

ZamawiaJaCyZ担aodWykonawcypr猟iloZenia：

1）oSwiadczenia o hraku podstaw do wykIuczcnia，SpOrZi厨OnegO Wedlug∴WrZ0…

stanowlaCegOZal czniknr2doSTWZ，

Wzakrcsiewynlkaiqcymzや3雄IJpklJ）Rozf：周rZq‘kemaPrezesaRuの′Mn′高年WZ‘lnta

J9／ulego2013r一，，．～pra聞e rO‘kaルW‘hkumenl‘hN，jaklCh moze2q‘妨Zamaw，a／q‘yOd

砂kon‘研‘y，OraZf）rm．Wjak′Chfedoku′，～enLT′ntOgq母L潮u‘hlneWZWiqZkuzart・24ustl

ustawypzp、OSwiadczenieobrakur）OdstawdowykluczeniawIImOZOStaCz混oneoddzmlnie

przez ka宛ego z Wykonawcdw skladqiacych ofbne wspdlnq・a jeZeli podpisuJCJC

Pehomocnlk，muSi on wyraZnie zamaczy‘，Wimieniu ktdrcgo Wykonawcy to robl・

OSwiadczenie∴takie moとe byC sporzadzone na jednym dokumencie－　ale wdwczas

Pelnomocnlk（Lider）zaznacza．ねSkladi涌cJe，dzialawimienluka近egozWykonawcdw

sklad瑚CyChofertewspblnallChwymlenia，

2）aktuaInegoodp uZ・WlnSciwcgorejest…lubz∴Centralncj cwidcncjiiinrormcji

o dzialaInoScigospodarczeJ言eZeliodrcbnc przcpISy WymagaJa WPISu do rqcs血lub

ewidenql，WCeluwykazanIabrakupodstawdowykluczenlaWOParCluOart24ust・lpkt2

ustawy，WStawionegonicwczeSnieiniz6miesicevprzeduplywemtcminuskladaniaol前

3）aktualncgozaSwiadαeniawIaSciwcgooddzialuZakladuUbczpieczf流SpoIcczpyehlub

KasyRo一miczcgoUbczpleCZeniaSpolecznegopotwierdz掴CegO・ZeWykom、VCanle′alega

zoplacamenlSk聞eknaubezpieczenia7drowotncISPOJecme、1ubpotwierdzcnia，Zeuzyskal

przcwidzianeprawemzwolmenie，Odro誓nlelubrozIozenlenaratyZaleglychplatnoSc。ub

wstrzymaniewcaloSciwykonaniadecyzいWlaSciwegoorganu－WyStaWlOnegOnleWCZCSniej

niz3micsiaceprzeduplywemtermlnuSkladaniaoftrt・

4）aktualrLCgO ZaSwiadczcnia．wIaSciwego naczclnika　一m可u skarbowcgo

pol面erdzaiacego／eWykonawcanlCZalegazopklC竺1emPOdatkdw・lubzaSwladczen均Ze

uzyskalprzewldziane prawem zwolnlCnie・Odroczcnlelub rozIozenie na raty zaleglych
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佐竹CT k“均a太′0〝ハrh暗〟MA高子Z〝部品′の〟dh，pOS′PFm、，〟〝〟7。〟‘た化IC用mOWnnIupub／icニnegOPr小間心根臨時Irl高層／）r＝etar理

研・Ogr‘7mC＝lmegI，MrObo仕方〟dLJ川／‘〝叫WIcgqq‘℃日用u′WI，ニ‘，U，Ztllk”面〝JJ　日柄do用，koIckrOrLlW〝JI‘，′研即日一I／LqAowq（J／ehu肌ソ

＝Ⅴ柄r＝＋，hl－irrur〟ow寝　間dlOd：q‘ぐgO一一′間〟Pr（yC・kIII。Go函rkuMh0　〈cieh一間iim，小高ieZ－rur‘演‘－l，1，4）／li

順／）IM′7WI・洲i（〟WgO／）r50こI／〝lt高〟r甲y読q二rJroV恢0時I・〟I7‘l〟S二面I均nL）S（i時r（lI肌hPro蔦ru刑l（わL・r‘Cl〝値gO／IV7・L”Ir，lhw‘－i

PJatnoSellubwstrzym享ewealoSciWkonaniadecy乙IiwlaScJWegOOrganu－WyStaWIOnegO

niewcze誼iciniz3mlCSlaeCPrZedupywemleminuskladaniaoteTt，

5）aktmIncjinfbmacjizKrajowcgoRcjcstruKamcPWzakrcsicokreSlonymwart・24

ust．lpkt4－80）．aZpktl0－1lustawyPzp，WyStaWlOnCJniewc祝おnieiniz6micsiccvprzed

up母Wemterminuskladaniaoftrt，

6）aktuaInejinftImaCjizKrajowcgoRejcst…KamegowzakresicokrcSlonymwart．24

ust．lpkt9ustawγPzp，WγStaWlOnqnicwczcSniciniz6miesiecvprzeduplywemteminu

skladaniaofert

Wprzypadkuwsp61negoubieganias“eOudzielenieniniejszegozamdwieniarIrzeZdwdch

lubwieccjWykonawcbwwofercicmuszabyCzIozoneplZedmiotowedokumcntJ′，

OktbIT′Chmowawpkt・IX．3・ppkt・2），3），4），5），6）dlakaidcgoznich・

4．Dokumenty、Oktdrychmowapowyzqwpkt．IX工IX．21IX・3：

4・1・Sq Skladane w oryglnalelub kopilPOSwiadczonq za zgodnoSC z oryglnalem przez

Wykonawce，ZW）南tklCmZObowiazahioSwiadczeh、OktdrychmowawpkLIX211X・3・1）

orazwγkazdw，Oktdrychmowawpkt・TXl・，ktdrewimybyCzIozoneworyglnale：

4．2．wpr7IyPadku Wykonawcdw wspdlnie ublCgajacych sie o udzielenie zamdwlenlaOraZ

wprzypadku podmiotdw，O ktdrych mowawpkt TX・2，kopic dokumentdw（Z。bowla ali）

dotycTCyChodpowiednioWykonawcylubtychpodmiotdwsqpoSwiadczanezazgodn（諒e

zoryglnalemprzezWykonawcelubtepodmioty：

4．3．Zamawl瑚CymOZeZadaCprzedstawieniaoryginarulubnotarialnieposw－adc7・Ondkopil

dokumentu wylacznie wttdy．gdy Zlozona kor）la dokumcntu jesl niecZytelnalub budzI

watpliwoScicodojeJPraWdzIWOSci；

4・4・dokumenlysporzadzonewJCZykuobcym saSkladanewrazztlumaczeniem na」CZyk

poIski，ymdgtenniedotyczyzobowiqZ娘心ioSwiadc7ChiOktdrychmowawpkt・lX211X3

5．Stosownic do treSci§4ust．1Rozporz埼dzenia Prczesa Rady Ministrdw z dnia

19…ego2013r．wsprawierodzajdwdokumcntdw，jakichmozcL河aCZamawiajaCyOd

Wykonawcyorazlrom，Wjakiehtedokumentymo的by‘skladane：

1）JeZeliWykonawcamasICdzibelubmleJSCeZamieszkamaPOZaterytOrlumlizet孝yF的SPOlitq

PoIskiej，Za血asldokumenldw，Oktdrychw：pktIX32）工X・3・3），lX・3・4），IX・36），Sklada

dokumentlub dokumenty、WySlawione w krJu w ktdrym ma siedzibelub micjsce

zamicszkania，POtWicrdz函ceodpowiedmo、Ze：

a）nleOtWartOJegOlikwIda函aninieogloszonoupadloScl；

b）nle Zalega z uiszczanlem POdatkdw，OPlat，Skladek na ubezpiee／enie spoIcczne

izdrowotnealbozeL一ZySkalprzewidzimePraWemZWOlnlenle，Odrocze…elubrozIoZenicna

ratyzaLeglychpJatnoScllubwstrzymaniewcaloSciwykonaniadecyZilWla§cIWegOOrganu；

C）nieprzeczonowobecniegozakazuubieganiasicoねmdwienie

2）zamlaSt dokunlentdw、O ktdrych mowa pktIX・3・5）sktada zaSwiadczenie wlaSciwego

organu s担Owegolub administracyJnegO mleJSCa Zamieszkanla albo zamieszkama osoby・

ktdrejdokumentydotyczq，WZakresicokrcSlonymwart・24ust・lpkt4－8，10－11ustawyPzp・

6・StosowniedotreSci§4ust2powolaneqOPOWyZCj RozporzadzeniaPrezesaRady

Ministrdw．dokumenty，OktdrychmowapoWZqwpkl・IX・5・1）a）ic）orazTX・5・2）powimy

byCw stawioneniewcze血ieinii6micsiecvpr7eduplywemtcmlnuSkladaniaofCrt・

Strona9Z62
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・歳Irkbk，、VZ－Wdf用心日高0函go、出航／！，rqで有事，GoV，04rk（′、‘Ou1－0∴最高点のI…相聞Li‘考Y，〝〟（五」守れ〝I／

用I，（勅′7・〟W”anegO／）r＝C二も′′一′中〟rq，りんI＝e立0値Wh，mhIWSPo／〝0品C′Ⅵirt，′順h／与ogr（，用〟OIMr“lJrWgO／所uJtruAI，Mi

Natomiastdokument，Oktdrymmowapowy均WpktIX・5・1）b），POWlmenby wystawiony

nicwcze誼icinii3miesiaccprzeduplywrenltermlnuSkladanlaOfbrt

7・SIosownlC do treSci§4ust　3powolancgo powyzq Rozpor準dzenia Prczesa Rady

Minislrdw，JCZeliwmlgSCuZamleSZkaniaosobyIub wkrqju，Wktdrym Wykonawea ma

Sledzibelubmi＊ce．7aTICSZkania・niewyd祉siedokumentdw・OktdrychmowapoWyZgy

PktIX5・1）iZaSt印LUeSlejedokumcntemzawierajacymoSwladczenie，WktdrymokreSlasLe

lakzeosoby uprawnLOnedo reprezentacjiWykonawcy、ZloZoneprZedwla丸iwym organem

Sqdowym，administrac草nym albo organern samorzqdu zawodowegolub gospodarcZegO

Odpowledniokrqjumiqsca－Zamieszkaniaosobylubkraju，WktdrymWykonawcamasiedZlbe

lubmlqSCeZamleSZkana．1ubprzednotariuszem

8・Ocena spelnlania ww warunkdw udzia九w postcpOWaniu dokonana∴ZOStanie zgodnie

Z fbm両・・SpCInia－nic．spc皿a”・na POdstawie．przedIozonych przcz Wykonawce

dokument（iwi。Swiadczehor）lSanyChwrozdzialeIXninlgSZeJSIWZ

ZtreScizalaczonychdokumentdwmusIWynikaCjednoznacznle，乙eWykonawcaspe杭Iww．

Nie∴SPelnicnie choclaZbyjednego z YW・Warunkdw skutkowaC bedzie wkluczenlem

Wykonawcy7POStePOWania（napodstawleart・24ust・2pkt4uslawyPz，P）・

X・　WykonawcywspdlnieubiegaJaCySIeOudzieteniezam6wienia・

1・Wykonawcywspdlmeubieg壷cysieoudzielenleniniejszegozamdwienia．powmPOd

rygoremwykluczeniazpostCPOWamaSPe涌aCwa…kiudzlaluwpos時POWanluOra7：ZlozyC

dokumenty potwierd硬直e spclnianie tych wa…nkdw，ZgOdnie z zapISami zawirrtymi

WPkLIXnlmeJSZejSIWZ

Ponadto tacy Wykonawcy musz usanowiCi wskazaC Pelnomocnlka（Lidcra）do

reprezentowanlaichwninlqSZymPOStCPOWanlualboreprezentowanJalehwpostepowaniu

lZaWarCiuumowywspmwICZamdwienia ZalecasieabyPelnomocnlkiem（Liderenl）byl

jedenzWykonawcdwwspdlnleubiegajacychsleOudzielenlCZamdwienia・

2．WszelkakorespondencJaPrOWadzonabedziewy互cmiezPelnomocnlkiem（Liderem）

3．Wykonawcywspdlnieublegこ高cysiCOudzielenlenmlejszegozamdWieniazobowi笹Ini

l）dosolldamejodpowledzlalnoScIZaWγkorlanleZamdwicnia，

2）dosolidamdOl叫WWiedzialno§cIZaWnleSleniezabezpieczenlanalezytegowykonmla

Umowywsprawiezamdwieniapublicznego・

4・WykonawcywspdLnieubieg擁cys時Orlin率ZeZan－dwienie・ktdrychofeIlazostanle

uznana㍗n都OrZyStnlCjsza・bedazobowlaZanlPrZedstawi Zhmaw函CemuStOSOWne

porozumlCnicwszystkichWykonawcdwskladZ南cychofertewspdlna，PrZedpodpisanlem

UmowynarealizaeJenlnlqSZCgOZam（）wlenia

PorozuLmienie takie musi zawleraC w swqleJ trCScI CO n御nmleJ naStePuqCe

POStmOWienla．

1）okreSIcniestronporozumienla，

2）celdziala証礼

3）okresdzlalanianaczasl高ekrdtszynlZCZaStrWaniaodpowiedzialnoSciWykonawcdw

Wynik孔IqCyZUmowy，

4）sposdb wspdldzialania（w tym rolCl Zadania kazdcgo z Wykonawcbw

WWykonywanluUmowy）；

StronalOz62



i～JX‘）：nka‘J・L／‘Iol研‘h脇rII〝AoI～一Z’JmO川Imlad／u／，OSl〝，‘）Wa′〝〟‘〉・，《允t・ん′〝eニ（・′′）0、日で用‘甲，bl′‘二博g・，l）r・）、しuLl＝…7eg（川（′yb一年，r二間r飾

′′IeOgr〟用C二0′7‘，gO′′‘，rObol一高do、l／‘l佃I）（，lu‘Uq‘‘，用，re‘，Ilニ‘，U，Ztl‘／‘Lmu′TrlJiBudo、Ii‘Lk（〕柄′II′‘＝（l′′I′‘lr相思月，ulIqAo、，‘与GIch0、，g

日立Irニ‘凍一、日石rurJ（，、I′ピ’11‘l70°広／‘eg0－1品Ja・ll’ro／e柄IiGov，0‘Jarん一間hll，WIeA用lIIIl‘，一（l（，／lr‘，rutI一I LIくり）／／

…PO〝用u／nSOl，・LMgO／）′＝C二t／′甲高研）／甲、k（IこのrO誰0－I／lII面IS裏IS／）0／IIOl〔川r‘〟，一‘J‘I，／，rot：r（l用〟OI，（，raCl／I7egO／II旬間′柄／′al

5）wniesienla Zabezpieczenia nalezytego wykon～1－11a UnlOWyidekiaracJe WSPdlnd

lSOlidamqiodpowledzlalnoScizawykonanieUmowy：

6）wskazanieI’elnomocnika（Lidera）1．jegouToeowaniadozaciaga－11aZObowiazall

lPrZ男1110WanlainstrukejinarzcczIWlmlellluWSZyStkich Wykonawcdwrazem

lkazdcgozosobnaorazdoprz〉岬10WaniaplatnoSciodZamaWやIaCegO，

7）deklaracjcnlCZmlCnlaniaskladuallistatusupodczascalegookresuwykollyWania

Ull10Wy．

I）orozumicnienmSibyCpodpisaneprzezupelnomocnionychprzedslawlCieiikazdcgo

Z Wykonawcdw，a StOSOWne uPOWaZnleilla muS7！l WymkaC z dokumelltdw

Zalaczonyclldo（壷rty

5．　0fertapowinnabyCpodpISanaWSPOSdbwiazqcyprawlliewszystkichWykonawcdw

Sklad魂cychofもrtewspblna．

XI．　Wadium．

1．WysokoSCwadium

KazdyWykonawcazobowlaZanyJeStZabezpleCZyCSWqOfbrtCWadlumWWySOkoSci：

40000，00zl（SIownle：CZterdzieSci tysICCyZlotycll）．

2．Formawadium

l）WadiullldlazamdwleniamozebyCwniesioncwnastepttiacychlbrmach●

a）pieni担zu，

b）porecZeniach bankowychlub poree子enlaeh spduzielcmj kasy oszczedllOSciowo－

kredytowq，ZtymZepOreCZCniekasyJeStZaWSZePOreCZelllenlPlenlや7nynl，

C）gwarallCJaCllbankowycll，

d）gwarancjachubezpieczeniowych、

e）poreczenlaChudzielanychprzezpodmioty，OkldrycilmOWaWart6bust・5pkt・2

ustawy z dllia91istOpada2000roku o utworzelliul〕01skid∧gencji RozwqJu

PrzcdslebiorczoSci（Dz・U・Z2007rNr42，POZ・275・ZPdZn竺l・）

2）W pr7．yPadku skladanla PrZeZ Wykonawct；Wadium w fbrmlC gWaranCJl，gWaranCja

powlnna byC sporzqdzona zgodme Z ObowlaZuJqCym PraWemi winna zawleraC

nastepLUaeeelemenly●

a）nazwe d明CegO21ecellle（Wykonawcy），Bencficjenta gwarallCjl（ZamawlaJqCegO），

gwaranta（bankulublnStytuCjludzielaiaeychgwaraneji）ora7：WSkazanieichsiedzib；

b）okreglenleWierzytelnoSci，ktdramabyCzabezpieczonagwarallC高，

C）kwotegwarancji；

d）termlnWaZnOScigwarancji；

e）zobowiazaniegwarantado：”ZaPlacelllakwolygwarancjlnaPierwszepISemleZadanle

ZanlaWlaJqCegOZaWier瑚CeOSwiadczenic，1ZWykonawca，kldregoofれewybrano・

－OdmdwllpodpisaniaUmowynawarunkachokreSlonycllWOrtrCIC，lub

－niewnIdsIzabczpleC7enlallalezytegowykomnlaUmOWy言ub

－ZaWarCleUmOWyStalosLCnlemOZliwczprZyCZynlezacyehpostronleWykonawcy・

3）PostanowlenlaPOWyZSZen均aZaSIosowanicrdwnleZdoporeczch

3　MidsceisposdbwnleSicnlaWadiL一m

Wadlum Wniesione w pleni担zu nale？，y WPlaciC przelewemlla naStCPuJqCy raChLmek

ZamawlaJaCegO：

Przedsiebi（）rStWOGospodarkiKomunainej，，Zyrarddw’’Sp・J：0・0・

ul．Czysta5
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POLSKA

BankPEKAOSA．nrkonta86124059181111000049101717zdoDISkiemnaDrZelewie・上伸i
lNjelrzebk川，Zlrar‘hWte”．

Wadium wnoszone wlnnyCh dopuszczonych prze7　ZamawlaJaCegOIormach nalczy

WOryglnalcdolqclがdooferty．

4　TemlnWniesieniawadlum

l）Wadlum WnOSisle prZed unIvwem teminu skladama OleTt OkreSlonym w pkt XVIII

SIWZ．

2）Wniesicnie wadium w ple1両dzu bedzie skutecznejeZcl－W pOdanynlW Pkt・XVIIl

terminleZnajdzieslenaraChunkubankowynlZamawl棚CegO・

3）Dowdd wniesienia wadlum W formic gotdwkiwpostacikopiidokonanego przelcwu

nalcLyzalaczyCdoofれy・

5．ZwrotlZatrZymaniewadlumOdbywaCslCbedziezgodniezzapISamiart・46ustawyPZP・

Xll・WymaganiadotyczacezabezpieczenianalezytcgowykonaniaUmowy・

1．Infbmac」eOgdlne

ZabezpleCZenie shJ／y POkryclu rOSZCZCh z tytulu niewykonanlalub nienalczytego

WykonaniaUmowy・

2・WysokoSCzabezpleCZenianalezytegowrykonaniaUmowy・

1）Zarmw産油cyustalazabczpleCZenienalezytcgowykonanlaUmoWZaWartejwwynlku

postqpowaniaoudrielenienlnlqSZegOZamdwicniawwysokoScilO％cenycalkowltq

POdangwofbrcie・

2）WybranyWykonawcazobow均ZallyjesIwnleSCねbe坤ieczcnlenalczytegoWkonanla

Umowyn紳eLpodpisaniem・

3．FomlaZabezpleCZenlanalezytegowykonaniaUmowy

l）ZabczpleCZenlenaleZytegowykonaniaUmowydlazamdwieniamozcbydwniesione

wedhJgWybo…WykonawcywJCdnejlubwkllkunastepuJqCyehfbmlaCh：

a）pienladlu；

b）portczeniach bankowychlub porecTmiach spdIdzielcz？kasy．oszczedno誼owo‾

kredytowdzlym，ZeporeczeniekasyJeStZaWSZePOreCZenlemplCn19れym

c）gwarancjachbankowych：

d）gwarancjachube坤1ccZCniowyCh，

e）poreczeniachudzielanychprzezpodmioty，Oktdrychmowawarti6busL5pkt2

usta、W Z dnla911StOPada2000roku o utworzeniu PoIsklqiAgencjiRozwqru

PrzedslebiorczoSci（Dz U Nr42，Z2007r・POZ・275，ZPdZn・m・）・

PrzezzabezpieczeniewnlCSlOneWPICniadzunalezyrozumieCzabezpleC／enleWniesione

ZabezpleCZenle WnOSZOne W PlenL担zu Wykonawea wplacIPrZelcwcm na rachunek

bankowyZamawi瑚CegO：

PrzcdsicbiorstwoGospodarkiKomunalncjMzyrarddwかSp・ZO・0“

ul．Czystn5

，6－300zyramdw
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BankPEKAO：S・A・nrkonta：861240：5918111100004910」717zdopisklemm

PrZelewie‥「．ZhbezpiecW「．．Bulhwa
kohktor〝Sanitarneg。W〟L：Lakolei．GIebowejiNietrzebkiw2yrarLkIWie．

2）WprZyPadkuwniesicniawadlum WPlenladzlらWykonawca mo篤WyraZIC zgodena

ZaliczenJekwotywadlumnaPOeZCtZabczpieczenia

3）JeZeli zabezpieczenle Wniesiono w picnl如zu，Zamawiajqcy przechowuJe je na

OPrOCentOWanymraChunkubalkowym

Zamawlq璃Cy ZWraCa Zabezpieczenic wniesione w pleniadzu z∴Odsetkaml WynIkaJaCyml

ZumOWyraChunkubankowego，naktdrymbyねonoprzechowywime、POmnlqSZOneOkoszt

PrOWadzenla tegO raChulku oraz wySOkoSC prov月かbankoweJ Za PrZelew pleniedzy na

rachunekbankowyWykonawcy

4）JezellZabezpleCZenleWniesionowpostaclgWararlCJilubporeczenlaSlos巾esiCdonieJ

OdpowiednlO treSC pkt．XI．2．2）a），b），C），d）oraz gwarancJalub poreezenie powinno

ZaWicraCzobowia：anlegWarantado nleOdw。／alne飾I bezI研げunkowego＝ttDluc・enlukW（）ル

im・urunCIl nu TTlerW▲YZe Tli．1▼ernr7e Zaくれnte Zklm Wia／uC・eil）＝aWertIItICe（）ん・lalJczenle I之

WVkonuwca nie　間，k（）na／Iilb nte〝alezvcte∴WVkonal zobolのaZanla um（）Wne GwuranI me

II70ZeltIkze　〟ZalejnLu（1dl）konanLa Zanlah）0（J snelnientaiaktchko／wtek（JoLkIlkowVCh

warunk（5wlubleZo（わ）rZelJlozer7taIakteIkO／wtekthkumenlacIt

5）JeZeliWykonawca，ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si90d zawarcia Umowy

WSPraWleZam（WIen－apubllCZnegOlubnicwnicsiezabezpieczel五analezy座gowykonania

Umowy、Zamawl綱CymOZewybra‘ofe中n御korZyStmqISZaSPOSrddpozostalychorert．

6）Zmiana fbmy zabczplCCZenla nalezytego wykonmia Umowy w trakcie realizacji

Umowy bedzic mozliwa tylko za zgoda Zamawie南eego、PIZy Z・aChowmiu ci2蘭oSci

zabezpieezenialbezzmnlgSreniaJegOWySOkogci

4．ZwrotzabczpieczenlanalezylegowykonaniaUmowy

ZamawkUqCyZWraCa70％zabezpieczeniawterminle30dnlOddniawykonaniazam壷Wienla

i uznanla PrZeZ ZamawiqiziCCgO Za naleZycle Wykonane Zostanie to potwierdzone

podpisanlemProtokoluodbio…kohcowegorobdt

Pozostale30％ZamawIajacypozostawiajakozabezpleCZe…erOSZCZehztytulurekQjmlZa

Wady，ktdrczostaniezwdconewterminie15dnipou函wieokresu．rekQjmizayady・

W przypadku，gdy zabezpieczcnie bcdzic wnoszone．．w fbmlleinneJ nlZ pienl担

ZamawiaJqCyZaStrZegaSObieprawodouprzedniejakceptacJlPrOjektuw・dokL…entu・

XIIl．InftIrmaeJeOlbrmalnoSciach，jakicpowinnyzosta‘dopclnioncpo

wyborzc oferty w celu zawarcia Umowy w spmwic∴∴Zamdwienia

publicznego・

l WykonawcapowllhenspelnlCwymagania，Oktdrychmowawpkt・XIISIWZ・

2．Umowazostaniczawartawfbm五epISemneJ

XIV．　Waluta，W jakiej be（壇　prowadzone rozliezeniai∴∴ZWi zane

ZrealizacJilnlnlCJSZegOZamdwieniapubliczncgo・

CenaofertydlazamdwlemabedzlePOdanawzi．

Wszelkie rozliczenia zwIZane Z reallZaCJa Zamdwienia publicznego，kldrego dotyczty

nlniqszaSIWZ．bedaprowadZOneW加
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XV．　OFIissposobuprzygotowaniaoft，rty．

1．Formaol．crtJ′：

1）KazdyWykoIlaWeamOZehozyCtylkojednaofcrte・

2）Of誼cnalezyprzygo10Wa‘SciSlewedlugwymagahokreSIonychwllllllqSZqSIWZ

3）WprzypadkuWykonawcdwwspdlnleublegaJaCyChsItOZamdwlenle，nalczydolaczyC

dooferlydokumentStWierdzajqcyustanowienieprzezWykonawcdwwspdlllleubieg糾qCyCh

Sle OZamdwienle Pelnomocnlka do repreZTentOWaniaich w postepowaniu oudzielenle

ninlqSZegOZamdwieniaalboreprezentowaniaichWPOStePOWanluldozawarclaUnlOWyW

SPraWiczamdwienia・

4）0品taizal笹nikido of誼ymuszabyC podpisane przez osoby upo：Wni0－1e do

reprezentowama Wykonawcy Oznacza to言zJeZeli z dokume－ltL10kreSlajaCegO StatuS

prawny Wykonawcylub pelnolllOCnicIwa wynika，lZ do reprezcntowania Wykonawcy

upowazmOnyChjestktczniekilkaosdb．dokumentywchOdzacewskladortIty muSZqbyC

podpISal－eprZeZWSZyStkieleosoby・

Upowaznienie osdb podpisLUaCyCllOfarte dojq podpISania musibezpoSrednio wynlkaC

zdokumentdwdolaczonychdooltrty・Oznaczalo，ZeJeZeliupowaznienletakieniewynika

wprosI z dokumcntu stwicrdzaiaccgo status prawny Wykonawcy（odpisu

z wlaScIWegO reJeStrulub zaSwiadczenia o wplSie do centralnq ewidencJlillllbrmacJ1

0dzialainoScigospodarc碕）to do oferty nalezy dolqezyC r）elnomocnlCtWO WyStaWlOne

rn・ZeZOSObydotegoupowaznione（wfbrmieoryglllalualbokoplipogwiadcZOnqiprz，CZ

notariusza）．

5）PoSwiadczeniezazgod一mgCzoryglnalemdokumentdwwchodzqcychwskladoftrly

winno byC sporzadzone w sposdb umozliwi函cyldentyflkacje podpISLl（np・WraZ

zlmicnnq∴PleCZqtka OSOby poSwiadcz劉aCq kopie dokumelltu　祝／gOdnoSC

ZOryginalcm）．

6）Orerta musi byC naplSalla na maSZynie do plSania，komputerzelublnna trWala

iczytelnatecllnikaorazpodpisanaprzezosob如）upowazniona（e）doreprezenlowania

Wykonawcy na zew申rZizaclqganla ZObowlaZah w wysokoScIOdpowiadajqceJ Cenle

Oferly．

7）StosowlleWyPelnleniawewzoraehdokumentbwstanowlaCyChzalqcznlkldoninicjszej

STWZi wchodzacych nastcpnle W SkIad oLtrty・mOgLi byC dokonane komputerowo・

maszynowolubrecznlC・

8）Dokumentyprzygotowywane．samodzielnieprzczWykonawcenapodstawiewzordw

stanowlaCyCllZalacznikidolllnlqSZejSIWZ，POWinnymleCIbrmewydrukukompLIterOWCgO

lubmaszynopISu．

9）l十eSezIozonejo胤ymusiodpowiadadtregciSIWZ

ZamawlgaCy Zaleca wykorzystanie fbrmularzy przekazanych przez Zamawl到IaCegO

Dopuszcza slC Zlozenie w ofercie zakiCZnlkdw opracowanych przez Wykonawce・POd

warunkiem，Ze bCdq oncidentyczne，CO do treSciz formularzamiopracowanynllPrZeZ

Zamaw哩aCegO・

Oferty Wykonawcdw、ktdrzy dokiCZa do oltrty za母znikiolnneJ trCSelniz okreSIolla

wSIWZzostanqodrzLlCOnC

lO）Dokumenty sporz河ZOlle W je71yku obcym musza byC skladaI－e WraZ Zich

tlumaczcnlemPOSwiadczonymprzezWykonawce

ll）Oftrta muslbyd spor7，年dzona wjCZyku poIski1－1、Wl egzemPlarzu，meC fbrllle

pISemnqlfbrmatnleWlekszynizA4・

12）ZamawiaJqCyZaleca！abyo胤awrazz／向CZnikamibylanstawionawsposdb

unlemOZliwl綱CyjdsamoIStnadekompletacJe（llP．Zbindowana、ZSZyta）oraz：7aWICralaspis

treSci．
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〝ieogrwi‘“ニ‘megO n（LrOholIhu〟L）高〟reF，OIu飾I‘〟t・′T’＝rePll二‘Tq′iL，・Ja′〟0「〝rlJ∴一R・ld用uんkAIor〟∴Y（〟IJI‘LlmJg01日I／lL／んWy，GIebo川y

品柄n・b短、‘ZlY〟竹l個化1日Cho‘句C雄0、r高点北Irr小高用言も（，V，0‘れ・在日間柄，一読高点期間、…′作立ぼろr（〝〟品　柄〟P〃1

時I）Ol／lII‘〟750間nCgO／）r＝0ごくノ高宮面，l均中二（，h－OdA佃，′wl‘hI∫訓↓～／，qI705（／Wr‘〟順化I7PIOgrum，／Ol，‘・r値I〝egOl，所‘lNrtIAll，rat

jr伊方…高。

13）Ws7・elkiepoprawkllubzmianywtekScieoterty（wlymwza函znikach do ofbrty）

mus型hycparaftIWanCOub podpisanc）wIasnorecznie przezosob（¢）ypodpisujac（a）C

Ofc申．

Parafka（POdpis）W中a byeI閏Lniesionawsposdb um（湘wlaJaCyidcntl荷kacJe r氾dpisu

（np・Wru71micnnqp－eCZ印kaosobysporzadzと涙cdparafke）．

14）Zamawiajqcy．1nfbrmLJe言eof誼yskladanewnlnlqSZyrnPOSu押O†伽1uSqjawne

lPOdle的a udostepnleniu od chwiliich otwarcia，Z WViatklCminfbmaCilStanOWktCyCh

tgemn嘩PrZedsiebiorstwawrozumlenluPrZePisdwozwalczaniunicuczeiwejkonkurcnql，

jc誼Wykonawca，nlCPdZnlqniZwterminieskladaniaol rt．zastrzegl，20nicmogaOnCbyC

udostepnlme oraz wykazal．Ii7aStr76ねnelnlb…aCje slanowla tgem…ee prZedsiebiOrSIwa

Wykonawca nie moze zastrzec nasl印南cychinformacJi：naZWy（nrmy）oraz adresdw

Wykonawcdw，atakzclnfbmacJidolyczaceceny，terminuwykonaniaramdwICnla，Okrcsu

reL涌miiw肌nkdwplatno如izawartychwofertach・

Przeztgemnlee prZedsiebiorstwaw rozumieniu art．11ust．4ustawy zdnla16kwletnla

1993r．o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji（tekstjednolily Dz．U z2003r，Nr153，

POZ・15037e Zm・）rozumie si n卓awnione do wLadomoSclpublleZnginfbrmeje

technlCZnC，tCChnologlCZnC、OrganlZaCyInePrZedsiebiorstwalubirmemformaqeposiad互iqce

WartOSC gospodarczq，CO do ktdrych przedsi帥iorca podjal nleZbCdne dzlaania w eelu

船ChowaniaichpoumoScl．

ZamawIaJaCyZaleca，abylnfbmaqezastrZeZOneJakotaJemnlCaPrZedsieblOrStwabylyprzcz

Wykonawcq∵ZtOZOne W OddzielneJ WeWnetrZnej kopcrcle Z OZnakowaniem，，tgemnlCa

przedsiebiorstWa”、lubspiele（zszyte）oddzIClnleOdpo択）Stalych，jawnychelemcntdwofe；rty

ZasrzezenieinlbmacJi，ktbrenLeStanOWlatqemnlCyPrZedsiebiorsIwawrozumieniuww

ustawybedzieskutkowaCichod叫nleniem，POuPrZedmmPOWiadomieniuWykonawcy・

ProtokdlpostcpowaniawrazzzalacznikamiJCStJaWny

ZaktCZnikidoprotokolumogqbyCudostepnianepowyborzcn糾korzy所nlqSZq Oftrtylub

uniewaznlenlupOStePOWanlaZtymZeoferlys祝aWneOdchwililChotWarCla・

15）Wykon叩CyPOnOSZaYSZelklekosztyzwlaZaneZPrZygOtOWaniemizloZeniemoierty・

16）Zam細1碑yPrOpOnuJepOnumerOWaClparafowaCwszystkiezapis竺eStrOnyOferty

P誓Z．OSObe（lubosoby，jeZelldoreprezentowaniaWykonawcyupowa7丁目OnCSZidwielub

wleCgOSOby）podpisし直cq（podpisuJaCe）ofertezgodnieztreSci脅dokumentuokreSlと咽CegO

stかus r）raWny Wykonawcylub treSci zalaczonego do oferty pelnomocnictwa・Strony

ZaWler碑einfbrm撃て1eWraganePrZeZ7amawi叩egO（np∴prOSPektyreklamowe

omnie，jddzialalnoscl．1tP）nlemuSZabyCnumerowanelParafbwane・

2．Zawah0鐙ofe巾I：

KompletnaoreTtamuSizawieraC

l）Oferte・SPOrZadzo望．Pa．望dstawie wZOru FormulaIZa∴ofc証y stanowiqcego

ZaIaczniknrldonI…qSZCJSIWZ・

2）OSwladczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenla、O ktdrym mowa

wpkl．IX．3．1）SIWZsporzqdzonenapodsluwICWZO…StanOWl叩CgOZaIaczniknr2

do SIWZ

3）Wykaz wγkonanych robdt，SpOrZadzony na podstawIC WZOru StanOWiqcego

Zalaczniknr3doSIWZ．

4）Wykaz osdb，ktdre beda uczest…CZyC w wykonywaIhu zamdwiemai kldre

WSZCZegdlnoScibedaodpowiedzlalneza rcaliza専robdt・WraZ子lnfbrmacjamina

tematlChkwalinkacjlZaWOdoWγCh，doSwiadczcnlalVryksztalcenlaniezbednychdo

wykonaniazamdwlenla、a takze zakresuwykonywanych przeZ nie czynnoSci，Ora7

infbrmacJqOpOdstawiedodysponowanlatynliosobam主Sporzadzonynapodstawie

Slrona15Z62



▲tp（VTkLItJu／柄）lI71一Ch脇rI′nkdWZamで症IC用a‘〟・）／）0時／）‘用rLJ′tI・J‘川d弓ehI7Ie：急〝〝。ⅥltJr・I（IpuulCこ′7egOl）rO、ru‘J二（，催g（月，lrJh野I，r＝et（）rglI
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］＼売trこCbklll Z1－rartJoIVJell〔／IOJ＝（／（egIIlIl高lfLl／P／ll／e柄I Gの0（）（krAallO《470　jClt・んII（ll11用のCIlノみr（Jr‘J（用　EItlI）／／1一〔／IOJ＝（I（eg・月一l高lfL‘／P／ue柄（，GのP（）（krAal，Odno klt・ん一I（川′用のCIe／Ir‘Jr‘JoI，EI（，I）／／

用ノ！．lLrOIIe／lktlニぐ〈ro（〟oII FiLI7（liバニilSl）（）IIIO∫CIliItIIII（l（Il／〕r（母r（〟用101）eraLIW7CiT0／I70・aitr高IIL／FiLI7（liバニ【パ／70／′IO∫CI、一ItII，I（l（Il／〕r昭r（l用〟の／）eraLVnCgO／I7／ra高r高IILral

llIl）JlmISk）

WZOru StanOWlaCegO ZaIacznik nr4do SIWZ oraz oSwladeZenie，Ze OSOby，ktdre

bedq uC7CStnlCZyC W Wykonywalllu Zamdwlenia，POSladaia wymagane uprawtlienla，

」eZelluStaWynaklad函obowlaZCkposiadanlataklCllupraWnieti－Zalaezniknr6do

SIWZ

5）JezeliWykollaWCa、WykazuJqC SPelnlanie warunkdw，O ktdrych mowa w pkl．IX工

poleganawledzyidoSwiadczenlu，OSObachzd。lnychdowykonaniazamdwlenialub

ZdolnoSciach nnanSOWyChlub ckonomlCZnyCllinnych podmiotdw，niczaleznie od

Charakteruprawnego互CZqCyCh go z nimistosunkdw．zobowlqZanyJeSludowodniC

Zamawl棚Cemu，iz bedzie dysponowal zasobami niezbedllymi do realiZaCJl

zamdwienia，WSZC7egdlnoSclprZedstawlaJaCWlymcelupISem－lCZObowlaZallietych

POd1－110tdwdooddaniamudodyspozycJlniezbedllyChZaSObdwnaokrcskorzystanlaZ

lllCllPrZyWykonywaniuzamdwienlaWgW7；OruZamieszczonegowZatacmikunr5

doSIWZ．

6）OSwiadczcnic Wykonawcy o spelnienlu Warunkdw udzialu w post押OWanlu

przelargowym，Oktdrymmowawpkt・lXISIWZsporZadZOnenapOdstawiewzoru

StanOWlaCegOZaIaczniknr7doSTWZ・

7）LlStC POdmioldw nalezqcycll do tej samqi grupy kapitalowej wg wzoru

zamicszczonegowZalacznikunr8doSIWZ・

8）WypelnlOllyWykazCcnzamlCSZCZOnyWZaIaeznikunr13doSIWZ

9）Dowddwniesielliawadium．

10）PozostaledokunlentyWymienionewpkt・IXniniejszcjSIWZ・

XVI．　WyjaSnieniaizmianywtreSciSIWZ・

Prowadzoneb函aZgOdnleZZaPISa1－1iart・38ustawyPzp・

XVIl・SposbbporozumiewaniasiezWykonawcami・

Zamawl瑚CyZaStrZegaPISel一一型formeporozumlCWaniasleWnlnlqSZymPOStepOWalliu・

DopuszczasleprZekazywanieねkscm：

・　ZaWiadomienlaOWyborzenajkorzystnlqSZeJOrerty；

・　ZaPytahdotyezqcychtrcSciSIWZ；

・inlで）rmaCJlOZmianietrcScIninlqSZd SIWZorazoprzcdluzeniutcrmlnuSkladania

ofert，Oktbrymm。WaWPkt・XVIll，

・　WnioskdwoprzekazanicSTWZ・

WskazancwyzqidokunlelllyprzekazaneihksemuwazasleZaZIozonewtermlnlC，JeZeliich

tresd dotarla do adrcsata przed uplywcm‘erminul ZOStala niezwIocznie potwierdzona

pisemnie（listempoleconymlubpoprzczzlozenicpISmaOSOb竜cle）・

、一ezeli Zamawl掴Cylub Wykonawcy przekazu唆WW dokumenty ft－ksenl・druga strona

nleZWIoczmePOtwierd7afilktichotT7ymallia・

Przedluzenic tcrminu skladania ofcrt nicwplywa na bicg terminu skladania wniosku

OWyJaSnlCnictI・CSciSIWZ・

W przypadku rozbleZnOSci pomlCdzy trcScla ninlqSZCJ SIWZl a treScla udzielonych

odpowiedzi，jako obowiazuJqCq nalezy przyJaClrcSC plSma ZaWICrqaCegO POZnlqSZe

oSwiadczenieZamawl瑚CegO
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′Nietr訪）部品／Yr’，r〟用他日、Chod：q（†gr「WSAja〟I事項，柄，（′05POJ（，rku、子OJ′′‘，－最高値（川mIC聞‘′∠Yrardo、一　E7時／I月

…／毒UTn（l肌用（〃性36時r二二二品l声〟r（輝ISA（／こピ立（，誰の千月IIklIIS＝IJ初値産出r〟I〝。ChProgIum〟（れrucrl〝e留7／′Lbuflr〝Al〟r（li

XVIII．Miejsce，terminisposdbzIozcniaorcrty．

1．Oftrte nalezy zIozyC w sicdzibie Zamawiajaccgo w Zyrardowle，PrZy ul CZySlej5，

POkdj nrlOO，［pietro，W mePrZekraczalnym terminie：d（）dnia13．03．2015　r．do

godz・10鎚・

2．0fbrte nalezy zloZy‘w nieprzejrzystg．zabezpieczoncj przcd otwarclern kopercle

（paczcc）．Kopcrte（pacTke）naleZyopISaCnasepuJIqCO：

PrzedsicbiorstwoGospodarkiKomunalnej”zyrarddw”Spdikazo．0．

ul．Czy′Sta5，96－300zyrarddw，POLSKA

のれaWPOStmOWL，niunarObo妙，b〟dowIa′一epOlegqiqce〃arealizqdiZa‘れniaJ4－

”B〟lJowakoIektorL7Saninmeg。Wu信LLlkowei．Gkboleii∧碇trzebkiw2リrarLhwie，！

nNieotwicra‘przcddnicm：13・03・2015r・，gOdZ”10迎男

3．Nakopercic（paczce）oprdczopisujw．nalezyumieSdCnazweladrcsWykonawcy・

XIX．　ZmianylubwycofaniezIozonejoferty・

1．Skuteczno詑zmianlubwycofa重Iiazlo20nCjofeIly

WykonawcamozewprowadziCzmianylubwcofhCzlo20naPrZeZSiebieoJtrte
ZImanylubwycofameZIozonejo篤rtysqskutec？netylkowdwczas、gdyzostalydokonane

PrZedupywcmtermlnuSkladanlaOreTt・

2．ZmianazloZondofcrty．

Zmiany、POPraWkllubmodyllkacJe克ownqioftrtymuszabyCzlozonewmlqSCulWed母

zasad obowlaZ高cych przy skladaniu oftrty Odpowiednio opisanc kopeIly（PaCZki）

祝Wierm笹e miany，nalezy dodatkowo opatrzyC doplSkiem－iZMI∧NAiJ W prZypadku

zIozenlakilku、．ZMIAN”kopc垂（paczke）kazd同，ZMIANY’’naLezydodatkowoopatrzyC

napisem，ZMIANANR…‥’’

3．WycoLbniezlozonqorerty・

Wycolかie zIozonej ofeny nastepuje poprzcz zlozenie pISCmnegO POWiadomienla

podpisanegoprzezumocowanegonapiSmieprzedstawicielaWykonawcy・

WycofanienalcZyzlozydwmlejscuiwedhlgZaSadobowiazuJaCyChprzyskladaniuoltTty

OdpowiednlO OPisanq kopcrtc（paczkc）zawierajaCa FX）Wiadomienie naleZy dodatkowo

opalrzyCdopISkiemi－WYCOF∧NIE一㌧

XX．Miejscciterminotwarciaottrt・

Otwarcle Orert na5時PI W Siedzlbie Zamawl綱CegO W Przcdsiebiorstwie Gospodarki

Komurmlnej”zyrard6W”Spdlka∴20．0．ul．C坤rSta5，96－3002yrarddww salinr2，

parter，Wdniu13・03・2015r・OgOdz・10JO

XXI．　TrybotwarciaofCIrt・

1．BezpoSrednio przed oIwarciem oft，rt ZamawiaJqCy pOdaje kwote言aka zamicrza

przeznaczyCnasfinansowaniezamdwienla・

2．Wtrakciepubliczncjse函Otwarciaofertniebedaotwicranckoperty（pacZki）zawler瑚ee

oferty，ktOrychdotyczyiiWYCOFANIEli∴「akleOlれyZ・OStan団OdeslaneWykonawcombc71

otwiemla．
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3．Koperty（PaCZki）oznakowancjako－iZMIANAlizostanqotwarte przed otwarclenlkopert

（paczek）7aWICrt南cych oftrty，ktdryclldotycza・Po stwierdzenluPOPrと一WnOSclprOCCdLlry

dokonalllaZmlallZOStanqOnedolaczonedooferty．

4．W trakcie otwieranla koperl（pacJ・ek）z ofertami Zamawi：iiqcy kazdoraZOWO Oglosi

Obecnym●

1）nazwciadrcsWykonawcy，ktdregooft血ajestotwieralla；

2）centpodanqwFormular7”Ofbrtywpkt4・2・

PowyzszelnfbrlllaCJe ZOStanq Odnotowane w prOtOkoIc posIcpoWanla O udzlelenie

Zamdwielliapublicznego

5．Na wnlOSCk Wykonawcdw，kt（irzynle byllObecnlPOdczasotwarcla（壷rl，ZamawlalqCy

przekazeimniezwloczlliclnformacjc，OktdrychnlOWaPOWyZej wpkt・XXl工XXI41）

iXXI42）．

XXII．ZwrotofCrtybczotwierania・

OftrtezlozonapoterlllinieZamawIqqCyZWrdclbezotwleranla

XXIII．Terminzwlazaniaoferta・

Wykonawcapozost劉eZWlaZanyZlozonaofeIlaprzez30dni・BiegteminuzwIaZanlaOfe申

rozpoczynasleWraZZuPlywemtermil－uSkladanlaOlれ

XXIV．Opissposobuobliczeniaceny・

1．Podanawo1台ciecenamusibyCwyrazonawzl．

2．Cena oltrty powilllla byC podana jako wynagrodzcnie ryczaltowe・Ustawa z dllia

23kwictnia1964r　－Kodeks cywllnylen rodz年iwynagrodzeniと一OkreSh w art　632

naS昨pu膚CO

§1・Jezelistronyumdwllysieowynagrodzenieryczaltowe・PrZMmuJqCyZa一読wiellien！e

nlOZe ZqdaC podwy券Zeniawynagrodzenia，Chociazby w c7・aSie zawarcia Umowy nle

lllOZnabyloprzewidzieCrozmiarulubkosztdwprac

§2JczellJednak wskutck zmlally StOSunkdw、ktdrd nie mozna bylo prZeWid7riee，

wykonanie dziekl grOZiloby przMmuJqCemu Zamdwlenie raz網Stratql Sad1110Ze

podwyzszycryczaltlubrozwlqZaCUmowe

W zwiazku z powyzszym cena oferty musi zawieraC wszelklC koszty nie7tbedne do

7reallZOWaniazamdwieniawynikaJqCeWPrOStZdokulllentaCjlPrOJektowq．（STWlORB）言ak

wnichnleLUete，abezktdrychnicmoznawykonaCzamdwlenla

Beda to miedzylnnymillaStepLUqCe kos7ty：POdatku VA〝「・Wykonania wszelklCh robdt

budowlanycll niezbednycll do wykonania zamdwiellia・Wykonallia wszelklCh robdt

przygotowawczych，tymCZaSOWyCh，PraCPOrZ的kovvcll，ZOrganizowanla・ZagOSPOdarowanla

lPOZnleJSZqllkwidacjlterenubudowy，ZabezpleCZeniatcrcnu budowy，ZOrganizowa－liai

L一trZymamaZaPJeczabudowy（ZaSilalllalerenu budowy w・WOdeienergleelektrycmqOraZ

dozorowanieterenubudowy）．odtworzcnladrdg，terendwutwardzonycll，CllOdnikdwiinllyCh

nawierzchnl，（erendw zlelonych，WaZddw，Zniszczonych podczas prowadzenia robdt・

wszelklChniezbednychpomiardw，badah prdb，WykonanledokLlmentaCJlpr（事ktowq，WraZZ

uzgodnicniamlluZySkaneodpowiednlChdccyzjiadmlnlSlracyJllyChJeSlitobedziek0－1iecz－le

do wykonania robdt budowlanych・Wyk。nanie DokLImentaC、ll POWykonawczq・koszty

zwlaZaneZOdblOramlWykonanychrobdtldoprowadzeniaterenudostanuplerWl証ncgopo

zakohczeniureali7：aCJlrObdtbLIdowlanycllilnnyChCZylmOScIWyllik瑚CyChzUmOWy，Jak
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，N，eLr＝諏l、，′んar｛l（，、博　一I高子ん二‘／（etIO tlMl‘／（，r‘ye柄，Go岬OutJ′ka用）R，（，、‘leA用小柄ノ、し′‘，／1，′（I′（／（用　LI（IP／！

、ISPOUl〝a′，～研aneg（甲rニeニlI′甲I〟r（Y，（ソ、ん／二ejrO‘〟0、IJT，′・‘J一点訊Spq〃7（バC用′u／柄l‘有／与0g′‘I／間（カ）（，r，L‘り′照0／′所（l∫IruAl〟r‘，，

rdwniczwszclkicllinnychniezbednychdowykonanialPraWidloweJeksploatacJIPrZedmiotu

WymaganeJeSt Od Wykonawcdw bardzo szczegdlowe z叩OZ－lanie sle Z Dokumell‘acJq

PrqicktowalSTWlORB．

3・CC型OfcrtyjeStkwotavrymienlOnaWFormularzL10ftrty－ZalaezniknrldoSIWZ

4・SposdbZaPlaty－rOZllCZCniazarealizaeJenlnlqSZegOZamdwicnla，OkrcSloneZOStalywe

WZOrZeUlllOWyWSPraWleZamdwieniapubllCZllegO－Zalaczniknr9doSIWZ．

5．ZalllaWl瑚CyPOPraWiwoftrcie

l）oczywisteomylkipISarSkie、

2）oczywistc omylkl raChunkowe z uwzglednieniem konsckwencJl raCllLInkowyeh

dokonanychpoprawek，

3）irLne OmylkipolegaJqCe na nleZgOdnoScioferty z SIWZ，niepowodujaceistotnych

ZmianwtreSciol五ty，

－niezwloczniezawiada1－1同年COtymWykonawee，kldregoofbrtazostalapoprawlOna．

6・Jezeliw termlnlC3dniod dnia doreczenia zawladomlenIa WykonaWCa pOinfbrmLlle

Zamawla．iqCegO，Ze nie zgadza sle na POpraWienie omyIkl，O ktdrqlnOWa POWy7eJ

WPkt XXIV5．3）ZamawlaiaCyOdrzuciof乱写Wykonawcy．

XXV・Uzupclnieniei wyJaSnlenie wymaganych przez ZamawlaJaCegO

oSwiadczehlubdokumentdw．

OdbywaCsiebedzleZgOdniezart．26ust．3i4ustawyPzp

XXVI．Ocenaorert．

1．Przy wyborzeiocenialllu Oftrt uZnanyCh za wazne，ZamawlaJaCy b函zie kierowa‘sle

nasteP咽CymikrytcriamliwagamilmOdpowiada揮ymi：

a）　Cenaoferty（brutto）－80％－80pkt

b）　DlugoSCokresurekoJmi－20％－20pkt

2JezcllCCllaOfertywyd勾esleraZaCOniskawstosunkudoprzedllllOtuZam（iwleniaibudzi

watpllWOScizamawl明CegOCOdomozliwoSciwkonaniapr為dmioluzamdwieniazgodIliez

wmaganlamiokreSlonymlPrZeZZamaWl明ccgOlubwynikq履cymizodrやbnychprzeplSdw，

wszczegdlnoScl」eS白Iizszao30％OdwatloSci7amdwienialL一bSredniq arytmetycznq cen

WSZyStkichzlozonychofert．ZamawやIaCyPOSt紳iJakokrcSIoncJeStart・90ust・1ustawyl）zp

ObowlaZekwykazanla，ZeOfemanleZaWleraraZaCOniskiejceny，SPOCZyWanaWykonawcy・

3．ZamawlaJaCyOdr刈CaOftrtewykonawcy，kt6ryniezbzylwyJaSn－ehlubjezelidokonalla

ocenaw〉YaSniehwrazzdostarczonymidowodamlpOtWicrdza，ZeOfertazawlerara型COniska

CCneWStOSunkudoprzedmiotuzanl（iwienla

4．SposdboceIlyO星河．

Za ofe埠n勾korzystnleJSZa ZOStame Wybrana oftrta，ktdra dostanic naJWleCeJ Pullktdw

ObllCZOnyChwgponizszegowzoru

p。＝告80＋王事20
9m。J

gdzie；
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Za′′l品・‘ノ順“〟‘L／，‘）TlrP‘川‘l′〝‘白月，‘Jr読順二‘，〝剛，・間uP晶I′C二川g（，I，r0、，iad二One即、一I′1位／）r二eLurgll

a／I二‘I‘／IZ・），／‘J〝／aIlrJJ lhIdoIIiakoIeAtoruL・（・／面JrnegO、VIIIIl／AoルU，GIかの、レ‘ソ

I／間IrニebkJ、年ZI・‘lr‘JI川・し言、ICho‘短く持0、一読Iad r’rqI‘点nLi（〕（，V・0‘れku一・i（，‘有（）、ClekoIlノ‘川IIll‘′1（／‘ノZyr‘，r‘品i高宮／lI

、I・SF，（MnllnSO”an雄OF・rニeこ　高pLllrOPCPALI二時′0‘鮪、一／〟／7‘JlバこIl母，（yn（バCIlilr（I／用l（／I／’r（偲′（〟〟〟（）IW（l（り〝eg（）／′′ル～IruAI〟r（Ll

Po－iloScpunktdwprzyznaneJOCCniandofertydlakryteri（）wwymieniollyCllWPkt．lalb

CmIn－11型llZSZaCellaSPOSrbdzlo／OnyChoftrt

Co－CenaOfertyocenianq

g一…－Okrcsrt・kqimlnaldluzszyspoSrddzIozonychofertlicZOllyWdniach

g0－Okresr車高mioccnlanCjoftrtyliczonywdtliach

Mlnlmalnyokresrekq叫lilllemOZeby‘kr（負szyniz51at．

Orerty w ktdrych okrcs rekqjnli bcdzie krdtszy niz　51at zosla埠。drzucone przez

ZamawlaJqeegO．

DlaOfeTtWkt（）rychokresrekqjmlb函zledluzszynlZlOlとlt，dlaccldwoccnyoftrtpr∠鵬ty

ZOStanieokrcs rekQjnll rdwny101at．

5．Zamawl瑚eyOCenilpOrdwnajedynieteoferty，ktdre・

1）zostana zlozone przez WykollaWCdw niewyklucwnych pr7eZ Zamawiajqccgo z

ninlqSZCgOPOStePOWanla；

2）niezostanaodrzL一COnCprZCZZamawlajaccgo

6．Zamawl網Cy udzieli zamdwlenia Wykonawcy，ktdrego ofcrta odpowladae b函zie

WSZyStklIn WymaganlOIll PrZedstawionym w SIWZizostanie occniona jako

najkorzystnleJSZaWOParCluOPOdallekryteria wyboruokre鉦）neWPkLl・，U uzyskと一

naJWyZSZaliczbepunktdwokreSLonychJakpodanowpkt・4・

7JezellniebedziemoznadokonaCwyboruofertyn利korzystnlqiSZq ZeWZglcdunato、Ze

zostalyzlozoneofertyolak南Samgeenie，ZamawIqiaCyWeZWictychWykonawc（iwdo

ZIozenia of〔証　dodatkoWγCh w okreSlonym terIlllllle．WykollaWCy，Skladajqc ofeIly

dodatkowe，nicmogazaofbrowaCcenwyzszychnizzaoferowanewzIozonychO長巾ach・

8．0lbrtamozeuzyskaimaksymalnielOOpkt・

9．W toku ocelly Orert ZaIllaWlaiaCy mOZe Z担aC od Wykonawey pISemnyCh wyJaSnieh

dotyczacychtreScIZlozonejoftrty．

10Zこ1nlaWl明CypOWladomlnaPISmieowyllikachpostcpowanlaWSZyStkichWykonawcew、

ktdrzyubiegallSieOudzleleniezamdwienia・

11・WybranemuWykonawcyZamaw均aCyOkre鉛mleJSCellermlnPOdpISalliaUmowy・

XXVIl．WykluczcnieWykonawcy・

1ZanlaWlaJaCy Wykluczy Wykonawcdw z ninlgSZegO POStePOWania o udZlelenie

zam（iwieniawprzypadkachokreglonychw aI124ustawyPzp・

2　ZamawlqIaCy ZaWiadamla rdwnocze誼ie Wykonawcdw，ktdrzy ZOStaLi wyklL一eZeni

z ninlqSZegO POSl印OWania、POdaJaC u71aSadnienic∴ihktycznel PraWne・OftTte

WykonawcywyklueZOnegOuZnueSleZaOdrzucona

XXVIII．　Odrzucenieoferty．

ZanlaW均aCyOdrzucIOfertewprzypadkachokreSIonychwart89ustllWarL90・uSt　3

ustawyPzp・

XXIX．　ZmianypostanowiehzawartejUmowy・

ZnllanyZaWartqiUmowysadopuszczonenawarunkachokreSlonyellWUmowle

（zalaezniknr9doSIWZ）
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、，V，Ol／〝比〝750両′一eg（甲′二・ノニ（′昭k一／r・，／）yAkL／＝t・〈rodA（五F・l′高I録／Sp（ynO・CI－Irr‘・順・Ch／，rogram，／（）／）〟‘，（、り′7eg／，h，方面Ir点〝／r‘，l

XXX・UniewaznicniepostepOWania．

ZamawlalaCyuniewaznlpOStePOWanieoudzielenienlnleJSZegOZamdwiemaWPrZyPadkach

inazasadac1－0kreSlonychwart93し一Stl．3，4i5ustawyPzp．

XXXl・Srodkiochronypr・aWneJ．

Wpost印OWanlunNUaZaStOSOWanieprzepISyZaWartcWdziaicVIustawyPrawozallldwLeh

PubllCZnyCh，，SrodkiochronyprawneJ．

XXXIT．Podwykonawstwo．

WewzorzeLlmOWy，StanOWl笹ymZalaczniknr9domlllqSZqSIWZ，ZOStalyokreSIonc：

－　Wymaganla dotyczaCe umOWy O pOdwykonawstwo，ktdrq∴PrZedmiolelll Sa rOboty

budowLane．ktdrychniespelnieniesp。WOdJezgloszenieprze77amawlaJaCegOOdpowiednio

ZaStrZeZehlubsprzeciwuJeZeLiZamawlaJaCyOkreSlatakiewyillagama，

－innezasadydotyczacczawICranlabadZrcallZaCJlunldwzpodwykoilaWCallll

XXXIII．　ZaIacznikidoniniejszejSIWZ．

Oznaczenie 儂azwa 

ZalaCZll 霧�&ﾂ�WzdrfbrmularzaOferty 

Zalaczn 霧�#"�Wzdroiwiadczcniaobrakupodstawdowykluczellia 

Zalaczll 霧�&｢�WzdrWγkazuwykonanycllrObdt 

Zal挙Zll 霧�#B�Wzdrwykazuosdb，ktdrebCdquczestniczycw、γkonywaniuzamdwienia 

ZalaCZn 霧�#R�Wzdrzobowi37iania　dooddaniadodyspozycJlniezb函nychzasobdwna 

OkreskorzystaniaznichprりWykonywaniu7amdwicnia 

ZalaCZniknr6 儻zdroSwiadczcnia，Zcosoby，ktdrebcdquCZeStniczycwwykoIlalliu 

zamdwienia，Pl）SiadajqwymaganeuPraWniema，」eZeliustawymkladaia 

ObowlaZekposiadaniatakichuprawllieh 

Zalaczniknr7 儻z（ir　oSWiadczenia　Wykonawcy　o　sr）elnieniu　warunkdw　udzialLl 

WPOStCPOWaniu 

ZalaCZnikllr8 儻Zdrlistypodnliotdwnalez4CyClldotgJSatllqgrupykapilalowq 

ZalaCZniknr9 儻zdrUmowywsprawiezamdwieniapubliczncgo・ 

Zal笹ZniknrlO 僖okumcntacJaPrqjektowa 

Zalqczniknrll 儡pecynkacjcTechniczne　Wykona－liaiOdbioru　Robdt　Budowlanycll 

（STWiORB） 

Zal準Zniknr12 儕rzedmiarrobdt 

Zalaczniknr13 儻ykazCcll 
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Sro（／のIlJjko

箇標識綜∴∴，塞　　　　－Yl需品誤嵩豊田

ZaIaczniknrldoSIWZ

Wzer

FORMULARZA OFERTY
WPOStePOWaniuoudzicIcnleZamdwlenianareali7aqe

Zadania14－”Budowa koIcktora∴Sanitarnego w ul．：Lakowcj，（最bowcji NictIZebki

W Zyrardowic”，WCI10dz叩CgO W Sklad Projcktu，，GospodaI’ka wodno　一名ciekowa

WmieScieZyrard6W－EtaplI”wsp6IrimnsowanegoprzezUnieEuropejskazeSrodkdw

Funduszu SpdjnoSci w ramaeh Programu Opcr穐CyJnCgO Infrastruktura

iSrodowisko．

NrI・CrCrenCyJnynadanysprawicprzczZamawlaJaCCgO：ZP／JRP／RB／1／2015

1．　ZAMAWIAJACY：

Przedsiebi〝rStWOGo坤0‘hrkiKomw－L，In匂，，ZyrarLldw’’SI・・ZO・0・

il CぴSta5

96－300そyrard（jw

POLSKA

2．　WYKONAWCA：

NiniejszaOrCrtesklada：

Lp． 疲�ｨ�ev�w霧��vW迄�｢�AdI・CSWykonawcyl） 

1）．熔Iinir7i‘車ZtIOkrIaSklCI（初1aje．〟il′SPblnieprzez‘Jw（ich／ub M母型iWvk（）naWC（5w

nule型pOdat naz、Wi‘，dresy WISZVStkich fych Wykonawcl川，lllb mm一Ie∴「a‘方e・～

l）elnom。し・nika（Lidera），Zg（，（hiezSlWZ・

3．0SOBAUPRAWNIONADOKONTAKToW（dlaninicjszcjofcrtJ′）：

Nazwisko ��

Adres ��

Teleibn ��
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nIPOgm〝‘ニOnegO〝arOhoOh〟‘kTI，／a′70／）（）I蔦‘（／（I‘・用′re高二‘′LJ，九・品′′の一r／子　R・I（／・用（・koIekIor‘JW71／MTegO用／Il小用J（，／eh／〉一Ii．ソ

，値IrニehkJW′なr‘，r‘／…l・，一rlJ，（，d＝‘I“撃（，WS〟u’／Pr小柄，G（周，Odu′k（日出肩部，▲icleko、iu一問〝，、‘I‘，Z．r‘，′‘祐IIノl‘，I）／／

一問，・，4位‘，′・SO・I‘・′7egO／）r一二品－I E高r（，l，〟、kq二…rO‘Jko、一iFil〝du～到↓～pU〝OSC川′M′〟CI7／，rogr‘‘′用／0／）間年J′一eg（，hJ／′（，、Ir－LAI，lr‘（，

∬ro〟（）日当諒0

Fax． ��

e－mail ��

4　　　DEKLARACJAWYKONAWCY

4・l My、nlZeJ POdpisal亘bedqc upowaznlOnyml do podpisania nimeJSZq Oferty przez

WymlCmOnegO POWyZqi Wykonawce，W Odpowiedzi naI）ahstwa ogloszenle∴O WW．

Zamdwicnlu OSwlildczamy，ZC prZeanalizowa琉myi w pelni akeeptuJemylreSC

dokumcntdwtworzqcychSIWZ

Niniqszym przyJmuJCmy bez zastrzezeh czy ogranlCZelll W CaloScI POStanOWienia

ZaWaIlewSIWZorazinfbmluenly、ZeZdobyllSmyWSZelkleniezbedneinfbrmacjcdo

OPraCOWanlaOfertylPOdpISaniawynikajacqZllidUmowy

Zobowla⊥UemySlelgWarantuJemy，bezzastrzezehczyogranlCZeh，WykonaniecaloSci

ZanldwlenIaZgOdnieztreSciaSIWZ，WtymZWlqczonymdonlCJWZOremUlllOWy．

4．2　ccnanaszqofertyzareaIIZaCJeCaloScininleJSZegOZamdwICmと一WnOSl・

WtymVATwwysokoScl123％1／10％I＊，C・

4．3　0Swiadczamy，Zenalezymy／111enalezymy＊dotq salneJgruPykapitalowg．wrozumlenlu

ustawyzdnialOlutego2007T．Oochroniekonkuretlejiikonsumenldw（Dz・U・Nr50、POZ・

331，Zp巌n．zlll・）

W przypadku przynaleznoSci do　‘q san㌣l gruPy kapitalowc．i nalezy

WyPell壷Zalaczniknr8doSIWZ

4・4JestcSmyzwlaZanlnlnlgSZaOrCrtaPrZeZOkres30dnioduplywutCrminuskladaniaofれ

（terminliczonyjest wlaCZnie z dniem wyznaczonynlPrZCZ ZalllaWiajacegojako termin

SkねdaniaofcIl）．

4．5　Zobowi華甲emySICdo？akohczc…一realizacJIPrZedmlOtL17a111（iwlenlaWtermlnle

dodnia．．…〟．．…．．

4．6　Skladamy niniqszq ofbIle w tym postCPOWalliu【we wlasllymimieniuI／Llako

WykonawcywspdlnlCLIbiegajacysi90udzleleniezamdwlenlaI＊

4．7　Nle uCZeStniczymy」ako Wykonawca wjaklqkoIwiekinImJOfercle ZlozoneJW CelL一

udzlelenlaninlCJSZeg07allldwienla
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jpecがAaya／勅l砂CI，脇r〟〝ko・‘み′nd－Y，ema‘砿pos擁0時amaOu‘高elenJeニamO一昭mapubIICニT，egOPrO、↓iadニOr7egOl，Irl，b，L・Pr＝eta′gu

n，eOgranIC＝OnegOnarOboO）bl，‘Iol高〝epOIc碑IqCenareallニaq，Zadan′a〝rl4－，′Budol一′ako／ek10raLSa17Ita聞egO、川l母0、Vq．GIebo、Vy

JN陀Ir＝eb有川一Zし，rardo一昭月、一′‘hod尋cego、一′JHadPrqeklu，GoW，at・rka、し，（，dr・O SClekoWa、V研e〈C，e／↓′rur‘Mv－RIaI）／／

順pO／／inunso、，lanegOPr＝e＝U柄k兇ro／）qSkqニe諒）dko一一′l判〝d・′凋l母q〝OrC川一ru，n‘・・hlIr（，g′am〟Or）era‘〃′′t，gO／rLP‘Nr，，柄Ir‘Ll

4・8　Udzielamy　　‥Latrekqmi napelenzakreszamdwlenia

4・9　Wadiumwkwocie…　　　・・Zl（slownle∴　　　　　　　　…‥Zlotych）zostato

wniesionewdniu…………………Wfbrmie…

4・10Prosimy o zwrot wadlum（wniesionego w plenlqdzu）na zasadach okreSIonych

WSIWZnanastepuJqCyraChunekbankowy∴．

4・ll WprzypadkuuznanlamOjd（naszej）ofertyzanajkorzystniejsz年ZObowlaZ函（－emy）sle

ZaWrZeC UmowewmleJSCL＝terminiejakiezostanawska7anCprZeZZamawlaJaCegO
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WWySOkoSciokreSlonqwSIWZ
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Zill雀CZ：niknr2doSlWZ
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OSI′／L4DCZENT40BRAKUPODSTAIVDO WI′KLUCZENlA
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WPOStePOWaniuoudzicIcnleZamdwienlanareallZaqe’

Zadania14－，，Budowa koIcktora∴Sanitarnego w ul．：Lakowcj，GlcbowcJi Nictrzcbki

w Zyrardowic’’，WChodzaccgo w sklad Projcktu，，Gospodarka wodno－iciekowa

wmicScieZyrardbw－EtaplI’’，WSPd楯nansowancgoprzezUnicEuropejskaZe鉦odkdw

Funduszu SpdjnoSei w ramach Programu OpcracyJnCgO Inrrastruktura
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ZAMAWIA、IACY：
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96－3004，rar〟w
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棚陥　棚的調劉帽闇田圃両脚両軸細岡翻窃闇動物

Podpisy：
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Pr‘，gr‘〝＝fl（）／，｛′′‘，くり〃egO／′所（L柄II柄／rtJ

し†rl）l有用I高（）

函凝滞：∴∴塵∴∴∴　品笠田

Zalaczniknr3doSIWZ

Wz11r

WYKAZUWYKOMNYCHROBOT
WPO叫叩OWaniuoudzlelenlCZam（）wlenlanareallZaC」C

Zadania14－，，Budowa koIcklora∴Sanitarncgo w ul・：Lakowej，Glebowcji Nietrzchki

W Zyrardowic’’，WChod型ccgO W SkIad Projcktu”Gospodarka wodno　一gciekolVa

WmieScieZyrarddw－EtapIl’’wspdlnnansowancgoprzezUnieEuropcjskazcSrodkdw

FunduszuSpdjnoSciwramachProgramuOperaCyJnCgOInfrastruktura・

NrrcferencyJnynadanysprawicpI・zezZamawLaJqCegO；ZP／JRP／llB／1／2015

ZAMAWIAJACY：
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〟I．CぴSla5

96－300ZyrarlIくわ

POLSKA

WYKONAWCA：

±皿 疲�ｧv�wfｶ��v7fﾈ�｢�AdrcsWvkonawcvl） 

l）Je誰i7面小画面ich小間
WYKAZWYKONANYCHZAM（iwIEN

OSWL4DCZ4MY ZE

SlOSOlmie：lJolreSciW
Mパ〃nlenioneImnizeIrObotybIltIowIane
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▲1′伊l‘用i高。

？）I杓konall′Ca▲r10ZaIervtOrlum RzeC・ZLu杭70／IleIPoIskiei／）uCkliel′／e／kolummelWmagane

l克nelk）dulkowo w walucieImtktn（，／WくれkllmenIach L〝wter（kalaCWih nulezvlelWVkonanLe
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I均koI7allノCa：zobowitZaanl′jeslpolhltpr碑（．
jl Nu／e2v w棚a naZWei ad－e．yleiy）Z Wkont研Cか1，．読／tl（lu／aCVCh（所I・Iely．rtniln（l kldrレi

W′Vkonal2am（）wlenle
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ilkoIわ20ne
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割凝滞？∴∴崖∴∴∴　崇器田

ZaIaczniknr4doSIWZ

Wz（ir

Wl佑4ZUOSdB，KTbREBEDAUCZESTNICZYtWWYKONYWAMU

ZAMO，〃ENL4

WpO高紺OWaniuu〟奴ieleniez〟m‘fwienianare〟i抑qe：

Zadania14－，，Budowa koIcktora∴Sanitarncgo w ul．：Lakowcj，GIcboweJi NictlZCbki

w Zyrardowie’’，WChodzaccgo w sklad Projcktu，，Gospodarka wodno一gcickowa w

micScieZyrarddw－EtapII’’wspdmnansowancgoprzczUnie Eur。Pejsk…lZe料odkdw

Funduszu SpbjnoSci w ramaeh Programu OperacyJnegO Infrastruktura

iSrodowisko．

NrrcrcrcncyJnynadanysprawiepIZCZZamawlaJaCCgO：ZP／JRPIRB／1／2015

ZAMAWIAJACY：
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Wzdr

UMOWYWSPRAIIYEZAMOWIENL4PUBLICZNEGO

nareal17aqe：

Zれhnia14－，，BIlLJowakolektorasaI諦amegowut：Lqkowd，Glebowくii∧胸rzebki

WZyrar仇）Wie’l

Umowanr．．．．．．．．．．…．．．…．

zawarta w dniu．　　　　　　．rokLlW Zyrardowie ponliedzy Przedsiebiorstwelll

GospodarklKomunalllg，，Zyrarddw、、Spblka z o・0，96－300Zyrarddw uL Czysta5・

wplSanym do rqestru przedsiebiorcdw prowadzonego r・rZe／S担　ReJOnOWy dkl m・St・

Warsza、W W Warszawic，XTV WydzialGospodarczy pod nulllerem KRS・0000153850・

NIP838－000－72－01，REGON750086653，KapitalZakladowy47207・000．00ZL

repre7：entOWanymPrZeZ

zwanymdalei。ZamawlaJaCym’’

a

reprezentOWallymPrZeZ

zwanynldalejl’Wykonawcall・

WrezultacICdokonaniaprzezZamaWlaJqCegOWyboruofertyWyk0－1aWCyWpO主席POWaniu

oudzielcnleZamdwleniapubllCZnCgO，PrOWadzonymwtrybleprZetargunleOgranicZOnegOna

podstawie迎Zdnia29slycznia2004rokuPrawo7・amdwiehpublicznych7・OStalazawarta

ninlgSZaUmowa，ZWanadalej’’Umowa一一onastepuJaCgtreScl・

PRZEDMIOTUMOWY

§1

1．Przedmiotem UmowJeStWykonanie robdtbudowlanychpoleggaCyCh narcalizacll

Zadania14－，，Budowa kolektora∴Sanitarnego w ul．：Lakowcj，（Hcbowcji Nictrzebki
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I／＼聞手ニebk，1－Zlr‘げ（lo、IlelIiCII0‘函C雄011Sk／ad Prqe柄l（ノ0年，0‘ねrhW（，‘J用）1‘leko間I（〝IIL値Ieろrur‘J（品／ノl〟I，／I1

、一JF，（研ntL／7901Ianettu／）r＝‘）ごく屈t・EIIrOru八時二L・SIO‘lAo1111Mdl／7ニI／母，qI70んllIlIlI／用）〈／I／’rogr‘LI刷（）／，‘，r‘lくりIIeg（lh所（，、II－ILIi，r‘，′

WZyrardowic”，WCllOdzacegowskladPrqcktu、、Gospodarkawodn0－3clekowawmieScie

Zyrarddw EtapII、“wspd柏nansowanego prZCZ Un将Ituropejska ze Srodkdw1－1ullduszu

SpCJnOScIWramaChI）rogramuOperacMnegOll血astrukluraiSrodowisk0

2　Przcdmiot Umowy zostanie wykonany na warunkaclli w zakresie okreSIonym

W POStanOWieniach ninlqSZej Umowy oraz na warunkachlW ZakTeSie okreSIonym w nw．

dokumenlacll，ktdrebeditOdczytywaneiinterpretowanejakointegralnacz率dUlllOWy：

a）Decy勾aopozwolelliunabudowenrRB・6740・5・23・2014zdnia18・03・2014r・

b）Prqicktbudowlany－Budowa kolektorasanltarnegOWuLIノ水OWg，（HebowqlNletrZebkl

WZyrardowIC．dz・eW2072、8051，8052、8053，8054，8055，8056、8057，8065，

e）PrC車kt wykonawczy－Budowと一　kolektora∴Sanitarnego w ul∴LakoWd，Glebowql

NietrzebklWZyrardowie，dz ew．2072，8051，8052、8053，8054、8055，8056，8057，8065

d）Opinia geotechniczna dokumentaqja bada高　podloza gruntowego orazl，rQjekt

geotechniczny dla zadanla，，Budowa kolektora sanitarnego w uLLakowej，GleboweJ

lNietrzebkiwZyrardowle．

e）SpecynkacJa TechnlCZlla Wykonalliai OdblOru Robdti Budowlanych，ZWana dalcj

STWlORB，

1）OfもTtaWykonawcywrazzzalacznlkaml，

g）SpecynkaejaIstotnychWarunkdwZamdwienia（SIWZ），

h）Wyja誼ieniaZamawiajacegoudzielanewtrakclePrOCeduryprZelargoweJ

3．NazakresrzeczowyprzedmlOtuZam（iwieniaskladasi9

1）BudowakoleklorasanitarnegozrurPEolacznejdlugoSciok472mb，Wtylll dn400－

oklO4mb、dn700－Ok36811lb、WraZZeStudnlamlreWIZyJllymiwtym●Studnlebctonowe

の1500mm－2sz主StudniesystemowePEの1000mm－7szt・，Studniasystemowal）E425－

2）OdtWOrZenienawlerZChniutwardzonych・ul・Nletr7ebkiiczeScPwoul・GIcbowa・

3）OdtworzenlenaWierzclmlllieutwardzonycl一：ulL魯kowalCZ挙ClOWOulGlebowa

4）Robotyodwodnieniowc

5）Zag㌣CZeniegruntuwrazzwykonaniembadahzageszczeniagruntu（wlloSc14cgzdla

Zamawi瑚CegO），ktdre potwlerdzq uzyskanie wymaganego w Projekcie budowlanym，

pr（房kcie wykonawczym oraz Specyfikaej「1、echnlCZnq Wykonaniai Odbioru Robdt

Budowlanych－ZWanqi dalej STWiORB，StOPnla ZageSZCZenia gruntu．ktdre wykonane

zostanaprZeZjednostkcposiad＝函czikwa旧kacjedowykonywan－atyChbadah・

6）UsunieciekolizjiziImaStrukturqpodz中型

7）ObslugageodezyjllaPrZedmlOluzamdwlenla（tyczenjeorazinwelltaryzacjageodezlりna

powykonawczazaewidencJOnOWanaWPowlatOWymOSrodkuGcodezyJnymWZyrardowle－

oryginalywiloSci4egz dlaZamaw蘭qcego）

8）OpracowaniePrqiektu／dwtymczasoweJOrganizacjiruchudrogowegowprowadzonej／ych

naczastrwaniarobdtwrazzoplatztzazaJeClaPaSadrogowegonaczasprowadzenlarObdt

StOSOWnymioplniamiiuzgodnlenlam1

9）PrdbyszczelnoSci言nspekdakamerqTVwykonanegokolektorasanitamcgo（2egz plyly

CDdlaZanlaWlalaCegO）

10）Wykonaniedokumcntac、Iipr（扉ktowqi，WraZZuZgOdnieniamiluZySkanleOdpowiednlCll

decyZiiadminislracyJnyCllJe釦tobedzlekoniecznedowykonanlarObdtbudowlanych・

11）WykonanieDokumentacJipowykollaWCZejwllogci4egz・dlaZalllaWやiqcego・

12）中eczynnoSclniewymicnionewyzq・akoniecznedovrykonaniaprzedmlOtu

ZalndwlenlaOPISanegOWPunkciel）・

4・Szczegdlowy zakresi opIS PrZedmiotu zamdwienla uJety ZOStal w Dokumentaql

prqIektowejokreSlonejw§Lust2b，C，dorazSTWlORB・
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5　W przypadku sprzccznoSci w postanowleniach dotyczacych pr70dnllOlu Umowy，do

CeldwinterpretacJlbedqmlalyplerWSZelistwodokt一melltyZgOdnic∴ZnaStePLUQCakolqllOSclq

Wyia鉦ienlaZamawl明CegOudzIClonewtrakcier）rOCeduryprzctargowg，PrqiektbLIdowlany、

prqiektwykonawczy，STWiORB．

6．WykonawcaoSwiadcza，ZC ZaPOZnalslC Z DokumelltacJa PrOJektowa，STWIORB ora7

innymidokumcntamiopIS明CymlprZedml。tZam《iwieniainiestwicrdzawnichblcddw，anl

brakdw．JezeliwtrakciereallZaejiUnlOWy20StanqWjakikoIwlekspos（ibuJaWlllOnebl函ylub

brakiwww．dokumenlach，WykonawcanlCZWlocznleZaWladomionicllZamawla壇Ceg。，me

poZnlgJednaknizwterminie3dnioddaty－Chu」aWnienia・

7．0pISane W uStl roboty obqnluJq WSZelkie roboty，dostawy nlaterialdw．LlrZadzeli

isprzqu OraZ uSlLlg，rOZrt一CllylPrdby，badania、∴Zkolenialliezbedne do nalezytego oraz

terminowcgowykonaniaprzedmiotuUmowy

8　Wykonawca zobowiazuJe Sle Wyk0－1aC przcdmioI Um。VvY ZgOdllie z dokumenlacJa

projektowa．Specyfikacja Techniczna Wykonanial OdblOru Robdt Budowlanych

（STWlORB）OrazinnymidokumentamlOPisujacylniprzednllOtZamdwicnia・ZZaChowanienl

mozllWienaJW将kszgstarallnOgCi，ZgOdnleZZaSadamlWiedzytechniezng，ObowlaZLUqeyml

przepISamitechniczno－budowlanyml，WSZCZegdlno誼zprzepISamiustawyzdnLa711pCa

1994r．Prawobudowlane（tekstjcdnollty：Dz．U z2013r・，POZ・1409zezm）

MATERIALYIURZAI）ZENIASTOSOWANEDOREALIZACJI

PRZEDMIOTU UMOWY

§2

1．WszclklC、WrOby（matcrialy，urZadzenlaimaszylly）zastosowanc przez Wykonaw′Cedo

realizacJlPrZednliotuUmowymLISZa

a）spelniaCwszclkiewymogiustawyPrawobudowlane川1－1yCllPrZePisdw，

b）byC dopusz？ZOPe do obrotul do powszechnegolし一b jednostkowego stosowania

w budownictwlel na dowdd tego p。SiadaC odpowiedllie dokumenty wylllagane prZeZ

WlaSciweprzepISy．

2・WykonawcaJeStZObowlaZallyPrZekazaCZamawKUqCemudokumenty・Oktdrychmowaw

ustlprzcdicllZaStOSOWanicn主WraZZCWSkazaniemPOdsta、WPraWllqWPr。Wadzcnlado

Obrotuwyrobu

3・Wykonawca ponosiodpowiedzlalnoSd za skutkiwynikと輝e Z∴ZaStOSOWania wyrobdw

niezgodnychzUmowaiobowiazuJaeymlprZCplSaml・

TERMlNY

§3

1．UstalaslellaSteP咽Cetel’mlny・

a）TcrminrozpoczcciarcalizaejiptzedmiotuUmowy・dziehpodpISanlaUmowy

b）WymaganyTcrminZakohczcniaRealizacjiPrzcdmioluUmowy－31・07・2015r・

2．Za Temm Zakohczenla RealizacIiPrzedmiotu Umowy rozumie sle temin wyk0－1mia

robdt budowJallyCh0函tych Umowa．potwierdzony przez Zamaw同省CegOIInzylllera

Kontraktu／InspektoraNadZOruWProtokoleOdbioruKohcowegoRobdt・

3・Wykonawca ZObowiazanyJeSt ngPOZmqI na CO na＿lmllq14dni pr7：ed Terminem

Zakohczcnia Realizacji Przedmiotu UinOWy PrZCkazaC do zatwierdzenla Zamawl綱Cemu

Dokumenta鋸　POWkonawcza oraz wszystkieinne－liezbedne dokumenty・W Zakresie

umozliwlaJaCymZIozcnieZa1－1aWl網eemu7：aWladomleniaozakolicZe－liubudowy・Oktdrym

mowawustawicPrawobudowlane．
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用J）・初nu〝SOl間neg・）r）r二eこくんI／eLhr・）（，yA句＝e〈r（，dkl高相rI〈JuJこIISl，qnOSt川，rClmCLChPr‘）gr‘ml，QI，eruCJyrlegOhがCLSlnLklur‘LI

4Zamawl9年CyPrZekaZeWykonawcynaJegOPISemLleZqdanieTerenbudowy，niepoznlq

nizwtermlnle3dn10ddatyzlozeniazadania言ednaknleWCZe誼iqnlZ：

－Wdniu，WktdrymubezpleCZenla，Oktdrychmowaw§6bedazawarteioplacone，adowdd

ichzawarciaioplaceniazostaniedostarczonyZamawlaJaCemu，

－Wdniu，WktdrymstronyuzgodniatreSCHarmonogramurzeczow0－11nansowego，Planu

PlatnoSci．

5ZamawlZUaCyPrZekazeWykonawcyDokumentacJeprqiektowa，SpecynkacjeTechnlCZnq

WykonanlaiOdblOruRobdtBudowlanych（STWiORB）niep（iZnlq nizwdniuprzekazania

Terenubudowy．

HARMONOGRAMRZECZOWO－FINANSOWYTPLANPLATNOSCI

§4

1．NiezwloczniepozawarciuUmowyWykonawcaprzedlozy・

a）uzgodnionyzZamawi＊cymiInzynleremKontraktu／InspektorTNadzoruHarmonogram

rzeczowo　－　Hnansowy，∴StanOWlaCy harmonogram realizacJl pOSZCZegdlnych robdt

Zterminamiichrozpoczecla，ZakohczeniaiwartoSciamiorazsporzadzonynaJegOPOdstawie

Plan PlatnoSci okreSl＝凋Cy PrZ鵬te Okresy rozliczeniowe oraz wysokoSC poszczegdlnych

platnoScl，jakleZamawl翻CyZObowlaZanybedzieuregulowaCztytuluwykonanianinlqSZeJ

Umow．

b）Plan PlatnoSci．wyllik萌cy z Harmonogramurzeczowo一mansowego oraz zgodny

ZZaWa垂UmowalZamierzenlamlZamawl明CCgO

2　Harmonogram rzeczowo一百nansowy zostanle SPOrZadzonyprzez Wykonawce dlarobdt

budowlanychobietychDokumenta明PrOjektowaorazSTWiORB．

3．Harmonogram rzeczowo　一　品IanSOWyi Plan PlatnoSci nie moga byC sprzeczne

ZZamierzenlamilnWeStyCyJnymlZamawlaJaCegOiUmowa

4．Wykonawca niezwIocznie uzgodm zInzynlerem Kontraktu／Inspektorem Nadzoru

iZamawlalaCym OraZ PrZedlozy ZamawlaJaCemu uaktualnione：HarlnO110gram rZeCZOWO－

nnansowyiPLanPlatnoSci，JeZelidokumentyteniebedazgadzalyslelubnlebcd年SPqJne Z

faktycznympostepempracyWykonawcylubplatnoSciami．

5・Wykonawca zobowlaZany bedzie rdwnleZ do czynnoSclOPISanq W uSt．415，JeZeli

OtrZyma StOSOWane POWiadomienie od ZamawlaJaCegOlubInzynlera Kontraktu／Inspektora

Nadzoru

PODWYKONAWCY

§5

1・Wykonawca，POdwykonawcalub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlanezamierzaJaCyZaWrZedumoweOPOdwykonawstwo，ktdrqprzedmiotemsarOboty

budowlane，」eSt Obowiazany，W trakcie realizacJi zamdwlenla Publicznego na roboty

budowlane，doprzedlozeniaZamawlと糎CemuPrqjektutqumowy．przyczympodwykonawca

lubdalszypodwykonawcaJeStObowlaZanydolaczyczgodeWykonawcynazawarcleumOWy

OPOdwykonawstwootreScizgodnejzprojektemumowy．

2　Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcylub dalszemu podwykonawcy

PrZeWidziany w umowle O POdwrykonawstwo nie moze byC dluzszy niz30dni od dnia

doreczenlaWykonawcy，pOdwkonawcylubdalszemupodwykonawcyfakturylubrachunku，

POtWierdzajacych wykonanle Zlecong podwykonawcylub dalszemu podwykonawcy

dostawy，uSlugilubrobotybudowlanel．
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3　Zamawiajacy，Wlerminle d014（czterllaStu）dnlOd przedstawlenia pr〔UCktu umowy

Oktdrymmowawustl，maPraWOdozgloszelliapISenmyehZaStrZeZehdopr（Uektuumovry

OpOdwykonawstwo，ktdrqprzedmiotemsarobotybudowlane：

1）niespe面魂CqWym竺ahokreSIonychwspccy航aqjiistotnychwarunkdwzamdwienla；

2）gdyprzewid車terllllIlZaPlatywynagrodzelliadluzszynlZOkreSlonywust2・

4．Niezgloszenie pISemnyCh zastrzezeh do przedloZOIlegO PrOjektu umowy

OPOdwykonawstwo，kt（irqprzedmiotcmsarobotybudowlane、Wterl…lle14dnJ．uWaZaSle

ZaakceptacJePrqektuumowyprzeZZamawl棚CCgO

5．Wykonawca，POdwykonawcalub dalszy podvvkonawca zamdlWienia na roboty

budowlane przcdklada Zamawl瑚CCnlu POSwiadczona za ZgOdnoSC Z Oryglnalem kopie

ZiaWartqum（）WyOPOdwykonawstwo，ktdreJPrZedmiotemsarobotybudowlalle，Wterllllllle7

dlllOddniaJqZaWarCia

6．ZamawlaJZiCy．W termlnle14　dnl，Zghsza pISemny SPrZCCiw do LInlO＼y

O POdwykonawstwo，ktdrcIprZedmiotelllSa rOboty budowlane、W PrZypadkach，O kldryell

lllOWaWuSt3pktl）Lub2）．

7．NiezgloszenlePISemnegOSPrZeCIWudoprzedloz。nqumOWyOPOdwykonawstwo，ktdrq

przedmiotemsqrObotybudowlane，Wterllllnle14dlll、uWaZaSleZaakceptacJCumOWyPrTCZ

ZamawlaJaCeg0

8．Wykonawca，POdwyk。…WCalub dalszy podWγkonawca zamdwienlalla rOboty

budowlane przedkねda ZamawlaJaCemu POSwiadczonq Za ZgOd－10gC z oryglnalem kopie

ZaWartqumOWyOPOdwkonawstwo，ktdrqprzedmiolemSadoslawylubuslugl，Wterminie7

dnioddnia」qZaWarCla，ZWylQCZeniemumdwopodwykonawstwoowartoScimlleJSZqnlZ

O，5％wartoSciumowywsprawleZamdwIenlaPublicznegoorazumdwopodwykonawstwo，

ktdrychPrZedmlOtZOStatWSkazallyprZeZZamaWl明CegOWSPeCyfikacJ一lStOtnyChwarunkdw

Zam64．wlenla言akonlePOdleg瑚CyninlqSZCllluObowiazkowl．WylaCZenle，Oktdrym mowa

w zdanlu PlerWSZym，nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartoSci wi泳szeJ nlZ

50000zl

9．Wprzypadku、Oktdrymmowawust．8言ezeliterminzaplatywynagrodzenlaJeSldluzszy

nlZ30dn主ZamawlaJaCyinformue o tym WykonawccIWZyWa gO do doprowadzelllado

zmianylqumowypodrygoremwyst紳leniaozaplatekaryu－110Wng・

10．PrZePISyuSt．1－9sIosueS鳴Odpowiedni。dozmiantqumowyop。dwykonawsIwo・

11．Wykonawca bcdzle kazdorazowo przedkladal ZamawLt囲Cemu WraZ∴Z kazdqはIktura

05wiadczenia podwykonawcdwi dalszych podwykonawc（iw zaakeeplowanych prZeZ

Zamawl棚ccgO ZgOdnle∴Z POStanowieniami ninlqSZql UmOWy OraZ kopie dokonanych

PrZelewdw、POtWlerdz礼IqCyChuregulowanienaichrzeczprze／Wykonawct；Wymagalnychna

dziehzlozcmaWW OSwladczenianaleznogciztylu山realizaqlulndwpodwykonawczych．

Wprzypadkubrakudolqczcniatycho§wiadczeh、ZamawlalaCymOZedokonaCbezpoSrednlg

zaplaty wymagalnego wynagrodzenla PrZySlugtuaCegO POdwykonawcylub dalszemu

POdwkonawcy，　ktdry zawarl zaakceptowana przez Zamaw最明CegO umOWC

OpOdvrykonawstwo，ktdrcIPrZedmiotemsarobotybudowlane，lubktdryzawarlprzed1020nq

Zamawl瑚CemuumOWやOpOdwykonawstwo，ktdrc一同r7：edmiotemsadostaWγ1ubuslugl．

12．Wynagrodzenle，Oktdrymmowawust．11，dolyczywylacz，nienaleznoScipowstalychpO

Zaakceptowanlu PrZeZZamawl劉aCegO umOWy O POdwykonawstwo．ktdrq przednllOlem sq

roboty budowlane，lub pO PrZedlozcniu ZamawlaJqCemu POSwiadczonq za zgodnoSC

zoryglnalemkopilumOWyOPOdwykonawstwo，ktdrqprZedmlOlemsqdostawylubuslugl・

13．BezpoSrednia zaplata obcjmLUe Wylacznlellalezne WynagrOdzenle．bez odselek，

nalezllyChpodwykonawcylubdalszemupodwykonawcy

14．Przed dokonaniem bezpoSredniej zaplaty Zamaw均aCyJeSI obowlaZany umOZliwid

Wykonawcy zglos？，enie pISCmnyCh uwag dotyczacycll ZaSadnoScl bezpoSrednlej zaplaty
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用／）初，一‘順（川u′映。！，r二C：（中F”r中ソ高‘／＝…rO‘初、一点I′′‘＾八二・lSp‘nO聞一′‘研・‘hProgr・′用l（）l）・′r‘，‘りr，egOhが‘l、Ir－Ikl，，ra′

wynagrodzeniapodwykonawcylubdalszemupodwykotlaWCy，O ktOryeh mowawust言上

Zamawl綱CylnfomluJe O terminie zglaszania uwag、nle krdtszynl nlZ7dlli od dnia

doreczeniatqinfbrmacJl・

15・WprzypadkuzgloszenlauWag，Oktdrychmowawust・14・WterminleWSkazanynlPrZeZ

ZamawlaJaCegO，ZamaWlaJaCymOZe：

1）nie dokonaC bezpoSrcdniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcylub dalszemu

podwykonawcy，JeZeliwykonawcawykazenlC7aSadnogCtaklqiZaplaty，albo

2）zlozyC do depozylu sadowego kwote potrzebnq na．Pokrycle WynagrOdzenia

podwykonawcylubdalszegopodwykollaWCyWPrZyPadkuistnlenlaZaSadlliczeJWatP正vo誼

ZamawlalaCCgOCOdowySOkoScinalcznqzapla‘ylubpodmi0時ktdremuplatnoSCslel－alezy・

albo

3）dokonaC bezpoSrednlq ZaPlaty wynagr。dzenla POdwykonawcylub dalszemLI

podwykonawcy．JeZelipod、WkonawcalubdaLszypodwykonawcawykazezasadnoSCtakiej

ZaPlaty

16　W przypLLdku dokonanla be叩OSrcdnicj ZaPlaty podwykonawcylub dalszclnu

podwykonawcy、O ktdrych mowa w ust・11・Za1－1aW均qCy POtraCa kwott WyPlacolleg。

wynagrodzenlaZWynagrOdzenianalezncgoWykollaWCy・

17　KoniecznoSC wielokrotnego dokonywania bezpoSrcdniq zaplaty podwykonawcylub

dalszemu podwykonawcy，O ktdrych mowa w usLll，lub konicczno；C dokonania

bezpoSrednich zapla‘na sullle WieksZと‖liz5％warloScJumOWy W SPraWle∴Zamdwlellia

publlCZnegO mOZe StanOWiC podstawe do odstqple－lia od umowy w sprawie zamdwienia

PubliczncgoprzezZamawl礼IqCegO

18・PrzepISy uSt・1－17niellaruSZ瑚PraWiobowiqZkdw Za皿IW判aCegO・Wykonawcy・

podwykonawcyldalszegopodwykonawcywynikajacychzprzepISdwa・1・6471uslawyzdllia

23kwietnia1964r．－Kodekscywilny

19．Wykonawca nie mozc powierzyc podwykonawcom realizacil kluczowych czCSCI

zambwieniaprzedllliotunlnlqSZもUmowywprzypadkuzastrzezeniaprzezZamaw母aCegO

obowiazku osobistego vYykonania przez Wykonawce，Za WyJatkienl Zakresu－W jakim

Wykonawcapow0両csICnaZaSObyinnegor・Odmiotu，na7aSadachokrcSlonychwart・26ust・

2bus‘awyprawozamdwiehpublicznych，WeeluwykazanlaSPelnianiawarunkdw、‘）ktdrych

mowawaI122ustluslawyprawozamdwienpublicznycll・

UBEZPIECZENIE

§6

1・Wykonawcazapwn主naokresoddniaprzckazaniaTcrcllL一budowydodnla（terlninu）

zakohczenlilrealizacJIPrZedmiotuUmowy，C・datyOdbioruKohcowegoRobdtubczpICCZCnie

budowy，ktdrcbedzieobqmowaCswolmZakresemmiedzylnnyml

a）ubezpieczenie odpowledzlalnoSeicywllnqi dcllktowej z tytulu zniszczenia wszelkiq

wlasnoScinakwotelmlnzl（ubezpleCZClliezaszkodyrzeczowcimajatkowc）、

b）ubezpicc7cmeOdodpOWledzialnoScicywilneidcliktowejnawypadekSmicrci，kalectwa

lubuszkodzeniacialanakwotelmlnzl（ubezpleCZellleZaSZkodyosobowe）wodniesletliu

do

osdbupowaznionyclldoprZebywanlanaTereniebudowy・

－　OSdbtrzecich，ktdrenleSauPOWaZnlOlledoprzebywanianal、ereniebudowy・

C）ubezpieczenieodznlSZC7・ehrobdt、materialdwISPrZetuO：aZinnegomlelllaObjetycll

Umowa（ubezpieczenieodd／ialalnoScibudowlanej）nakwote…cmniejszan1月20％kw（一ty

wyllagrOdzeniaokreSlonegow§12ust・2Uil10Wy（brutlo）
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一団，0ぴ′iu〝、（用のCgOl，r二e＝II P′llV‘′mu0／）（・r‘，Cl／′，（，goI′所aTl′lIAIIJ用I

2　KopieumdwLIbezpieczen．ia（POlis）wraz／dowodamizaplatyodpowledniqicz函iskladkl

WykonawcaprzekaJeZamawl明Cemu．

3　JczeliWykollaWCaillCPrZedstawizadanq pollSylubd。kLlmentdwubezpleCZenlO＼WCh，

jakl tCZ dowoddw zaplaty odp。Wiedniq czesci skladek w termlnle28　dni od dnia

podIIisania Umowy，Za111aWl明Cy mOZe ZaWrZeC ull10We ubezpleCZenlOWalla koszt

Wykonawcy・WtaklmPrZypadkuZamawl明CyJeStuPraWnlOnydoobclqZeniaWykonawcy

kwotq ZaPlacollyCh skkldek ubezpleCZeniowych．ktdra moj：e POtrqCIC z kwot naleznych

Wykonawcy．

4．Wykonawca przed zawarclem ubezpleCZCnia ma obowiazek uzyskania akceptacJl

ZamawiajacegolreSciumdwubczp亨Zenia（pollS）・

5．ZmianywarunkdwubezpleCZCnlamOgabyCdokollyWane∴ZaZgOdaZamaWlaJqCegOlub

jako ogolne zmlany WPrOWadzane przezllrme ubezpleCZelliowii，Z ktdra zostala zawarta

uIl10Wa ubezpleCZeniowa Obydwie slrolly Umowy musza przcstrzegac warunkdw T）Olis

ubezpICCZenlOWyCll．

6　ZamawlaJaCyllnZyllierKonlraktulInspcktorzyNadzoruInwestOrSkiego bedardwllOlegle

zWykonawcqobjcclOChronaubezpleCZenlOWaiubezpleCZeniem，Oktdrychmowawustl

Pkt．a）ib）

7　Bene鉦jentallllZtytuluubezpieczenia，OktdrylllmOWaWuSt・1pkt・C）b函ardwnolegle

WykonawcaiZamaWlaJaCy．

8・UbezpleCZenia，O ktdrycll1－10Wa POWyZeJ muSZa POZOStaC w1－10Cy PrZe7：Caly c7aS

trwanla Umowyazdodnia（ternlinu）zakoliczeniarealizacjlPrZCdmiotu UmOWy（Odbioru

KohcowegoRobet）

9．JezelizjakiegokoIwlekpowoduubezpleCZCn－a－liebedapoZOStaWaCwmocypr7eZOkres、

o ktdrym mOWaW uSt・8，Zamawl瑚Cy m。Ze ZaWrZeC umowe ubezpleCZeniowq na koszt

Wykonawcy・WtakimprzypadkuZamawlaJaCyJeStuPraWnlOnydoobciazeniaWyko～laWCy

kwota zaplaconycll Skladek ubezpICCZeniowych，ktdra moze potracIC z kwotllaleznyell

Wykonawcy

FUNKCJE

§7

1．Podmiotem k0－1trOlL昭Cyml nadzoruJIaCym Z ramlenia ZamawlaJaCegO praWldlowq

rcalizacjcUlllOWylPellllaCymllmkcjereprezcntantaZanlaWlaJaCegOPrZedWykonawcaJeSt

InzynierKontraktu／InspektorNadzoru

2・RolelllZylllert一KontraktunazadanluPelnlCbedzle

3．WimicnlLIInzynleraKontrakluosobamisprawuJaCymiobowiazklZWlqZaneZCWSPdlpraca

zwykonawcq，nadzorelllnadprowadzollylllirobotamlOraZkoordynacJaPrOWadzonychrobdt

b的a：

a）InzynlerRezydentwosobie

b）Inspektorrobdtsanitarnychwos。bie

C）1nspektorrob（九drogowchwosoble

4．Wykonawcaustanawla．

a）Kierownikabudowywosobie

b）Kierownikarobdtdrogowychwosoble
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PRAWAIOBOWIAZKIZAMAWIAJACEGO

§8

1．Do obowlaZkdw ZamawlqaCCgO POZalllllymiokreSlol－yml W treScilllnleJSZg Ul110Wy

nalezy・

l）protOkoLarneprzekazanle’（、erenubudoッllaWarunkaehokreSIonychw§3ust・4・

2）przekazanieWykonawcyDokumentacjlprqlektowq．STWiORB，kserokopiiDecyZii

OPOZWOleniunabudowe，DziennikaBudowy，

3）przysl裡ieniedoodblOruPrZedmiotuUmowy，

4）zaplalaumdwionegowynagrodzenla・

2　Zamawl瑚Cy uPraWnionyJeSt do kontroIowania prawldlowoSci wykonanla r。bdt，

w szczegdlnoSciichJakoSel，teminowoScii t一ZyCla WねSciwych wyrobdw（materlaldw

iurz的zeh）．

3・Zamawl瑚CylllaPraWOZglaszaCzastrzezenlalZqdaCodWykonawcyusunIeClaZTercnu

budowy ka九回osoby，ktdrazdanieln ZamawlaJaCegOZaChowuJe SleniewlaSciwielubJeSt

niekompeten‘nalub nlCdbala w wykonaniu swoich obowiziZkdw W uzasadniollyCh

przypadkachZamawlaJaCymOZeZqdaCusunIeClaZTerenubudowypodwykoni一WCdw・

OBOWIAZKIWYKONAWCY

§9

DoobowiazkdwWykonawcy，POZainnymiokreSlonymlWtreScininlqSZeJUmowynalezy

WSZCZCgdlnoSci：

1）PrawidlowewykonanleWSZyStkichrobdtzwiazanychzreallZaCJqPrZedmioluUmowy

zgodiliezJeJPOStanowlenlaml，ZgOdnleZDokumentacJaPrqjektowqorazSTWlORB，OrilZ

innymidokumcntamiopISLUaCynllPrZedmiot zamdwlenla，ZaSadanliwledzy technicznq・

obowiq7uaCymlPrZcPISaml－WtymtCCllniczno－budowlanymilatakzezzachOWanlenl

nalezytqstarannoSci，WterminieokreSlonymwUmowie

2）WprzypadkusIwierdzeniaprzezWykonawcewadw DokumentaeJlprqJeklow？OraZ

winnych dokumentach opISuJQCyCh przedllllOt Umowy・ZaWiadomlenie ZamawlqaCegO

w terIlllnle3－Ch dniod datylCh LJawnienia．W przyr）adku zanlCChania zawiadomienia

WykollaWCa POnOSi odpowiedzialno§e za szkody wyllikle wskutek nie zawiadomienia

owadach

3）ProwadzenierobdtwsposdbniepowoduJaCySZkdd，WtymZagrOZCillabezpieczehstwa

ludzilmienia oraz zapewnl棚Cy OChrone u／aSadnionychinteresdw osdb trzecich・POd

rygoremodpowledzlalnoScicywl1－lCJZaPOWSlaleszkody・

4）ZawarcICubezpieczehzgodniczwarunkamiokrcSLonyllliw§6・

5）Koordynaqa prowadzenia robdl przez Wykonawcc7Zamawi〔璃cymiInzyllicrcm

Kontraktu／InspektoremNadzoru．

6）OpracowanlePlanu BezpieczelistwaiOchrony Zdrowia，O ktdrym mowawart・21a

ustawyprawoBudowlanclprZekazanicZamawlaIaCemLlWiloSc13egz

7）Obsluga geodez）Una PrZedmiotu zamdwlenia，W S CZegdln（読i：geOdezMne

wyznaczenieobiektdwbudowlanychwterenie，CZynnOSclgeOdezyJneWtOkubudowyoraz

r）O Zakohczenlu budowy．PozyskamC aktualnq nlapy ZaSadIllCZeJ terendw otlTetyCh

PrZedmiotemUll10Wy・

8）ProwadzcllledokumelltacjlbudowyorazsporZqdzenleDokumentacjlPOWykonawczeJ

wiloSci4egz・iinwentaryzacjlgCOdc瑚nq POWykollaWCZg ZaWierqaceJPOSwladczenle

oJeJ PrZekazaniui zaewldenqon。Waniu w OSrodku DokLlmentaCjl GcodezyJnq

iKartograHczlleJWZyrardowie－WlloSci4egzemplarzy（OrygLnaly）・
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9）WykonantnawlasnykosztwszystklChnleZb担IyCllbadahiprdb・し一ZgOdnicli・

10）Zapewnlenle WSZyStklCh niezbcdnych nadzordwI POnieslenie　ハViazとmyCh　2・tym

kosztdwpozanadZOrellllnWeSlorskimiautorskimProjektanta

ll）UzyskaniewszystkichnleZbCdnychzg（idllaCZaSrealiza勾iprzcdmiotLIUmovry．

12）DostarczenieZamawlaJaCemudokumelltdw，ktbrebedapotwlerdzaly，lZprOPOnOWane

PrZeZ Wykonawce WyrOby（m証erialyiurzqdzenla）posiadaja wylnagaile Parametry OraZ

POtWierdzz南dopuszczenledoobrotulPOWSZCChnegostosowania・

13）PrzestrZeganie na Terellie budowyi terenie przyleglym porzadkLL PrZCPisdw bllP

lp pOZ

14）PrzygotowanleOdstronytechnicznqjprdb，badahorazprzeprowadzenlenaSWQj koszt

Prdb，badali・

15）Zglaszanicdoodbiorurobdtzamkajqcychlubulegajacychzakryciu

16）Prowadzcme Ksiazkl Obmiaru w formiei zakresie uzgodnionym zln7，ynlCrCm

Kontraktu／lnspektoremNadzoruiZamawl明Cynl

17）Sporzadzcllie oraz aktuaLizowanie w uzgodnicniu z7amawiajacymilnzynlerem

Kontraktu／Inspektorem Nadzoru Harmonogramu rZeCZOW。－　finansowego oraz Planu

18）PrzedkladanielnzynierowiKontraktu／InspcktorowiNadzorudodnla5－gOkazdegL？

mleSlqCa W fbrnlle PISemnq raPOrtdwllliesleCZ～lyCh z posl碑u rObdt w formleitreSci

uzgodnionqzInzynlCrCmKontraktL一／1nspektoremNadzoru・

19）WykonaniedokumentacJipr（mktOW諒wrazzuzgodmenlamliuzyskanleOdpowlednlCh

decyZiladlninistracyJnyChJeSlltOb車名iekonieczncdowykonaniarobdtbudowlanych・

TEREN BUDOWY

§10

1・OdchwiliprotokolamCgOPrZqeClaTerenubudowydoczasuodbioruprzedmiotuUmovry

WykonawcaponoslOdpowiedzialnoSCzaurz的zenlelgOSPOdarowanlenallimorazzaszkody

Wnlklenatymterenle
2　WykonawcaodpowiedzialnyJeStZautrZymyWanieTerenubudowywstanleWOlnym0d

przeszkddkomunikac）myCh・

3．Po zakohezeniu robdt budowianychi przed zawladomleniem o goIowoSci do odhioru

robdL o ktdrym nlOWa W§14ust．2，Wykonawca∴ZObowiqzanyjest doprowadzIC Teren

budowyorazterenprzylegly，donalezylegosta－lulPOrZadku，atakze－WraZiekorzystanla－

drogl SqSiadLliace7：terCnem，na ktdrynl PrOWadzone byly robotylub naruszone przy

prowadzonychrobotach・

4　WykollaWCab担zienawlasnykoszIskladowal，uSuWaliutylizowalwszelkleOdpadyoraz

nlePOtrZCbnematerlalylurZqdzeniapocl10dzacezrozbldrkilubpowstalewlrakcICrealizac」1

robdtbudowlanych

5．WykonawcazobowiazuJe Sie do zabczpleCZ・eniaTcrenu budowy oraz pozos朝生CegO na

nimsprzetuPrZCddostepemosdbtrzecicll・

6　Wykonawca∴ZObowlqZuJe Sle Zar）eWniC naTcrcnie budowy・W granLCaellPrZekazanyeh

przez ZamawlZUqCegO OraZ1－a terenie przyleglym nalezytylad，POrZadek，prZeStrZegal－ie

przcplSdw bhp，ZaSad ochrony grodowISka．p・POZ，‘）Chron（ラン旧刊duJqCyCh sie na terenie

oblektdw，Siecl，lnStalacJlOraZ urZadzeh uzbrqjenia terenuiulrzymanieich w nalezytym

stanieteellnicznym，POnOSZqCWSZelkickonsckwcnc－leZtCgOtytLrtu

7．Wykonawca zobowlaZuJe Sle ZapeWnlC wlasnym slaranieml na SWq koszt zasilanic

Terenubudowywencrgleelcklryczn年WOde，Odprowadze1－1eSciekdw（toalety）
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Sro（lolyl．最o

SPOTKANiAlNFORMACY．TNO－KOORDYNACYJNE

§11

1・W trakcie realizacJlprZedmlOtu Umowy moga odbywaC sle SPOtkanlainformacyJnO－

koordynacyJne Z udzialem przedstawICiell Wykonawcy，ZamawlaJaCegOiInZynlera

Kontraktu／Inspektora Nadzoru，W ktdrych maJa ObowlaZek uczestnlCZyC PrZedstawiciele

WW StrOnlubosobyprzeznlChupowaznione．

2・WspotkanlaChokt6rychmowawust・lmogabradudzialtakzelnneOSObypowolaneprzez

Strony

3・Spotkaniabedasi90dbywadwsiedzlbieZamawlZUaCegOWZyrardowle，prZyul．Czyste55．

DziehorazgodzlnaSPOtkahzostallauStaloneprzezZamawlaJaCegO，POZaSlegnleCluOPlnii

Wykonawcy．

WYNAGRODZENIEISPOSOBZAPLATY

§12

1・StronyustaLa1年，ZeObowlaZLUaCa fbrmawynagrOdzeniaJeStVTynagrOdzenieryczaltowe・

2　Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ustl ustala sle na kwote brutto　……．Zl

（slownle∴　　つ，WtympOdatekVAT‥・二‥Zl（StOWnle…　　）－ZgOdnieze

StaWkapodatkuVATobowlaZLUaCaWdniuwystawlenlafaktury．

3　Wynagrodzcnie wymienione w ust　2　0bejmuJe WSZelkie koszty zwlqZane

Z kompleksowm wykonaniem przedmiotu Umowy，ZgOdnie zJCJ tregCia OraZ Zakresem

OkreSlonymw§1言akrdwnleZkosztynl9mjetewDokumentacJIPrOjektowaiSTWiORB・

4・WykonawcaoSwladcza，ZenaetaPlePrZygOtOWWalliaofertyzapoznalsleZTerenem

budow，DokumentacJa Prqiektowal STWiORBiinnyml dokumentami opISuJaCymi

PrZedmlOt Zamdwlenia oraz wykorzystal wszelkle Srodki m〔UaCe na Celu ustalenie

WnagrOdzenlaObqm凋CegOrObotyzwlaZaneZWykonaniemprzedmlOtuUmowy．

§13

1・Zaplata za wykonane roboty odbywaC sle bedzle na POdstawle jednej faktury

PrZqSCiowもifakturykohcowg，ZgOdnleZrZCCZyWistympostepemrobdtlPlanemPlatnoSci

SlanowlaCymZa互CZnikdonlnleJSZもUmowy．

2・PodstawadowystawienlafakturyprzqISCiowej bedzie sporzadzonyprzez Wykonawce

i zatwierdzony przezInzynlera Kontraktu／Inspektora nadzorul Zamaw均aCegO Protokdl

Odbiorurobbtw toku，WktdrymokreSlonyzostaniezakresrzeczowo一角nansowy，jakizostal

ZreallZOWanyWOkreslerOZliczeniowymzgodnleZaktualnym Harmonogramem rzeczowo一

角nansowymiPlanem platnoSci・Zaplata za prawidlowo wystawiona fakture przqsciowa

nastapIWterminie30dnioddaty．南doreczeniaZamawlaJaCemu．

3・WartoSC robdt dla ceLbw platnoSci poSrcdniql nie moze byC nizsza niz　30％

WnagrOdzenia okl（鉦ymmowaw§12ust．2．

4・Zakresrzeczowo－Hnansowy，Oktdrymmowawust2i3bedzieokreSlollynaPOdstawle

StOPnlaZaaWanSOWaniaelementdwrobdtzawartychwWykazieCenwOfercicWykonawcy・

5・Protokdl odbioru robdt w toku musi byC zatwierdzony przezInzynlera

Kontraktu／Inspektora／dw Nadzoru Inwestorskiego przed przedstawlenlem gO do

ZatWierdzenia przez ZamawlaJaCegO．

Przed wystawieniem Protokolu odbioru robdt w toku，Wykonawca wlnien dostarczyc

InzynlerOWiKontraktu／Inspektora／dwNadzoruInwestorsklegO dokumenty，Oktdrychmowa

POnizqWuSt．6
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6　W celu zalwlerdzeniaI）rotokolu odblOru rObdt w tokL一　PrZeZ IIIZynlera

Kontraktu／1nspektora／InspektordwNadZOrulnwesIorskieg（らWykonawca70bowla anybedzle

dostarc7．yC：Ksiegeobmiaruzadanyokresrozliczeniowy、ProIokolyodbiOrdwe特高iowych

Oe組zostalysporZqd／‘）ne），Prolokolyrobdtzanik魂cyclliulegajacychzakryclu（Je鉦ZOStaly

SPOrZadzolle）、Protokoly rozruchu Oczeli zostaly spor7：qd7：One），DeklaracJe ZgOdnoSci．

deklaracJeCllarakterystykiuzytkowq・Atestynawbudowa～lenlaterlalyOc7elisq．wynlagane

PrZePisami），Protokolyprdbisprawdzcli．badah．rozruchu，POllliardw，kalller（）Wanle，uSlalone

W UmoWielubinnych dokumentach vvmienionych w§1Umowylub wynlk鋤Ce Z

PrZePISdwlub nomdlawykonallyCilrObdtbudowlanych，POmlary geOdeZyJnCWykonanel

POdpisane przez uprawnionego geodete potwierd的aCe Zg。dnoSC wyk（manyCh rob（it z

DokumentacJqPr（扉ktowq．

Po sprawdzeniu ww．dokumentdw przezIn？ynlera Kolltraktu／Inspektora／dw NadZOru

InwestorsklegO、Wykonawca wystawi Protokdl odbioru rob（51w tokui przedlozy go

InzynlerOWiKontraktullnspcktorowi／olllNadzorulllWeStOrSkiego

7．Protokdl odblOru rObdt w toku7：OStanie zatwicrdzony po dokonanlu OdblOru rOb（）t W

toku．oktdrylllmOWaW§14ust．5Umowy

8．ProtokdlodbiorurobdtwtokuniezostanleZatWlerdzony，」eね1：

a）　Protok（ilZ：aWieraroboty，ktdreniezostalywykonanelubzostalywykollanenleZgOdnle

ZUlllOWalubprzepISamitechniczno－budowlanym主

b）　dostarczonedokulllentyZWniosklemWykollaWCyOZatWierdzenleProtokoluodbiorLl

rob（itwtokusaniekompletnelubbledne、

C）　Wykonawcil nie dostarczyllnzynierowi Kontraktu／1nspektOrOWi／olll Nadzoru

lnwesIorskiego Raportdw mlCSleCZnyCh z postePu rObdt，albo dostarczone Raporly

miesleCZlleSaniekolllPletnelLLbzawier網Inlbrmaqenieodpowiadajqccprawdzie．

d）　WartoSC zrcalizowanych rob（it w okresle rOZllCZeniowylll PrZekracza kw019

przewidzianawHarmonogramicrzeczowo誼nansovTymiPlanieI）latllOSci，ChybazeStrony

ustallIylnaCZq，

e）　WykonawcalllCdostarczydokumentdw，OktdrychnlOWaWuSL6，

9．RozIICZeniekohcowenastaplnapOdstawICProtokoluOdbioruKoheowegoRobdtpoJegO

zatwierdzcniupr7e7InzynleraKontraktu／Inspcktora／dwNadzoruInwestorskiego

iZamawlaJaCegO．

10．Podstawadowystawleniafaklurykolicowdbedziesporz担zonyprZeZWykonawce

izatwierdzonyprzczInzynleraKolltraktu／Inspcktora／dwNadzoruInwestOrSklegO

iZamawl瑚CegOProtokd10dblOruKohcowegoR。bdt・

11．ZaplatazaprawldlowowyStaWIO－lafakturekoIicowanaSl碑lWterminic30dnioddatyJeJ

doreczeniaZamawl明CCmuPOdwa…一kiem，Ze

－WykonanyiodebranyzostaniecalyzakresrobdtobIetyChUmOWaOraZ

－uSullleteZOStanaWSZySlkiewadyiusterkizawaIlewProtokoleOdblOruKohcowegoRobdt，

－　Wykonawca wraz Z Protokolem OdblOru Kohcowego Robdt　かzy OSwladczenia

podwykonawcdw言zbrakicstJaklChkoIwiekzalegloSciwzapねciewynagrodzenlanarZeCZ

podwykonawcdwwrazzkopiamlPr7ClewdwpotwicrdZajacychdokonanieplatnoSci・

12　PlatnoSci za faktury dokonywane beda dla nastepLJqcego podmlOtu（Wykonawcylub

Wykonawcywsp61niewykonし直cegozailldwlenlC）nakontowskaZallePrZeZWykonawcena

lhkturze．

13　DatazaplatyJeStdziehobei年ZeniaraehunkuZamawlと掘CegO・

14．Zamawla、IaCynicprzcwidLIjeudzielanlaZaLICZek．
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ODBIORY

§14

10dbidrIllanaCelustwierdzenie：PraWidlowcgowykollaniarob（）tzanikaiacychorazrob（it

uleg函cych zakryciu．prawldlowego wykonmia zakresu robdt do celdw platn（売ci（odbibr

robdt wl。ku）Oraz odebraniei przekazanie ZalllaWiqjqcemu calego przedmlOtu UlnOWy

（OdbidrKollcowyR。bdt）

2　Wykonawca zawiadomi Zamawla周CegOiInzynlera Kontraktu／Inspektora NadzorLL

O gOtOWOScldo odbioru robdt na pISmlClubねxemlla adres Zamawl瑚eegOiInzynlera

Kontraktu（潤ZdokonaodpowICdniegowpISudoDzlennikaBudowy．

3．WpiswDzlennikuBud。WymuSibyipotwierdzollyPrZeZWlaSciwegoInspektoraNadzoru

Inwestorskiegopotwlerdz瑚Ceg。gOtOWOSCWykonawcydoodblOru・

4．Jczcli nastapla jakiekoIwiek przeszkody w odblOrZC Z PrZyCZynlezacych pO Slronic

Wykonawcy，Wykonawca ponownle ZaWiadomlInzymera Kont一“aktu／lnspektora NadzorL一

iZamawlaJqeegO。gOlowoScidoodblOruWSpOSdbopisanyw§14ust2

5．Inzynler Kontraktu／lnspekt。rjty NadzoruInwestorskiego dokon瑚　Odbioru robdt

zanikajacych oraz robdt LIleg棚Cyeh zakryclu W Clqgu　3　dnl Od dnla SkutecZnegO

ZaWiadomieniaprzczWykonawce．

6　Zamawl瑚CylInzynler Kontraktu／Inspektor Nadzoru dokonaJq OdblOru rObdt w toku

wclagu7dnioddlllaSkutecz－legOZaW－adonlienia・

7　ZamawlaJqCyiInzynler Kontraktu／Inspeklor／rzy NadzorulllWeStOrSkiego dok0－1aJq

OdblOruKohcowegoRobdt（PrzedmioluUrnowy）welqgu14dnioddatyzgloszeniaprzez

WykonawcegotowoScidoodbioru

8　DozgloszeniagotowoScidoOdblOruKohcowegoRobdtWykonawcadolaczynasl印判qCe

dokumentyodbiorowewlloSci4egzemplarzy

a）1nwentaryzaqe∴geOdezyjnq POWykonawcza（Orygmaly）W4egz zawler劉撃

POSwiadczenie oJq PrZekazanlui zaewidcnqonowaniu w Ogrodku DokumentaCJl
GeodczyJnejiKartograficznejwZyrardowie，

b）　ProlokolyodbiordwrobdtzanlkaJaCyCl10raZrObdtL一IegaJqCyCh7：akryciu，jcSLIZOStaiy

sporzadzolleWlrakcierealizaclirobdt，

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

d）　DokumclltaCJe POWykollaW望PrZedmlOtu Umowy・a W prZyPadku dokonanla

podczas re壷zaeJl rObdt zmian nle OdstepuIaCyCh w sposdbistotny od zatwierdzonego

Projektu budowIanegolub warunkdwDecyZilO POZWOlenlu nabud。We，kopicrysLInkdw

wchodzacychwskladzatwlerdzonegoProjektubudowlatlegOIZnaniesionymizmianami，aW

razie potrzeby uzupeilll棚Cy OPIS Zmlan WraZ Z kwal誼kacJq Odstaplenia doko一一anq PrZe／

P叩ektanta，

e）　DziennlkBudowy，

f）　OSwiadczenie Kierownlka budowy？．ZgOdnoScl：Vykollallla rObdt budowlanych

zProJektembudowlanym，WarunkamiDecyZllOPOZWOlenlunabudoweiobowl笹uJqCyml

przepISaml，POtWierd70me PrZeZ Proiektantallnspektora／dw NadァoruInwcstorskiego，W

przypadku dokonanla POdczas wykonywanla rObdt nieodst糾明CyCh

w sposdbistotny od zatwierdzonegol）rqeklu budowlancgolub wa…lkdw Decy41

0POZWOleniunabudow9，

g）　Protokoly prdb、badah，SPraWdzeh ustalonych w Ul110Wie，lub wynlkこ高CyCh ze

STWiORB，PrZePISdwlubnomdlawykonanychrobdtbudowlanych，

h）inne dokumenty wymaganc do ProtokoldwodblOru rObdt w toku o ktdrych mowa

§13．ktdrellie zostaly wcze誼iq dostarczonelub zostaly uznalle Za nlekompietnelub

nlePraWidlowosporzadzone．
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9．Jczelldokulnenty，Oktdrychmowaw§14usL8sanIekomPletnelubnieodpowiad綱

PraWdzielnzyllierKontraktujakiZamawl叩ICym棚PraWOOdllldwiCOdbioruKohcowego

RobdtPOWiadamlalZtCOtymWykonawce

10．JakikoIwiek odbldr robdt dokonany przed Odbiorem Kohcowym Robdt nie moze

stanowIC podstawy roszeT：enlとI Wykonawcy do OdblOru Kohcowego Robdt（Przcdmiotu

Umow）．

11．Jezeli w trakcic odbioru zostana stwlerdz。ne Wadyl uSterkl、tO Zamawl瑚eemu

przyslugu璃naSl印uJqCeupraWnicnla・

1）　jezellWadyna互iaSiedousunlCCia，mOZeOdnldwICodbiorudocZaSuuSunieeiawad，

2）　jczeliwadyniellad2滴siedousunieciato

a）JeZeli nic ulliemozliwlaJa One uZytkowania przedmiotu Umowy zgodnle

zprzeznac雄niem，Zamawl調CymOZeObnizyCodpowiedniowynagrodzenle・

b）JeZell Wady uniemozliwiaja L一Zytkowanie przednllOtu Umowy zgodnie

z przcznaczenielll，ZalllaWlaJqCylllOZe Odstqp－C Od Umowylub zqdaC wykollania

przedmiotuodbioruporazdrLlgl・

12・WszelkleCZynnOScIpOdczaswykonywanlaOdbioru，termlnyWyZnaCZOnedousunleCla

wadluSterekbedaZaWarteWProtOkoleOdblOruKohcowegoRobdt・

Protokbl zostanle POdpISally PrZeZInzynlera Kontraktu／Inspektora／dw Nadzoru

Inwestorskiego，prZCdstawicieliZamawl明CegOIWykonawcy・

13　0usunleCiuWadiusterckWykonawcazawiadollliZamaWltUaCegO，Z的瑚CWy7naCZenia

terllllnuOdblOruWZakresleuPrZedniozakwcstionowanymjakowadliwy

14．Jezcli Wykonawca nie usunie wadi usterck w tcrminle OkreSIonylll PrZeZ

ZamawlaJaCegO，Zamaw均aCymOZeuSunaCWadywewlasnymzmkrcsle・anaStCpnleObciazyc

koszlamiWykonawce．

15．Zamawl瑚CyWyZnaCZaOStatCCZnytermlnOdbiorurobdtpouplywieokresur＊ojmlZa

wady Stwierdzenle uSunleCla∴eWentualnych wad powstalych w tym okrcsle ZOStame

potwlerdzoneprotokolarnle

§15

1．Jczeli ZalllaWlaJaCy bedzie uzytkowal jakqkoIwiek ukohczomt CZCSC rObdt prZed

OdbioremKoIIcowymRobdt（PrzedmiotLIUnlOVyy），akonleCZnOi‘tegouzytkowaniabcdzle

uzgod－liona m将dzy stronaml，tO takle uZytkowanle bedzIC uWaZane Za uZytkowanle

tymCZaSOWe・

2・UzytkowanietymczasoweniebcdzlerdwnoznacznezOdblOremKohcovvymRobdtlnie

l110ZebyCpodstawadoros7，CZeniaWykonawcyotakiodbidr・

KAllYUMOWNE

§16

1．　W razic　…eWykonanlalublllenalezytego wyk。nanla prZedmiotu UmOWy・

Zamaw一明Cy mOZe　均daC od Wykonawcy zaplaty kar　…nOWnyCh w nast印UaCyCh

PrZyPadkach

l）ztytuluodstapienia Wykonawcy od Umowy zprzyc7，ynlezaCyCh poJegO StrOnielub

nleWykonaniaprzedmiotu Umowy－WWySOkoSc120％wynagrodzeniabrutto・O ktdrym

mowaw§12usl．2Umowy，

2）ztytuluzwlokiwwykonaniuprzedmlOtuUmowy－WWySOkoSciO・05％wynagrodzepla

brutto，OktdrymnlOWaW§12ust．2Umowyzakazdydzich7Wlokiwstosullkudoterllllnu

okreSlonegow§3ust・lb），
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3）　z tytulu zwlokl W PrZyStaPlenlu do L一SuWania wadi uslerek stwlerdzollyCh przy

Odbiorze。raZWOkresie rek（りm上宿Wady－WWySOkoScl0，05％wyllagrOdzenla brutto，O

ktdrylll mOWa W§12　ust．2　LJnlOWγZa kazdy dzleh zwIoki w stosunku do tcrminu

OkreSIonegoprzezZalllaWla凋CegOllauSunleCleWadlubuslerek，

4）　7，1ytuluzwlokiwusunleCluWadiusterckstwlerdzollyCllPrZyOdbiorzeoraJ：W。kresie

rekqJmlZaWady－WWySOkoSci0，05％wynagrodzenlabrulto、OktdrynlnlOWaW§12ust．2

UmowyzakazdydzielizwlokiwslosunkudolerminuokreSlonegopr7CZ7ainaWlaJqCCgOna

usunleCleWadlubusterck、

5）　za∴SPOWOdowanie przcrwywrcallZaCJlrOb（itzprzyczyllZaleznycl10d WykollaWCy

WWySOkoSciO，05％wyllagrOdzeniabrutto，Okt（irymmowawS12ust．2Umowyzakazdy

dzienprzervy，

6）　za odstaplenle Od Umovy przez Zamawl明CegO Z prZyCZynlez準yCh po stronlC

WykonaWrCy－W WySOkogci20％wynとlgrOdzcllia brutto，O ktdrym mowa w§12u高2

Ull10Wy，

7）　wwysokoSciO・01％wynagrodzeniab…0、OktdrymT－OWaW§12ust・2Umowy千とl

kazdy dzieh zwIokiw przypadku braku zaplatylub nletermlllOWeJ ZaPlaly wynagrodzenla

naleznegopodwykonawcomlubdalszympodwykonawcom，

8）W wysokoSci0，05％wyllagrOdzeniabrutto，O ktdrym mowa w§12ust　2Umowy za

nlCprZedlozeniedozaakceptowanLaZamaWlqJaCemuprqJektuul110WyOPOdwykonawstwolub

PrqicktuJqZmiany．

9）　WwysokoSci0，05％wynagrodzeniabnrtto，Oktdryn－mOWaW§12ust2UmowyZa

nlePrZedluzenle Zamawl瑚Cemu POSwiadczonq za zgodnoSC z oryglnalcm kopilumOWy

OPOdwykonawstwolubJqZmiany，

10）wwysokoSciO・01％wynagrodzeniabrutto・Oktdrymmowa．W§12ust・2Umowy，Za

brakstosownqzmlallyumOWyOpOdwykonawstwowzakrcsICtCrmlnL一Zaplaty

2．　Wykonawcy przysIuguJe PraWO naliczania kar umownych w nastcpuaCyCh

PrZyPadkacll●

1）zazWlokewprzckazanluTcrenubudowy－WWySOkoSci0，05％wynagrodZeniabrutto、

OktdrymlnOWaW§12ust．2Um。WyZakazdydzielizwIok主

2）zazwlokewdokonaniuodbiorukohcoWegOrObdt－WWySOkoSci0，05％vTynとIgr。d7enla

brutto、Okt（irymmowawS12ust2Umowyzakazdydzlellzwloki，

3）za odst紳ienie od Umowy przez Wykonawce z przyczynlczacych po slronle

Zamawlg4ccgO ZZaStrZennlem uSt3ponizeJ－W WySOkoSei20％wy－lZ一grOdze－lla brutto、

OktdrymlllOWaW§12ust・2Umoッ・

3　　Wykonawcy nle PrZySluguJC PraWO do naliczenia kar umowllyCh w przypadku，O

ktdrymmowaw§20usLlpktl）a）

4　　Wprzypadku，gdyszkodaprzewyzszawartoSCkaryumownejStronyzastrzegaJaSOblC

PraWOdochOdzenieodszkodowanlauZuPelnlaJaCegO・naZaSadaehogdlnych

R弔KOJMiA

§17

l ZamawlaJaCemuprZySlugLUauPraWnlenlaZtytulurekojmizawadynzyczncwykonallyCh

rob（it na zasadach okreSlonych w Kodeksie Cywllnym，Z tym Ze Okres trwania rekojmi

WynOSi…．latiiczaCOddatyOdbioruKohcowegoIlobbt

StrOtla51Z62



」かノ‘．117Aa（J‘JI叛，I用（hTV’，ru，′ko一，lZ‘mOl，，…′ad／a／，0JIm‘用‘l順L′用d＝′ピル′〝どこ（，′，間柄7，‘，P・lbI′‘プ・egO／，rO”adニ（用eg用

と（）し，rLlnItニ（用し甲0〝tJrOboII blJdoll／a／I（－prIhqtlltJteIi（Jr（・rl／I二（l（／IiわlhnJtI／け／L仁　B雄k）Wukol（，klOra肌用l（lrn収0時IIl

Ir所，り）rニeI‘一r思，

／子．iB雄hIIruko大高lOra肌用l（lrn雄0間，ll‘l高一，u GItJ7‘用t・I
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ZABEZPJECZENIENALEZYTEGOWYKONANIAUMOWY

§18

1・Wykonawcaw一一OSizabezpleCZCnlenalezytego wykonaniaUmowywwysokoScilO％

wynagrodzcnia umownego za przedmiot Umow（brutto），U kwole……………………Zl

2・ZalllaWla揮y7：Wrdci70％zabezpleCZenia w terminle　30　dnl Od dnia vvykonanla

zambwienlai uznania przez ZamawlaJaCegO Za nalczycle Wykonane Pt）PrZeZ mlczytc

wykonanle ZamawIqaCy rOZumie kompleksowe wykonallic przedmIOtu UmOWy・

PotwierdzoneobLlStrOnnicpodpISanymProtokolemOdbi。ruKohcowegoRobdt・

3．Kwota　30％　wysoko語i zabezpleCZCnla pOZOStaWlOna ZOStanle na ZabezpleCZenie

roszczctiztytuiurekoJmlZaWady－kwotata70Staniczwrdconawlermillie15dnipouplywie

OkresurekqimlZaWady

4・ZamawI棚CyZatr7ymaZabezpleCZenlenalezytegowykonaniaUmowywprzypadkLInle

wwやZanlaSieWykonawcyzwarunkdwnimeJSZqUmowy・

ZMIANAUMOWY

§19

1．　ZakazuJe SICIStOtnyCllZllllallPOStanOWICh7・aWanej UmOWy WStOSunku dotreSci

of誼y，naPOdstawlektdrejdokonallOWyboruWykonawcy、ChybazezmianabedzICdotyczyh

nast印uJqCyChposlanowichUmowy：

1）zm！anyWymaganegOternllnし一TakohczenlarCalizacjiprzedmlOtuUmowy，

2）zmlany OSdb，PrZy pOmOCy ktdrych Wykonawca realizuje UlllOWC－WSkazallyCllW

Ofercie，

3）zmlallyOSdb，PrZyPOmOCyktdrychZamawiajacyrealizujeUmov撃，

4）zm！anyZakresurzeczowcgoUmowy・

5）zmlanyullldwionegowynagrodzenla，

6）zmianysposoburcallZaCjiUmow，WtymZmianytechn‘）logiczne・

7）mmianyokresurek（河，

8）111nyCll Zmlan Umowy，W tym ZWiqzanych ze∴7miana powszecmie oboW函uJqeyeh

przcpISdwprawa，WZakTeSiemaJaCyl－lWPlywnarealizac．19PrZedmiotL一Umowy・

2．　Zmiany，O ktdrycll mOWa W uSt・l moga byC dokonanella Skutek zaistnienia

nastepuJqCyChTdarzeh

l）WystapienlaZnllanPOWSZcChnieobowiazし直cychprzepISdwprawawzakresiem竺iacym

wplywnarealizacJePrZedmiotuUmOWy

2）Wystqpienie blcddw w DokumentacJi projektowg，unlen10ZllWla揮yCh wykonanic

PrZedmiotuUmowy・

3）Wyniklliecia rozbieznoScilub niejasnoScI WrOZunlleniu pql車uzytycll WUlllOWie・

ktdrych nie mozna usunac winny sposdb・a Zmlana bedzie LlmOZliwiaC usumeCle

rozbieznoSciidoprccyzowanle Umowy wcelu」ednoznacznqinterpretacJlJeJ7ar）lSbw

4）WystapicniakonleCZnOScizl？llanyOSdbwskazanychwofbrcle（SmicrC・CllOrOba，uStanla

stosunkur）raCy言nnczdarzenlalosowelubilme PrZyeZyllynleZalezneodWykonawcy），

przypomocyk‘drychWykonawcarealizuJCprZedmiotUmo、γ・1）rzedlmOtOWaZmianaJeSt

mozliwapodwarunkiemZaPrOPOnOWanlainnychosdb，SPClnlaJaCyChnadzleliskladania

ofen，WarunkiokreSloneprzczZamawlaJaCegOWSIWZ・

5）WystaplenlakonieeスnO誼zmianyosdb，PrZyPOmOCyktdrychZamawiajacy reallZuje

PrZedmiotUmovry・
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6）Wystapieniakonl：CZ～105cizmian osdb Wykonawcy・WpryPadku gdy Zamaw高所cy

uzna，ZCOSObytenleWykonuJqnalezycleSWOIChobowiazkdw・Wykonawcと一ObowlqZany

JeSt dokonad zmlany‘ych osdb，nalnnC SPelnlalaCe nadzleh skladanla Otert Warunkl

okreSIone wSIWZ．wterminiellie dluzszymlliz14　dni。ddaty zlozellia wlliosku

ZamawlalqCCgO

7）Wystimicnia koniecznoSci wprowadzenia znllan SPOWOdowallyCh nasl押uJqCyml

okolicznoSciamI：

a）dzialanlaSllywyzszejutrudnIa璃Cejiuniemozliwi～南CdwykonanieprzedmlOtuUmowy

zgodniezjqipostanowlenlallli（przezslleWyZSZauWaZaSleOkolic加0誼b函acepoza

rozs担nakontroklka7，dqzestronktdrepowstalypozawarcluUmowy、ktdrycllZadllaZe

stron nie mogla przewidzieC takie jak：WqIna，dzialanla Wqlenne、POZar，POWddZ，

trzCSleniezleml、lnnek南kizywiolowe，Skrajnleniekorzystnewarunkiatmosfbryczne－

zarz軸zcnle／aizakazyvyydaneprzezwladzeorazstrajkl），

b）zmiana danych zw均ZanyCh zobsluga administracyJn0－0rganizacyjna Umowy

（np．zmiananumerurachunkubankowego），

C）zmianydanychleleadresowyCh，

d）zmianaobowlaZ函cejstawkiVAT，

e）rezygnacJaPrZeZZamawi＊cePOZrCallZadicz函iprzedmiotuUI－10VV、

1）vrystmlenie．innejokolicznoScinlenlO荊wddoprzcwidzeniawd－liuz叩rCiaUmowy、

unlenlOZliwl明CqWyk0－1anleUmowywokreSJonymplerWOtnielermlnlelub7akresic

lubwokreSlonyplerWOtniesposdb，

g）odmlennyCh od przyjetych w Dokumcntacji projektowd warunkbw terenowych、

w szczegdlnoSclis‘nienie podziemnyCh ur／こldzeh，lnStalacJllub oblCktdw

inflastrukturalnyc11．

3．Istotna zm－ana pOStanOWieh zawartq Umowyll10Ze naStaPIC Za ZgOda obu stron

wyrazonqnaplSmiepodryg。remnicwaznogci・tylkonawarunkachokrcSlonychwSIWZ・

zzastrzezclllenl§4．

0DSTAPIENIEODUMOWY

§20

10prdczprzypadkdwokreSLonycllWKodeksleCywilnymlWuSt・7arl1430ustawyPrawa

zamdwienpublicznychstronomprzysluguJePraWOOdstaplelliaodUmowywnastep明CyCh

PrZypadkach：

1）　ZamawlaJ準emuprZySlugl刃ePraWOOdstqpleniaodUmowywsytuaqi，gdy：

a）zaistnialaistotnazmianaokolicznoScIPOWO‘時aca、ZeWykonanie Umowy nielezy

wintercsiepubllCZnym．CZegOniemoznabyloprzewidzieCwcllWilizawarclaUmowy

（Zamawi擁cynlOZeOdstapiC。dUmowywterminie30dnlOdpowz車ciawiadomoScl

OtyChokollCZnOSciach）、

b）WykonawcanierozpoczalrobdtbczuzasadllioITyChprzyczynoraznlekonlynuujeich

pomimowezwaniaZamawl掴CegOZlozoncgonaplSmic，prZeZOkreskoldnych14dnIOd

dalywezwania、

C）WykonawcabezuzasadnlOnyChprzyczynprzerwalrealiZaqerObdtlprZerWatatrWa

dluzqniz15dni，

d）WykonawcanleWykonujerobdtzgodnieztJmowqiobowiazujqCymiprzepISami・

e）Zostalwydanynakazz到eCiamajatkuWykonawcylubllaStaPllopog。rSZeniesytuac．il

finansowejWykonとIWCy，uniemozliwla．IqCePraWidlowewykollanleUmowy，

DWykonaYCa ZaWiadomi言Z一la Skutek zaistnicnia nlePrZeWidzianych uprzedllio

okolicznoScinlebedziemoglwywlaZaCsleZUmowy・

2）　WykonawcyprzyslugujeprawoodstziPienlaOdUmowwszcZegdlnoScl・gdy●
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a）Zamawiajacynie、YyWiazL＊siezobowiazkuzaplaty魚kturprze千〇kresdluzszyn；Z

30dniliczacodtemlnuPlatnoSciokreglonegowninlqSZeiUmowle，mimowezwama

ivryznaczeniadodatkowego14dniowegoteminunazaplate，POdrygoremodstapienia

OdUmow，

b）ZamawiaiacyodmawiabezuzasadnionejprzyczynyKohcowegoOdbioruPrzedmiotu

Umowy（Robdt）．

Odstaplenie od Umowy powinno nastapIC W fbmie plSemnqIPOd rygorem niewaznoSci

takiegooSwiadczenialPOWinnozawieraCuzasadnienie・

PrawoodstapieniaodUmowymozebyCrealizowanewciagu21atoddniazawarciaUmow・

2・　W przypadku odstaplenia od Umowy Wykonawcei Zamawl明CegO ObciaZ的

nastepuJaCeObowiazkiszczegdlowe：

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

Zamawl的CegOSPOrZadziszczeg610wyprotokdlinwentaryzaqirobdtwtokuwedlugstanu

nadziehodstaplenia．

2）　Wykonawcazabezpieczyprzerwanerobotywzakresieobustronnieuzgodnionymna

koszttqistronyzprzyczyn，kt6rqinastapiloodstaplenieodUmowyi

3）　Wykonawca sporzadziwkaztych materialdw，ktdre nie moga byC wykorzystane

przezWykonawcedorealizaqirobdtnieotlietychnin噂SZaUmowa，JeZeliodstaplenieod

Umovrynastapilozprzyczyn，lezacychpostronieZamawl明CegO・

4）Wykonawca．zglosidodokonaniaprzezZamaw雷雨cegoodbi6rrobdtprzerwanych

orazrobdtzabezpleCZ綱CyCh，jeZeliodstaplenieodUmowynastapilozprzyczyn，Zakt6re

Wykonawcanieodpowiada・

5）　Wykonawcaniezwlocznie，anaPdZnieiwteminie30dnioddniaodstapieniaod

Umowy usunie z Terenu budowy urzadzenie zaplecza przez nlegO dostarczonelub

6）Zamawi＊cywra空OdstapieniaodUmowyzprzyczyn，ZaktdreWykonawcanie

odpowiada，ObowiazanyJeStdo：

a）dokonaniaodbiorurobdtprzerwanychorazdozaplatyYnagrOdzeniazaroboty

nalezycleWykonane，kt6rezostalywykonanedodniaodstaplenla，

b）rozliczenia sie z Wykonawcaztytulunierozliczonych winny sposdb koszt6w

budovvobiektdwzaplecza，uZadzehzwlaZanyChzzagospodarowaniemiuzbrqjeniem

Terenu budowy chyba，ze Wykonawca wyrazizgode na przqecle tyCh obiektdwi

urzadzeh，

C）przqieciaodWykonawcypodswojdozdrTerenubudowy・

3．WewszystkichprzypadkachodstaplenieodUmowynastepLyeZeSkutkiemnadzieh

otrzymaniaoSwiadczeniawolioodstapleniuodUmowyprzezdrugaStrone・

POSTANOWIENIAROzNE

§21

1・　Wykonawca wramach wynagrodzenia，OkreSlonego w§12ust・2przenosinP

Zamawl明CegO autOrSkie prawa maiatkowe do utwordwpowstalych wwyniku realizaql

ninlgSZ匂UmowynawszystkichznanychwchwilizawarciaUmowypolacheksploatacJl，

wszczegdlnoScinawszystkichodrebnychpolacheksploataqlWSkazanychwart・50ustawy

z dnia41utego1994r・O Prawie autorskimlPraWaCh pokTeWnyCh oraz zezwala na

wykonywanie przez Zamawl網CegO Zaleznego prawa autorskiego do tych utwordw bez

koniecznoSciwczeSnlgSZqiakceptaqiiibezdodatkowegowynagrodzenia・
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2．　Wykonawca upowaznia ZamawlaJaeegO do wykonywanla WSWOimlmleniu

autorskich praw osobistych oraz upowaznia ZamawlalaCegO do udTicIania Wtym ZakresIC

dals7，yChpclnomocIlictw．

§22

WykonawcanlemOZeprZenie§cprawwynikajacychzllinlqSZdUmowynalnnyPOdmiol，

ChybazeZalllaWl棚CyWyraZlnatOPISemnaZgOde

§23

L WlaScieielelll WSZyStkich odpaddw powstalych w wynlku reallZaCjl Umowy，

W SZCZeg61noSci materiaIdw L urZadzeh poro7bidrkowych jest Wykonawca，Chyba ze

7amawlqlaCyLIStalilnaCZeJ．

2．　WlaScielClodpaddw70bowIQZanyJeStdostosowalliaprzeplS（）wUstawyoodpadacllZ

dnia14grudnla2012r．（Dz U2013poz・21）・

§24

W sprawach nleureguiowanych nill噂SZa Umowq zastosowanie maJa PrZeplSy Ogdlnle

obowlqZuJqCe，WSZCZegdlno語i：uStaWaPrawoZambwlehPubllCmyCh●Prawobudowlanewraz

zprzepISamiwykonawczymiorazustawaKodeksCywilny・

§25

Ewenlualncsporywynlk諦ceァestosowanianlnlqSZqUlllOWyPOdleg鋤rOZpOZnaniuprzez

SadPowszechnywlaSciwydlasiedzibyZamawla凋CCgO・

§26

Umowe nlnlqSZq SpOrZqdzono w4jcdnobrzmlaCyCh egzemplarzach．3egZelllPlarzc dla

ZamawlaJaCegO言egz dlaWykonawcy・

§27

1．Wszclka korespondencJa POmledzy Stronaml POWlnna byC kierowana na pISmic na

llaStePuJqCeadresy’

ZamawLaJaCegO・PrzedsieblOrStWO GospodarklKomunalnも、，Zyrardbw”Sp・ZO・O・

96－300Zyrarddw，ul Czysta

Wykonawcy

2・Stronyzobow均ZuJqSlelnlbrmowaCozmianieadresusledzlbyna14dniprzedplanowana

zmiana．W razic brakLIPOinformowania korespondeneja WySlana na dotychczasowy adres

bedzieuznanazaskutCeZnledoreczonqwtcrminic7dnioddnianadania

ZamawlaJaCy： Wykonawca：
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Zal笹ZniknrlOdoSIWZ

DOKUMENTACJAPROJEKTOWA

wpostepowaniuoudzIClenlCZamdwieniallareallZaC持：

Zadania14－，，Budowa kolektora∴Sanitarncgo w ul．：Lakowej，GIcboweji Nietrzcbki

w Zyrardowie，，，WChodzacego w skhd Projcktu，，GosIIOdarka wodno一gciekowa w

micScicZyrarddw－EtapII’’wsI）6脆nansowanegoprzczUnieEuropejskazcSrodk6w

Funduszu SpbjnoSci w ramach Programu OpcracyJnegO Infrastruktura

iSrodowisko．

NrrcfcrcncyJnynadanysprawiepIZeZZamaw－aJaCCgO：ZP／・IRP／RB／1／2015

ZAMAWIA．iACY：

PrzeltSiebiofl柄l′OGospodarkiKomu〃al′一匂，，Zyr〟rddw”Sb・乙0・0・

〟LCひ，Sl〟5

96－300Zyrar〟w

POLSKA

WskladDokumentacJlprqeklowqwchodza：

1）　Projekt budowlany－Budowa kolektora sanitarnego w ul∴Lakowej，Glebowq

iNietrzebkiwZyrardowie，dz ew2072・8051，8052，8053，8054，8055・8056・8057・8065－

1istopad2013，

2）Projekt wykonaWCZy－Budowa koIcktora sallitarnego w ul∴Lakowq，GIcbowd

iNictrzebklWZyrardowie，dz・eW・2072，8051，8052、8053，8054・8055，805618057・8065－

StyCZCh2014，

3）　Opinla geOteChnlCZna Z dokumentacja badah podloza gruntowcgo oraz Prqjekt

Geotecllnieznydlazadania，，BudowakolektorasanitarnegowuL∴Lqkowej，GieboweJ

iNletrZebkiwZyrardowie－paZdziemik2013，

DokumentaeJaPr（扉ktowadolaczonaJeStWpllkacll：

Projcktbudowlany・IIdf

Projektwykonawczy．pdf

Opiniagcotcchnjczna・Pdf

NaJlWV Wlasne materiaIdwl urZadzehlub nI・Oduccntbw、ktdre moga nolaW－C∴SJ岬

wI）okumentaciilIrOicktowci．nicnaleZYtraktowa‘言akoohowl鋤ulaCVCh・narZuCOnVeh

badzsugeI・OWanVChpr7CZZamnWiaiaccgo・ZamawiaiacvdolIuSZCZaZaStOSOWanlelnnCgO

rdwnowazncgo（sl．ClniaiacegowvmafZaniかnOdi－nCWSIWZlmaterialuluburzadzenia・

GdzlekoIwiekwDokumentaqlPrQjektoweJOPISallOPrZedmiotZamdwlenlaZaPOmOCanOrm・

aprobat，SpeCyflkacJitechnlCZnyClliinnychsystemdwodnleSienia・tallldopuszczasrerdwnicz
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割凝滞：∴∴崖∴∴∴　品器田

Zal（lCZniknrlldoSIWZ

SPECYFtKACIETECHNlCZNEWYKONANtAIODBIORUROBOT

BUDOWLANYCH
WPOStePOWanluOudzleleniezamdwiellianareallZaCJe

Zadania14－，，Budowa kolektora sanitarnego w ul．：Lakowcj，GlebowcJi NictIZCbkj

W Zyrardowic’’，WCh。dzaccgo w skIad Projektu，，Gospodarka wodno一gcickowa w

micScieZyrarddw－EtapII’’wsp相nnansowancgo przczUnieEuropejskazcSrodkdw

Funduszu Sp6jnoSci w ramach Programu OpcracyJnCgO infrastruktura

iSrodowisko．

NrrcfcrcncyJnynadanysprawicprzezZamawlaJ型CgO：ZPIJRl’／RB／1／2015

ZAMAWJAJACY：

Przeh昨bLoI高WOGospo‘nrkiKon…′〟，lI，匂，，ZyrarLWw’’Sb・ZO・0・

〟ICひ，Sta5

96－300Zyr〝rl諸w

POLSKA

Tekst SpecynkacJlTechnicznycllWyk0－1anlalOdblOru Robdt Budowlanych（STWiORB）

dolac7lOnyJeStWPliku：

STWiORBpdf．

Gdzlek（）lwtek W SZ，eqjika。laCh TbChmLIZIV／Ch砂konunia t（）dbl（lrZJ Rob（方B～J‘h－ィ，l‘try。h

（STmORβ）り）l品unO PrZedn1012tlmbwtema z‘′1，0mOCq nOrm．tV，r。bul，、一P“所k‘l‘●Il
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r（症I2011′（／＝I7e（γ）liyW（砂′ml）Iリノ　CリノIn n夕konLlWCu，klljryl，（ルulu／e SZt，n（l r。21Wtq2anlCJ

r（品no14，uZne（所、yWarDノmf，rZeZ ZCImaWtaiqcego，／eSlヱObowq＝‘J砂日生，kazut。Zel所′WWur，e

pI・ZeZnlegOrOb（ルbulh、有aneし～Pelmu／q、一ymugan′‘，Ok／1亮［（，neprZeZZtImaWl‘tlqCeg‘）
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函擬耀：∴∴崖∴∴∴　岩盤田

Zalqc7niknr12doSIWZ

PRZEDML4RROBOT

wpostepowalliuoudzieleniezamdwiellianarealizacJt

Zadania14－。Budowa koIcktora∴Sanitarncgo w ul．：Lakowej，GlebowcJi Nicrzcbki

w Zyrardowie，，，WChodzaCegO W SkIad Projcktu，，GospodaI’ka wodno一室eiekowa w

micScieZyrarddw－EtaI）II，’wspdlnnansowanegoprzczUnieEurorICjskazcSrodkdw

Funduszu SpdjnoSci lV ramaCh Programu OperacyJnegO lnfrastruktuI’a

iSrodowisko．

NrrcfercncyJnynadanysprawieprzczZamawlaJaCCgO：ZP／・iRI）／RB／1／2015

ZAMAWlAJACY：

HzehsiebiorsルOGo坤0加rkiKomf‘n〟Ind，，匂，rarl椅W”j小ZO・0・

〟LCひ，Sla5

96－300匂，rarl〟w

POLSK4

PrzcdnliarrobbtzostalzalaczollyWpliku：

Przedmiarrobdt．pdf

Uwaga－Pmedmiarrobbtmacharakterpom00niczYiPodstawados叩rZnd7eniaoftrtyjcsI

Dokumentaeja proiektowill Specyfikacje Tech－liczne Wykollanlal OdblOru Robdt

Budowlanych（STWiORB）・

Ponadto ZamawiaJaCy prOPOllLlJe Wykonawcy odbycie wIZ＿illokahe＿lW terenle O匝tylll

realizaciaDriedmiotuzamdwienia．
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Zalaczniknr13doSIWZ

WI焔4ZCEN

WPOStCpOWaniuoudzieleniezamdwielllanareallZaeJe：

Zadania14－，，Budowa koIcktora sanitarnego w ul．：Lakowcj，GleboweJi Nietrzcbki

w Zyrardowic’’，WChodzaCegO W SkIad Projcktu，，Gospodarka wodno一gcickowa w

micScic Zyrar・d6W－EtapII’’wspd帽nnnSOWanegO prZeZ Unie Europcjskazcgrodkbw

Funduszu SpdjnoSci w ramach Programu OpCraCyJnCgO lnfrastruktur繍

iSrodowiSko．

NrreferencyJnymdanysprawicpr7CzZamawlaJaCCgO：ZP／JllP／RB／l／2015

1．　ZAMAWIAJACY：

PrzeLtSiebtorstwL，Gospo‘れrkiKomfmn〟l匂，，Zyrar‘Jdw”

Sp．zo．0．

〟LC之ysla5

96－300Zyrarddw

POLSKA

2．　WYKONAWCA：

Ninicjs型OferteSkiada：

Lp． 疲�ｧv�w霧��v7畑�｢�AdrcsWykonawcyI） 

l）：h誰：Ilini擁y
I，0‘時
2SIWZ

PodstawadookreSleniacenycalkowitg mpr／edmioIzamdwienlaJeStWykazCen・

gdzleCaikowltaCenarOZbitaJeStna‖CenyZaPOSZCZegdlneelementyrobdt・Wtensposdbcena0時t
okreSlonewWvkazleCen．

Wykonawcy winnioddzielniewycenlC kaZdaPOZyCJe CZeScioweJCeny Zaelemenl

Robdt w Wykazie Cen wedlug wlasnych szacunkdw oraz dokonae r”dsunlOWania

wposzczcgdlnychtabelachWykazuCen・

WykazCcnnalczyodcz〉yWaClaCZniezimymidokumentamiwchodzacymlWSklad

Specy飢aCjilstotnych Wa…nkdw Zamdwienia（SIWZ）Prz面Iluje∴Sle，一Z Wykonawca
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l POWinlla ObejmowaC wszystkie cIcmenty wymienione w SpecynkacJi TechnlCZnq

WykonanlalOdbioruRobdtBudowlanych（STWiORB）・

UwazaC siCbedzie，ZerOboty nleWymienionew Wykazie CenwyCenlOne∴ZOStaly

przeZWykonawccwramachistnleJqCyChpozycJitak，abymozliwebylowyk0－1aniezakresu

robdtokreSlonycilWDokumentaqlPr（扉ktowqorazSpecynkaciiTechnlCZnelWykollaniai

Odbioru Robdt BudowlallyCll ZgOdme Z ObowiqzlUaCymi w！）01sce przepISami，W tym

tcchniczno－budowlanyml，OraZZgOdniczzasadamiwiedzylechniczneJ・

WWykazleCenczcsciowecenynalezypodawaCzdokladnoSciadodwdchmlgSCPO

PrZeClnku．

Lp 疲�&ﾖ�(�ﾅr�Opis 尾&ﾖ��"�ccna bruttO 

1 �5Et備$"�KanalyzrurPEoSrinOm・400 illill． 鵡�ﾂ� 

2 �5Et備$"�KanalyzrurPEoSr・nOm・700 mm． 鵡�ﾂ� 

4 �5Evﾄ�$"�StudllierewIZyJneZkregdw betonowychoSr．1500m111． 鵡�ﾂ� 

5 �5Et備$"�StudniesystemowcbocznezPE 0Sr．1000nlm． 鵡�ﾂ� 

5 �5Et備$"�StudzienkisystelllOWePEoSri 425mm 鵡�ﾂ� 

6 �5Et備$"�Odtworzenicdr6g nieutwardzoIlyCh 鵡�ﾂ� 

7 �5Et備$"�Odtworzeniedrdgutwardzonych 鵡�ﾂ� 

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

Razem 劔 
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Lp． 疲�ｧv�6ｶ�免ﾈｺ��Podpisyosoby／osdb＊ ��坊5ｦT2�MidscowoSe 

OSOby／osdb＊ 邑���匁柳逍6��"�WykonaWCy 末F�F��

upowaZllionychdo �����6�譁��&UGG��

POdpisaniaoitrtywimieniL一 Wykonawcy 夫蒙�6ﾆﾆ誘w霧�ﾆ�t7��
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