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ZmianatreSciSiWZnrl

DotYCZYpoStepoWaniapm的anBOWegooudzie－eniuzamdwieniapu踊れegoproWadzonegoWtrYbieprzetargu

nieograniczonegonaBudowGhalimagazYnoWejnazuZYtYSprZetdektryanYie－ektronicznY・baterieiakumulatorY

wramachutworZeniapunktuSeIek叩egoZbieraniaOdpadewKomunalnYCh｛PSZOK）wm・ZYrardowie・

Dzi軸naPOdstawieartmuSt・4Ustawyzdnia29stycznia2004r・PrawoZamdwiehPub‖cznych（tekst

jedno－ityDz・U・Z2013r・pOZ・907）PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomuna一nej′′Zyrarddw′′SpdWaz〇・〇・一jako

zamawiajacyinformuje′iZdokona－zmianytreiciSpecyfikacjiIstotnychWarunkdwZamdwienia（SIWZ）wsposbb

nastePuJaCy“

＿Dot．PodstawYpraWnejSIWZ

ustawazdnia29stycznia2004r・PrawOZamdwiehpublicznych（tekstjedno－itYZO8・06・ZOlOr・：Dz・U・Nrl13′POZ・759

zpdZn．zm”）

Ustawazdnia29stycznia2004r・PrawOZamdwiehpublicznyCh（tekstjedno－ityDz・U・2013r”POZ・907）

ーDot．pkt．lX・Warunkiudzia－uwpoStepoWaniuorazoplSSpoSobudokonYWaniaocenYSpelnienia

warunkewwrazZdokumentamipotwierdzajalVmispe－nianietYChwarunkew・

ppkt“1・4・SytuaCjiekonomicznejifinansOWeJ・

wszczegdInoSciWykonawcamuSispehiadwarunekposiadaniaSrodkdwfinansowyCh－ubposiadaniazdolnoS。

kredytowejwwySOkomcona両ej350tys・PLN（5－ownie：dwieSciepi担esiattysiecyzlotych）・′

wcelupotwierdzeniaspehianiawarunku′OktdrymmowaWPkt・一X・1・4）′Wykonawca（tenzWykonawcdw

sk舶CyChofertewS函ktdrybedziepotwierdza－spehianietegoWarunku〉zobowiazanyjestprZedtoZye

informacjebankulubspdfdHeIczeikasYoSZCZdnoiciowo－kredYtOWejpotwierdzajacawYSOko＊posiadanYCh

紬kdwfinansoWyCh－ubzdolnoSekredytowaWykonawcyWWymaganejkwocie′WVStaWiona迫哩垂唾iE蓮1

匹唾i娃PrZedupNwemterm血Skhdaniaofert・

jeZeIi，ZuZaSadnionejprzyCZynyWykonawcaniemoZeprzedstawiedokumentudotyczacegOSYtuaCjifinansoweji

ekonomiczneJWymaganegOPrZeZZamawIaJaCeg〇・mOieprzedstawieinnYdokument′ktdrywwYStarCZaJaCySPOSdb

potwierdzaspehianieop－SanegOPrZeZZamaw－aJaCegOWarunku“

JeZelikwotawdokumen。ewymienionymWyZejPOdanabedziewinnejwa－ucieniiPLN，ZamawiaJaCydokonaJeJ

prze‖czenianaPLNwed－ugkursuNBPnadzie両ktdrYmZOStatowszczetePOStePOWanie“
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wszczegdInomWykonawcamuSispe一niaewarunekposiada証aSrodkdwfinansowyCh－ubposiadaniazdoInoSci

kredytowejwwYSOkoSciconajmniej350tYS“pLN（Sbwnie：trZyStaPieedziesiattysiecyzlotych〉・′

wcelupotwierdzeniaspe一nianiawarunku′OktdrymmOWaWPkt・lX”1”4）′Wykonawca（tenzWykonawcdw

sk曲CyChofertewSPdIna・ktdrybedziepotwierdza回れianietegowarunku）zobowiazanyjestPrZedbiye

informacjebanku－ubspGJdHe－czejkasYoSZCHdno的Wo－kre匝Wejpo雨dza商WySOko＊posiadanych

srodkdwfinansowyChlubzdo一noSekredytowaWykonawcyWWymaganejkwocie′WyStaWion通哩呈出一吐圭上

垣墜虫墜PrZedupNwemterm血Sk伽aniaofert・

JeZeIijuZaSadnionejprzyCZynyWykonawCaniemoZeprzedstawiedokumentudotyczacegOSytuaCjifinansoweji

ekonomiczneIWymaganegOPrZeZZamawiajacegO′mOZeprzedstawieinnydokument′ktdrywwyStarCZajacySPOSdb

potwierdzaspe－nianieopISanegOPrZeZZamawlajaCegOWarunku・

JeZeIikwotawdokumen。ewymienionymWyZeJPOdanabedziewinneJWa－ucieniiPLN・Zamaw－aJaCydokonaJeJ

prze－iczenianaPLNwedhgkursuNBPnadzie画ktdrymzoStalowszczetePOStePOWanie・

一Dot．pkt．Xl・Wadium

ppkt・3・MiejsceispoSdbwniesieniawadium

wadiumwniesionewPIeniadzuna－eZywp繭PrZe－ewemnanaStePuJaCyraChunekZamawiaJaCegO：

przedsiebiorstwoGospodarkiKomunalnej〃ZYrard6W’’Sp・Zo〇〇・

ul．C～YSta5

96－300ZYrardew

POLSKA

藷紫mmOCh
露謹誓書露盤誓豊誓na叫YC
wnastepuJaCySPOSdb：

1）orygina－wadiumna－eZyzaJaczyedooferty

wadiumwniesionewP－eniadzunaRywp繭PrZeIewemnanaStePuJaCyraChunekZamawiaJaCegO：

przedsiebiorstwoGospodarkiKomuna－nej・かarddw’’Sp“zo”〇・

ul．Czysta5

96－300Zvrardew
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pOLSKA

藷嚢誓fu
藍誓岩盤露盤霊霊oformachna－e岬
wnastepuJaCySPOSdb：

2）orygina－wadiumna－eZyzaねCZyedooferty

ーDot．pkt．X一一WYmaganiadotYCZaCeZabezpieczenianaleZytegoWkonaniaumoW

ppkt・3・1・FormaZabezp－eCZenianakZytegOWYkonaniaumOWy

Jest：

1） zabezpieczenienaleZytegOWykonaniaumowydlazambwieniamoZebyCwhesionewedlugwybom

wykonawcyWjedn叫bwkilkunastepuJaCyChfbrmach：

a）pieniadzu；

b）poreCZeniachbankowych；

C）gwaranCjachbankowych；

e〉poreCZeniachudzie－anychprzezPOdmiotymtdrychmowaWartmuSt・Epkt・2ustawyZdnia9Iistopada

2000rokuoutWOrZeniuPo－SkiejAgendiRozwOjuPrzedsiebiorczo即Z・U・Nr42′Z2007r・POZ・275′

przez zabezp－eCZenie wniesione W P－eniadzu naleZy rOZumiee zabezp－eCZenie wnleSiOne

zabezpieCZeniewnoSZOneWP－eniadzuWykonaWCaWPlaciprzelewemnaraChunekbankowyZamawlaJaCegO：

przedsiGbiorstWOGospodarkiKomunalnej・iYrarddw’’Sp・Z〇・〇・

ui．Czvsta5

96－300Zyrardbw

田園醒国語国語国語圏
〝BudowahalimagaZynOWl坤WTamaChufwoTZenidPunkfuSe，ekfytNnegoZbierania

odpaddtNKomunatnyCt，lPSZOK′wm・ZyTaTdt，Wie〝
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1）zabezpieczenienaleZytegowykonaniaumowydlazambwieniamoZebyCwniesionewedhgwyboru

wykonawcywjedn引ubwkilkunastepuJaCyChfbrmach：

a）pieniadzui

b）poreczeniachbankowych；

C）gwaranCjachbankowych；

d〉gwarancjachubezpieczeniowych；

e〉poreczeniachudzie－anychprzezpodmioty′Oktdrychmowawart・6bust・5pkt”2ustawyzdnia9日stopada

2000rokuoutwOrZeniuPo－SkiejAgendiRozwojuPrzedsiebiorczoScitDz“U・Nr42′ZZOO7r・POZ・275′

przez zabezpleCZenie wniesione w P－eniadzu naleZy rozumiee zabezp－eCZenie wniesione

zabezpleCZeniewnoSZOneWPleniadzuWykonawcawPlaciprze－ewemnaraChunekbankowyZamawiajacego：

przedsiebiorstwoGospodarkiKomunalnej〝ZYrardew’’Sp‘Z〇・〇・

ul，Czvsta5

96－300ZYrardew

宣麹塑逃4L麹麹旦±盟主塑上土LL遡上迦麹迦塑垂連理盛返

圭造出重出銭型連理互選哩垂生理型二坦旦

〟Budowal70〃magazynOWeinazuZytyspTZefelektTyCZnyielektTOnicm”bafehei

akumuIaforyWTamaChufwoTZeniaPunktuSelektyMmegoZbieTaniaOdpaddw

KomunaInychuTSZO母Wm・ZyTaTdotNie〝

＿Dot．pkt．XV日．Miejsce′terminisposdbzloieniaoferty・

ppkt・2・OfertenaIeZyz－oZyewnieprzejrzystej′Zabezpieczonejprzedotwarciemkopercie（PaCZCe）－Koperte（PaCZke）

，，PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalnej′′ZYrarddw′′Spdlkazo〇〇〇

ui．CzYSta5′96－300ZYrardew・pOLSKA

qftrtawpOStePOWaniunarObofybudowanePOtegqiqcena：
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〝BudowahaItmagazynotNeiwTamaChufwoTZmiaPunkfuSeIektyMmegOZbierania

o函dGwKomunomyChI彬OK）wm・かα加Wね〝

ppkt．2・Ofe印a－eZyz一〇Zyewnieprzejrzystej′Zabezpieczonejprzedotwarciemkopercie（PaCZCe）・Koperte（PaCZke）

，，prZedsiebiorstlNoGospodarkiKomunaIne高Yrarddw′′SpdJkaz〇・〇・

ul．CzYSta5′96－300ZYrardew′POLSKA

q停mW岬的omniun…わ0両uめ剛佃nepo佃的佃僻nOI

pBudowa研magazymWdnazuiytyspTZefelektrycznyielektTOni鋤bofehei

akumulafoTyWTomaCt，uf〝OrZeniaPunkfuSe，ektywnegoZbieraniaO的ddw

KomunaInychlPSZOKJwm・Zy調rdotNie”

ーDot．Za－aczniknrldo5－WZ－Wzerformularzaoferty・

zamawiajacyinformuJe，Zewpunkcie4・6uleglzmianiezapIS：

zobowiazujemySiedozakohczeniarealizacJIPrZedmiotuzamdwieniawterm面e：dodnia31・12・2013r・

zobowiazujemySiedozakohczeniarea－izac畔edmiotuzamdwieniawterm面e：dodnialZ・12・2013r・

Dot．Zalacznik2doS－WZ－WzeroSwiadczeniaobrakupodstawdow州uczenia

zamawiajacyinformuje′Zezabczniknr2uleg－zmianiewtenSPOSdb′ZeotrzYmujenoWebrzmienieuwzgIedniaJaCe

nowytekstjednolityustaWyZdnia29・01・2004「・′PrawOZamdwiehP踊CZnyCh

Jest：

ojIMDCZENtAOBRAKUPODSTAWDOWYKLuCZENM

（SkIodanezgodniezart24ust・囲WyZdnio29sfycZnia2004r・ProwoZomdwieh

pubIicznychtekstjednoIiでyZdniogczerWCa2010r・Dz・U・Nrl13poz・759zpbZn・Zm・）

wpostepowaniuoudzie－eniezamdwienianarealizaqe：
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〝同朋伸輔mog的胸囲両脚が胴囲車軸叫∽y融軸融鋤bO融i観山mu仙肋γWmmoCh

u的脚紬舶u如ゆ岬0批伽如拙調勧請muno励碑0両m・れ肋而〝

NrrefereneYjnynadanYSpraWieprzezZamaWjajacego‥pSZOK什／RB／2／2013

船舶的舶細MoGo坤o如掘触れunoI持切動。崩㌦軸Z〇・〇・

uL（寡準的5

96－300Zymrd6w

POIjKA

（Nozwiskoiimieosoby／OSdb＊upowoinionychtねpo軸mia卵WimieniuWykonowcW

dzialajacwimieniuinarzeCZ

．●■●””●”●．．”●“〟．〝．●””●”●●●

lrmw。mrm串doktodnyodTeSWykonowcy）

（W mQdku Wkonawcbw sktm頓ych q師岬dlnq naleZy pOdat nazW，′∴肋

idokmneodresykoZdegozMqkonowcdwipefnomocniko）

oswIADCZAMY，主eniemapOdstawdowykIuczenianaszPOStmWaniaoudzie－enieww・ZamdwienianapOdstawie

przesねnekzawahyChwartmuSt・lustawyZdnia29styczmaZm・Prawozam謙語pubIiczn”htteknjednolityz

dnia8cze…Ca2010r・Dz・U・Nrl13poz・759zp的・Zm・）・
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器等蓋讐萱霊室馨
遡堕生半空誓誓竺誓碧空砦窯業讐諾器整髪蓋蓋蓋

ZOmOM〃0mOZe Z

zkuzorで． 24ust， エusfow

r．W S
Obmku odstowdo kIuczenia

′●′獲りはふ王▲じSg winnozQStOEztoZoneoddzietnieoTZe圭一壁aoz必QI哩聖堂哩Sktodaiacyd70firtetmdlnq・OieZelipOaPtSuIeltI etnomomikmusiQnW塑迎筆塑哩堕痘W－imieniuktdreaoWykonawcyfombLOjwiddcz帥ietakiemoZebt sorZdzoneT70・2dmdokumg融Ote”bw珊掘加motnikiOZ堕彊Sktodojq誼dz迎一迎唾T7ipka2deqQZ wkonowcbwsktada・cch‘帥WSblr，imieT，ioich・ 

Podpisy：

Lp． 疲�ｧv��Nazwiskoiimieosoby 儕odpisosobylos的＊ ��坊7ｦV2�磐坊ｧ66��6R�

Wykonawcy 免�6V(�b�W���匁柳逍6�������6�譁��Xｽ��v蒙坊譌Uw霧��v5��沫W���皞譁��6�������6�譁��Xｽ��v蒙坊譌Uw霧��v7��Wvkonawcv 冓data 

1 ��� 劔 

Z ＊壷po能ebnes血傍碇 

堕哩辿堕せ畦

ojw船Dα制服OB餌付UPO肪棚WDOWⅦ鵬UαE棚

（SktadanezgodntezarL24ust・掴鯖WyZdnia29styczntd2004LPrawZdmi面前

pubticmychteksfjednoMtyDz・U“Z20的poz・907）

wpostepowaniuoudzieleniezamdwienianarealiza蒔

〝軸刑場ho〝mogo卿的no幼少沖e佃的優nyie伽〇両防bo瞭融okumu的yM′nOmoCh

u同朋醐血鳳諏請出勘助朋均○翫梱れ加的的的um的仰動…・五m肌的刑庖〝

NrreferencYinYnadanYSpraWieprzezZamaWiajacego：PSZOK／山部／2／2013

加e卸的鵬的oGo坤o佃鵬的munomd〝神棚鵬は㌦軸Z〇・〇・
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96－300カ月田山6w

POLSKA

（Nozwiskoiimieosoby／osbb＊upowa2nionychdopodPisonioQf”wimieniuWkonowcy）

dzia固acwimieniuinarZeCZ

（nozwa肪mo］idoktodnyodresVWkonowcy）

（W PrZypOdku Wkonawcbw skfodqiqcych　面河2－wspdInq noIeZy podot nozWy　仰y］

idokhdneodresykoidegozWkonowcdwipehomocniko）

OswIADCZAMYjeniemaPOdstawdowyk－uczenianaszPOStePOWaniaoudzielenieww・Zamdwienianapodstawie

przesねnekzawartyChwa，t・24ust・lustawyZdnia29stycznia2004r・Prawozamdwiehpublicznych（tekstjednolityz

ZO13「，pOZ．907）・

U聞出迎迎地理迎麹出遼唾岨主筆遥麹塑瞳生理唾墜地理旦唖

孟遡虫垂塑生垣出土世血生塑聖地

UwA∽2：Wzakresienika・cmz3us‥剛RozorzOdzenioPrezesORodMinistrbwzdnio勤ureO∠U⊥j r．wsrowierodzo緬dokumentbwiokichmoZeZdotzoma面COdwkonowcOmZOrmW‘okichでe dokumentmObtskfodonewzwizkuzorf・24ust・ユustowFhOjwiadczenieobrokuodsrowdowkIuczenia 　　　　　　hrtWSbIno・82eliodisu’e”e 

winnozostOEzb20neOddzieInierzezkaZdeozWkonowcoWSkfadaccOe eInomocnikmusionwmZniezoznaCZkwimienhktdreoWkonowctOWbi・Ojwiod脚ietokiemoZebt 　　　e．oIewbwczosehomocnikzoznoczOieskhdo・C・edziotowimieniukoideoz 

SorzdzonenOIednmdokumencI wkonowcbws肋do・cchoertWSblnimienioich・ 

d．ユ9I t 020ユ3
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PodpisY：

LP． 疲�ｧv���������ｧv�6ｶ�蒙坊�6�'�������6�6�'��踟6F(�b�Pieczec　　　MiejscowoS〔 

Wykonawcy　　　／osdb＊ 冰powainionychdo POdpisaniaoferty ��Wykonawcy　idata 

upowaznionychdo 剪�

POdpisaniaoferty wimieniuWykonawcy 冽imieniuWykonawcy 

1 2 �� ����

＊niepo請Zebneskr雰I詑 剪�

ーDot．Zalacznik5doS－WZ－Wz6rzobowiazaniadooddaniadodYSPOZYdiniezbednYChzasob6wna

okreskorzYStaniaznichprzYWkonaniuzamewieniazgodniezartjeust・2BustawYZdnia29stycznia

2004「．praWoZam6wiehPublicznych

zamawlaJaCyinformujejeza一事czniknr5u－eg－zmianiewtensPOSdb′主eotrzymujenowebrzmienieuwzgIedniajace

nowytekstjednolityustawyZdnia29・01・2004r“′PrawoZamdwieriPublicznych

Jest：

zoBOW因ZANMDOODDAMADODYSPOZYuN倣昨DNYCHZASOBewMOmES

KORZYSTANMZN，CHPRZYWYKONYMN′UZAMew，EMAZGODNIEZART26UST2B

UsmwYZDNM29STYtZNM2004R・PRAWOZAMew，E而UBLICZJ昭H（TJ〃DZ”U・

Z20IOR．NRIL3（，OZ・759ZPeZN・ZM・）

〝Budowaha，imagazynOWqinazuZyfySP呼etektryαnyie伽。niczn画Pte，応iakumu的WTamaCh

uftWTZen血中unktuSebktytNnegOZbiemnidO函ddtNKomunalnydIl棚0時m・Zyrardowie〝

NrreferencYjnYnadanYSpraWieprzezZamaWiajacego：pSZOK／TT／RB／2／2013

重さ凹AWl但A⊆生

medsiebioCtWOGo坤odoTkiKOmunalnej㌦ZyraTd6tN〝軸Z〇・〇・

uI．αySfo5

96－300Zyrordew
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PO鵬枕A

WYKONAW坦

吐 秘D%v�wfｶ��v7fﾆﾂ�AdresWvkonawcvI） 

1）JejIininieiszQOertOSkhdona・estwsdInie‘〃ZeZdwdchIu � bwiceiW恢OnOWCdw．noIeZypoda〔 

iodresPeho皿QCqfko，ZqOdniezS坦里
wszystkicht進出址坐豊里唾Lh生唾型

oddqjewimieniuPodmiotu′ktdryreprezenruje（myNw・Wykonowcydodyspozydiniezbedhezasoby

（wymienitrodZqjudos帥nionychzasobbvy）

nookreskorzystonioznichprzywykonywoniunln′qSZegOZOmOWIen10・

NazwaiadrespodmiotuudostepnIalaCegO：

（Pieczeeipodpispodmiotuudostepniajacego）

Wzer

powinnobY〔：

zoBOtM倣AMADOODDANMDODYSPOZYu，N僻EDNYCHZASOBewMOKRES

KORZYSTAMAZN′CHPfuYWYKONYLMN′uZAMew，ENMZGODNIEZART26UST2B

usmwYZDMA29STYtZMA2004R〃PRAWOZAMeLMENpUBLICZNYCHlTJ〃肱u〃

Z20重3r．poz。90刀

〝Budom，調IimagozynG喧nazu2ytysp呼C的∽yietekd。nitzn画dfeheiakumu伽OryWramaCh

un仰7g高向妬u如ゆmegO批調加0同部W的muno′nychl肢（，時m・互刑肌わWie〝

NrreferencYjnYnadanYSpraWieprzezZamawiajacego：PSZOK／TT／RB／2／2013
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塑AWIA蛤⊆生

的e卸的鵬れ的缶坤od帥舶用わmunoI塙〝勾調′㈱〝軸Z〇・〇・

uLq西畑5

96－300Zy“晒6w

PO脚

WKONAWCA：

tno之WViod惟S 

！塵 冑佛ﾅv�wfｶ��v9�"�AdresWvkonawcv＿＿＿＿ 

I �(���Y�ｶ��6Gv踝剖ｧ柳���me　rZeZ　WOanIu 儻ICeI　　　　　　　　　・ 

tmstkidIChWkonowcbwlubnozwiodr繕Pehomocnika・ZqO睦ZSI惟 

oddqjewimieniuPodmiot埴ryrepreze′加商個所WW・Wykonawcydbdyspozydiniezbednezasoby

lwymienitirOd碑judosf紳nionychzasobbw）

nookreskorzysraniaznid－PtZyWykonywoniurmqSZegOZOmbwienio・

NazwaiadrespodmiotuudostepnlaJaCegO：

（Pieczeeipodpispodmiotuudostepniajacego）

wzwiazkuzpoWZszYmZamawia向CyZamie釦asmieww〝・pg両輪rdow・p一m叩Zahczhiknr・2AdotrekiSIWZ

InowyZa缶CZniknr・与AdotreftiSIWZ

wpczosta巾mzakresietre託SIWZpozostajebezzmian・

一戸球EZ蛋霊　宝〆高賎王

ヽ：揮ご謝refA高ho；璃靖：

痛gI“ 高詑：語気も
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