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odpowiednimpotencjaねmtechnlCZnymOraZOSObamizdoInymidowykonaniazamdwienia・W

szczegdlnoScIWykonawcamusiSPelniaCnastepujacywamek（WPIZyPadkuwspdlnegoubieganIaSIe

dwdchIubwieceJWykonawcdwoudzielenie…LeJSZegOZamdwienIa，OCenianybedzlelCh互CZnyPOtenCjal

technICZnyはadrowy）：－douczes油czeniawwykonanIUniniejszegozamdwieniawskazaeosoby・ktbre

bedauczestn～CZyCWWykonywanIuZamOwienia・WSZCZegdlnoSc一〇SObyodpowiedz－aInezaSw－adczenie

usiug，WraZZinfomacJaminatematIChkwa冊kacjiZaWC妃owych．doSwladczenIa言Wyksztaicenla

nieZbednychdowykonaniazamdwIen－a，atakzezakresuwykonywanychprzezn－eCZynnOSciOraZ

infomac」eOPdstawiedodysponowan－atymlOSObamiZaosoby（Xlpow－edzialnezaSwiadczenieuSlug

ZamawiajacyuwaZaosobyposiadajaceuprawnieniadoprpIektowanlaWbranZach－dIaCzeSciI同町V

conaImnieIPOjednqosobiedlakaZdeICZeSCi．POSiadaJaCeJuPraWnIeniadoprqektowaniaWSPeCjalnoSci：

sanitamei，eIektryczne」ldrogoweJ，－dlaCzeSc－iV－ViconajmnleJPOjednejosobiedlakaZdejCZeSCI，

FX）S－ada」aCquPraWn－enladoprolektowaniawspeciaInoSci－SanitameiidrogoweJ・DoSwiadczeniezawodowe

bedzIeiICZOnedodniaSkladaniaOfeh－Wymaganewpkt・帖34）Osobywimyposlugiwaesiejezykiem

poIskimiubdysponowaenastaletiumaczemieZykapoiskiego・WceIupotwIerdzenlaSPelnianlaninieJSZegO

wamku，WykonawcyzobowiaZa…SaPrZedloZyc‥－Wykazosdb，ktdrebedauczestnlCZyeWWykonywa…

mnlqSZegOZamdwienia，OraZ一〇Swiadczen－e，ZeosobyiktbrebedauCZeStnICZyCwwykonaniu

zamdwienia，POSIadaiaWymaganeUPlaWniania，jeZeIiuStaWynakiadaJaObowIaZekposiadaniatakiCh

uprawnieh・DopuszczasiePOSiadanieprzezwskazaneosoby‥－rbwnowaZnychuprawniehuznanychprzez

wIaSciWyOrganZgOdnieZuStaWaZdnla18marca2008「・OZaSadachuznawaniakwaIlfikacjiZaWOdowych

nabytychwpahstwachczIonkowskIChUn－iEuropejSkiej（tj・Dz・U・Z2008LNr63・POZ・394）；－

rdwnowaZnychkwaIifIkacjlZaWOdowychwaZnychwinnymniZPoIskapahstwieCZIonkowskimUnil

EuropejSkleJ．KonfederacjISzwajcarsklqlubpahstwiecz10nkowsk1mEuropeJSkiegOPorozumieniaO

WoInymHandlu（EFTA）－StrOnieumOWyOEuropejskimObszarzeGospodarCZymWraZZtymCZaSOWym

wpiSemnalistewiaScIWe‖zbysamorzaduzawo｛k）WegOumOZllWiajacymSwiadczenieUSIug

transgrantCZnyChwrozumien－uah・20Austlustawyzdnia15g…dnia2000「－OSamO「Zadach

zaw°dowycharchitektdw言nZynierdwbudownlCtWaOraZurbanistdw（tekstJednolity：Dz・∪・Z2013「っpoz・

932zpeか．zm．）

lli，3．5）SytuacjaekonomicznaiGnansowa

Opissposobudokonywaniaocenyspelnianiategowarunku

Zamaw－aiaCyOdstepu」e∝luszczegbIow－eniaWymagahwzakresietegOWarUnku・Ocenaspeh－eniategO

wamnkuzostanledokonananapodstawleZIoZonegooSwiadczenIaOSPeInIaniuWa…nkdwudzIaIuw

postepowaniuzgodniezart・22ustawyPrawozambw－ehpubi－CZnyCh

hup／／bzp2ptYtaiuzpgtWd／？cgloszeme＝Shcw郎調ZyCJa＝92149＆rok＝2016－〔Xi17 glO
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一一I－4）一NFORMACJA00SwtADCZE…ACHLUBDOKUMENTACH，JAK一重MAJADOSIARCZYC

wYKONAWcYWCELUPO¶WIERDZEMASPEtN－ANlAWARUNKOwuDZIALUWPOSTEPOWANllJORAZ

NIEPODLEGANIAWYKLUCZEMUNAPODSIAWIEART24USTIUSTAWY

旧，4．1）WzakresiewykazaniaSPelnianiaprzezwykonawcewarunkew・Oktdrychmowawart・22ust－1ustaYYy・

oproczoswiadczeniaospeinianiuwarunkewudziaJuwpostepowaniunaie主yprzedIo主ye：

・WykazwykonanyCh，aWPrZyPadkuSwiadczehokresowych－ubciagb，ChrbwnieZwykonywanychlgkiwnych

dostawIubusiug，WOkresieostatnichtrzechiatprzedu函Wemterm血sk伽anIaOfenaIbownioskbwo

dopuszczen－edoudzIa－uwpostepowan－u・ajeZe一一〇kresprowadzeniadz軸noScIJeStkrOtSZy－Wtym

okresie，WraZZPOdan－em－ChwanoSci，PrZedmiotu・datwykonanIaipodmIOtbw，na「ZeCZkterychdostawyiub

us－ug－ZOSlalywykonanelOraZZalaczeniemdowoddw，CZyZOStaIywykonanelubsawykonywanenaieZycie・

・Wykazoseb，ktdre的auczestniczyewwykonywanIuZamdw－enia・WSZCZegdInoSciOdp。WiedzIalnychza

swiadczenieusIug，kontro－ejakoSc一一ubkierOWan－erOtX）tam～budowianymLWraZZ一日fomacJam川atematich

kwalifikacJiZaWOdowych，doSw－adczeniaiwykszta－cenianiezbednychdowykonaniazamdw－enia・atakZe

zakresuwykonywanychprzez…eCZynnOScLOraZinfomacjaopodstaw－edodyspnowan－atymlOSObaml・

．0台WIadczenie，Ze OSOby，ktdre beda uczestn－CZye w wykonywaniU Zamdw－enia，POSiadaja wymagane

uprawnienia，jeZe－iuStaWynak－adajaobow－aZekposiadaniatak－Chuprawn一eh；

川，4．2）WzakresiepotwierdzenianiepodleganiawykluczeniunapodstawiearL24ust“1ustaYYy・naIe主y

p履edioZyc：

・OSwiadczenIeObraku［XXlstawdowykluczenia，

・aktuaInyodpiszw－aSciwegorejes刷ubzcentralnqewIdencj，ilnformacjiOdziaklInoSci90SPOdarcze＝eZe‖

odrebneprzepisywymag萌WPiSudorgesmIubewidencji・WCeiuwykazanIabrakupodstawdowykIuczenla

woparciuoart・24ust・1pkt2ustawy・WyStaW10nynieWCZeSniejni圭6m－eSleCyPrZeduPywemteminu

skradanIaWn10Skdwodopuszczeniedoudzia－uwtmStePOWaniuoudzieieniezamdwie…aaIboskiadaniaofe巾

．aktuaInezaSwIadczenieW庵C－WegO naCZe面ka urzedu skarboweg。POtWierciz萌CeiZewykonawca nie

zaiegazopklCan－emP｛halkdw，lubzaSwiadczen－e・ZeuzyskaJprzewIdz－anePraWemZWOlnien－e，Odroczenie

iubrozioZenIenaratyZa圃ych的tnoScllubwstlZymaniewca極ciwykonan－adecyzJiwはScIWegOOrganu－

wystawiOnenIeWCZeS高向niz3m－eS－aCePrZedu恥Wemte……S焼dan－aWn10Skdwodopuszczeniedo

udzialuwpostepowaniuoudzie－e…eZamdw－eniaaIboskねdaniaofe巾

●aktuaIne zaSwiadczenle W－aSciweg00ddziaJu Zak－adu Ubezp一∝Zeh Spotecznychiub Kasy RoIn－CZegO

ubezpleCZenia Spotecznego potwie巾ZaJaCe，Ze Wykonawca n一e Zaiega z optacaniem skiadek na

ubezpiecze…aZdrowotneispo，eczne・lubpotwierdzen－e，之euzyskatprzewidz－anePraWemZWOinien－ei

odr∞Zenieiub rozIozenIe na raty Za－egNch pkltnOSci－ub wstrzymanie w caIoScIWykonalm decyzji

w鹿ciwegoorganu－WyStaWlOneniewczeSrlleinZ3m－eSlaCePrZedupNwemterminuSkiadanlaWniOSkdwo

dopuszczeniedoudziatuwpostepowanluOudzie－enieZambwleniaalboskladaniaofe巾

・aktuainainformacjeZKrajowegoR垂St…KamegowzakresieokreSlbnymwah－24usllpkt4－8ustawy－

http／僻P2中ta白BやgOV・ppogioszenIe＝SrW的ZyCJa＝92149＆rok＝2016－0㌻17
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wystawiOnaniewczeSniejlZ6miesiecyprzedu的Wemterm血Sk伽aniawniOSkewodopuszczeniedo

udziaJuwpostepowa…Oudzle－en－eZamewieniaalboskiadanlaOfe巾

・aktuahal而omacjezKrajOWegORqestluKamegowzakresieokreSlonymwart24ust・1pkt9ustawyi

wystawiOnan一eWCZenIqniZ6m－eSiecyprzeduf母Wemteminusk伽anlaWnIOSkdwodopuszcz飢Iedo

udziaIuwpostepowaniu。udz－elenieZamdwieniaalboskladaniaofe巾

“aktualna而omacieZKraIOWegORqest…KamegowzakresieokreSlonymwart・24ust“1pktlOillustawy・

wystaw10naniewczeSn－eJIZ6miesieCyPrZedupqwemtemlnuSkiadaniaWn一〇Skdwodopuszczen，edo

udzia′uwpostepowaniuoudzIe－eniezambwieniaaIboskladaniaofert；

●Wykonawcapoworuacys－ePrZyWykazywaniuspdn－aniawamnkdwudziahwpostepowaniunazasoby

…yCh的dmiotdw．k－drebedabratyudzia－wrealizacjiczeScizamdwienia，PrZedk†adatakZedokumenty

dotyczacetegopdlTliotuwzakres－eWymaganymd－awykonawcy・OkreSIonymwpk川・4・2・

tiI．4，3）Dokumentypodmiotbwzagranicznych

Jeieliwkonawcamasiedzibe－ubmiejscezamieszkaniapozaterytorjumRzeczypospolitejPoiskiej・

przedkIada：

川，4．3．1）dokumentwystawionywkr河，WktbIYmmaSiedzibe－ubmiejscezamieszkaniapotwierdzaiacy・圭e：

・nieOtWartOIegOlikw－dacJIan－n－eOgJoszonoupad－oScl－WyStaWiOnyn－eWCZeSn－ej－26mieSieCyPrZed

upNwemtemnuSk－adaniawnioskdwodopuszczenledoudziaiuwpostepowan－uOudzlelenieZamdwlenia

・nIeZa旬azuISZCZan－emPdatkOw・0曲Sk－adeknaubezp一ccZeniespoleczne－ZdrowotnealboZeuzyskaJ

przewidzianeprawemzwo－nienIe，OdroczenIe－ubrozIoZenIena－atyZa圃ychpkItnOSc同bwstIZymaniew

ca†oScIWykonan－adecyzJiW－aSc－WegOOrganU－WyStaW－Onyn－eWCZeSnlqnlZ3m－eSlaCePrZeduprywem

terminu sktadanはWnl0Skdw odopuszczeniedoudzia－uw posteFX）Waniu o udz－elenleZambwlen－a albo

skkldaniaOfeh；

●nieorzeczonowobecniegOZakazuubIeganIaSieozambw－enie－WyStaWiOny＝一eWCZeSnlejn－26mIeSieCy

przed uptywem termInuSk伽a…aWnioskewodopuszczeniedoudz－ahw postepowaniu oudz－eie…e

zamdwienIaaIboskIadaniaofe時

日1．4．3，2〉

・ZaSwiadczenieWIaSciweg00rga…Sadowego－ubadmin－StraCyJnegOm－e」SCaZamleSZkaniaaltx，Zam－eSZkania

osoby，ktdrejdokumentydotycza・WZakresieOkreSl0nymWart・24ustlpkt4－8－WyStaW－Onen－eWCZeSnIej

niZ6m－eSleCyPrZeduptywemtermlnuSkAadaniaWniOSkdwodopuszczeniedoudz－aIuwpostepowa…O

udzieIenieZamdwIemaaIboskIadaniaofeh，

・ZaSwladczenIeWlaSciWegO。rganuSadowego－ubadmln－StraCyJnegOmiqscazam－eSZkan－aaIbozamieSZkanIa

osoby，ktdreJdokumentydotycza，WZakres，eOkreSIonymWart・24ust・1pktl0－11ustawy－WyStaWlOnenIe

wczeSnIej niz6miesieCy PrZed u函Wem temi…Sk－adamawnioskbw odopuszczeniedo udziaIu w

postepowaniuoudzIe－enleZambw－eniaalboskIadan－aOfert・

http／／bzp2．pqrtaLupgVVd／？OgkGZeme＝SrWa的ZyCla－92149＆「ok＝2016＋06・17
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日，4，4）Dokumentydotyczaceprzynaie主noScidoteisamejgrupykapitaJowei

●iistapodmiotbwna－eZacychdotejSameJg…PykapitalCWeiWrOZumieniuustawyzdn－a16lutego2007r・0

0ChroniekonkurencJiikonsumentdwalboinformacjiOtym・ZenienaleZydogmpykapitalowej；

Ill．6〉lNNEDOKUMENTY

ihnedokumentyniewymienionewpktll1－4）aibowpk川1・5）

KompietnaofertapozawyZeJWymlen一〇日ymidokumentammuSIZaWieraeofe鴫SPOIZadzonanapodstawie

Fomuiarzaofehy一OSw－adczenieWykonaWCyOSPeInieniuwanjnkbwudzialuwpostepowaniu

SEKCJAIV：PROCEDURA

iV，1）TRYBUDZIELEMA乙AMbwl馴iA

IV．1．1）TrybudzieIeniazamewienia：PrZetargnieoglaniCZOny・

IV，2）KRYTERIAOCENYOFERT

IV．2．1）Kryteriaocenyofert：najniZSZaCena－

iV．2，2）

□przeprcwォdzoltabfidzieaukfjaeI的mor・icznaradresstrony・naktdreJbedz－ePrOWadzona：

IV．3）ZMIANAUMOWY

przewidujesieistotnezmianypostanowiehzawaReiumowywslosunkudotreSciofe巾Inapodstawiektbrej

dokonan°Wyboruwykonawcy：

DopuszczalnezmianypostanowiehumowyorazokreSleniewarunk6wzmian

ZamawIajacydopuszczamoZIIWOSCzmianyterminureaI－ZaCJiPrZedmiotuzamdwIenia・ZmianatakamoZenastapiC

JedynIeWP－ZyPadkuza－StnIen－aOkoiicznoSclniezaleZnychodstron）ktbrychniemOZnabyioprzewidzieeWChwil一

之awarclaumOWy．OkoIiCZnOSclam－takimibedawszczegdlnoScl：1〉dzia－aniaIubzanieChaniaosdbtrzecich（叩・

organdwadminiStraCjipubliczne申nnychpodmiotewuczestniczacychwprocedurzeopiniOWaniaiuchwalania）．2）

zI0Zen－eSkargiIubwniOSkudowiaSciwychorgandwadm面StraCyJnyChIubsadowychIubctMdanIaOdlCh

rozstrzygnIeCia，OiIebedam〔ゆymieCwかywnazmIaneteminurealizacJi，3）zmianyWuZbrqeniumameSleniach

terenuwstosunkudodanychwzasobachgeodezyJnyCh，4）zprzyczynspowαわwanychs唱WyZSZ争（ZaS昨

wyZSZa，WamnkuJaCaZmianeumowyuwaZaesIebedzieniezaIeZneodStronlosowezdarzenieZeWnet「Zne，ktdre

by†oniemoZliwedoprzewldzen一aWmOmenCiezawarciaumowy－ktdremumemOZnabyIozapobIeCmImOdoch°Wania

naleとyteJStaram05ci），5）gdyzaJdzIePOtrZebawykonaniaOPraCOWahnieprzewidzIanyChwzamdwIeniUiubpotrzeba

zmianyPraCPrPJektowychztytuIunieuzyskanIaWymaganyChprawemzg的，6）wpIZyPadkuzaiStnlema

okolicznoSc主ktdrychniemoZnabyioprZeWldzieCmimozachowanianaieZyteJStarannOSc12・Zmlana．0ktereIlTlOWa

wpktlwymagazgodyZamawiajacegowyraZ0nqnaPiimie－

IV．4）INFoRMACJEADMiNISTRACYJNE

IV．4．1〉Adresstronyjntemetowej，naktらr匂jestdostepnaspecyfikaciaistotrlychwa「unkdwzam6wienia：

www．Pgk．zyrardow．pi

Specy飢acjeistotnychwamnkdwzamewieniamo圭れauZySkaepodadresem：PrzedsIebiOIStWOGospodarki

KomunaInqZyrarddwSp．zo．〇・，ui Czysta5，96－300Zyrarddw一一

lV．4．4）ltrminskladaniawnioskewodopuszczeniedoudzialuwpostepowaniuIubofert：01・07・2016godzina

httpl／bzp2portaiuzp錐）VPl／？吋OSZ飢e＝SiW＆fnZyCIa＝92149＆rok＝2016－CK㌻17 aIlO
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10‥00，miejsce：PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomuna喧ZyrardewSp・ZO・0っui－Czysta5言atL300Zyrarddw，POkQj

lOO，ipietro．．

lV，4．5）Ttiminzwiazaniaofe巾：Okreswdniach‥30（OdostatecznegoteminuskladanlaOfert）・

1V4．16）Infomacjedodatkowe，Wtymdotyczace僑nansowaniaprojektuIprogramuェeSrodkewUnii

Europeisltiej：OpracowaniedokumentaqiPrQJektowo－kosztorysowqdIazadahInWeStyCyJnyChplanowanychdo

realizacjiwramachdofinansowaniazeSrodkbwUniiEuropqskiejzPOliSnaiata2014－2020・・

lV4．17）Czyprzewidujesieuniewa圭nieniepostepowaniaoudzieieniezamdwienia，WprZypadkunieprzyzIlania

SrodkewpochodzaCyChzbudietLIUniiEuropeiskiejorazniepodleg3両cychzwrotowigrodk6wzpomocy

udzielonejprzezpaFlStWacZIonkowskieEuropejskiegoPorozumieniaoWolnymHandiu（EFIA），ktbremiaAI

byeprzeznaczonenasfinansowaniecaioScitubczescizamewienia：nle

ZArACZNIK1－INFoRMACJEDoTYCZACEoFERTCZESCIoWYCH

CZESCNr：1NAZWA：CZeSeI．

1）KretkiopiszewskazaniemwielkoScilubzakresuzamewienia：Zamdwienieobejmujeswymzakresem

finanSOWymirzeczowymopracowan～edokumentaciiprQjektowo－kosztorysowejorazSlWiORBdianw・Zadah

1－BudowasiecIkanaiizacjlSanitamelWPdlnocnqDzie面cyMieszkanioweiwZyrardowie・2・Budowasieci

WOdociagOWqWuLBataIIOndwCh10PSkichwZyra巾owIe・・

2〉WspeInySlownikZamewieh（CPV）：71・32・22・00－3，71－32・00・00－7

3）Czastrwaniaiubterminwykonania：Zakohczenie：15・09・2016・

4）Kryteriaocenyofert：nainiZSZaCena・

CZESCNr：2NAZWA：CZ挙5日．

1）KretkiopiszewskazaniemwielkoSciiubzakresuzamdwienia：Zamdwienieobejm山eswymzakresem

finanSOWymir：りeCZOWymOPraCOWa…edokumentacJiPrqjektowokosztorysowqorazSTWiORBdianw・Zadah：

1，BudowasleCikanalizaq－SanitameJWui・Wyp∞ZynkowqwZyrardowie・2・BudowasieciwodociagowqWui・

BorOwkowq，WypmzynkowejiKubuslaPuchatkawZyrardowie・

2）WspeinySIowrIikZambwieli（CPV）‥71・32・22・00－3，71・32・00・00ー7・

3）CzastwaniaIubterminwykonania：Zakohczenie：10・10・2016・

4）KryteriaocenyofemnaJnIZszacena・

CZESeNr：3NAZWA：CZeSC目上

1）KretkiopiszewskazaniemwielkoSciiubzakresuzam6wienia：ZamdwienieObeimueSWymZakresem

finanSOWymirzeczowymopracowan－edokumentac〇一PrO7ektowo－kosztorysoweJO「aZSTWiORBdlazadania

BudowasleCikanf油zacJISanitameJWOS＿OsadaMlyhskawZyrardowle．

2）WspdinySlownikZamewjeli（CPV）：71i32・22・00－3，71・32・00・00－7“

3〉CzastrwaniatubteSminwykonania：Zakohczenie：31・08・2016

4）Kryteriaocenyofert：najniZszacena．

CZESCNr：4NAZWA：CZeSe4．

hltp／／bzp2中嶋uzpgoV巾lつく籾OSZenie二Show＆mzyqa＝92149＆rok＝2016－α㌻17 9IlO
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1）Kretkiopiszewsk狂aniemwielkoScilubzakresLIZam6wienia‥Zamdwjenieobeim山eswymzakresem

finansowymiIZeCZOWymopIacOWaniedokumentacjiprpiektowo－kosztorysowejoraLZS。WiORBdlazadania

Budowasiecikanalizacjisanitamejwui．Grenadierbw，ReiaiChrobregowZyra巾OWie・

2）WspelnySIownikZameYdeh（cPV）‥71・32・22・00－3・71・32－00・00－7・

3）czastwaniaIubterminYVykonania：Zakohczenie：26－08・2016・

4）Kryteriaocenyofert：nainiZSZaCena・

CZEScNr：5NAZWA：CZeSeV－

1）KretkiopiszewskazahiemwieIkoScilubzakresuzamewienia：Zamdwienieobejmujeswymzakresem

finansowymirzeczowymopracowaniedokumentaq－PrPjektowokosztorysowqorazSIWiORBdla…Zadah：

1．BudowasiecikanalizacJ－Sanitamqwul・Limanowskiego・Kasztanow和ChoihskiegowZyTardowie・2・

Bud。WakoiektolaSanitamegowui．：Roszamicz和MickiewiczawZy・ardowie・

2）WspeInySIownikZamewieIi（CPV）：71・32・22・00－3171・32・00・00ー7・

3）czastrwarlialLlbterlT．inwykonania：Zakohczenie‥10・10・2016・

4）KIyteriao∞nyofelt：nainiZszacena・

czEScNr：6NAZWA：cZeSeVi・

1）KrGtkiopiszewskazaniemwieikoSc＝tJbzakresuzameYYienia：Zamdwienieobeim山eswymzakresem

flnanSoWymirZeCZOWymOPraCOWaniedokumentaqiPrPjektowokosztolySOWqOlaZSllNiORBdianw・Zadah：

1．Budowasieciw（XJociagowqwul．ZabiejwZylaLr的wie・2・Budowasieciwodociagowqwul・Staszicaw

Zyranowie・3・Budowasiecikana－izacjisanitamejwu一・Hu－kiLask。WSkiegowZyraTdowie・

2）WspblnySlomikZamewieh（CPV）：71・32・22・01｝3，71・32・00・00－7・

3）czastwanialubtemirlYlykonania：Zakohczenie：26・08－2016・

4）KIYteriaocellyOfeltnajniZszacena・

mg′∴4葎勘Po輝男誘Z

帖p〟厳重閃胸．匹p．gOV．pIn勾腿Zen旧軍Show細秒qa＝9214艶〇°k＝釦laOa17
10IlO


