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II．
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1．
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5
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VIII．
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Wa…nkiudziahIWPOStePOWaniuorazopISSPOSObudokonywaniaocenyspehienia

1
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1

XI．
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0

1
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1
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WymaganiadotyczacezabezpieczenianaleZytegowykonaniaUmowy
1

3

1

3 3

1
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XIII．InfbrmaQieofbrmalnoSciach，jakiepowinnyzostaedopelnionepowyborzeoferty

wceluzawarciaUmowywsprawiezam6wieniapublicznego
XIV．

Waluta，Wjaki句bedaprowadzonerozliczeniazwlaZaneZrealizaqaninlgSZegO

zamdwieniapublicznego
XV．

XVII・SposdbporozumiewaniasiezWykonawcami

1

XVIII．Mieisce，teminisposdbzloZeniaoftIty

1
1

1
7

1
1

XXIII．Teminzwiazaniaoftrta

1

Tlybotwarciao缶rt

XXIL Zwrotofertybezotwierania

1

XXI．

Zmianylubwycofaniezlozonqioferty
Mieisceiteminotwarciaoft証

1

XX．

1

XIX．

6 ∴ 6 6

W克aSnieniaizmianywtreSciSIWZ

1

XVI．

Opissposobuprzygotowaniaoftrty

7
1
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XXVI．Ocenaofert
1

XXVII．WykluczenieWykonawcy

2
2
2

1

XXXIII．ZalacznikidoniniqiszejSIWZ

0

2

XXXII．Podwykonawstwo

2

XXX1．grodkiochronyprawnqI

0

XXX．Uniewa血ieniepostePOWania

0

2

XXIX．ZmianypostanowiehzawanejUmowy

0

2

XXVIII．Odrzucenieoferty

8 0 0

1

dokumentdw
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XXV．UzupehienielWyJaSnieniewymaganychprzezZamawl明CegOOSwiadczehlub

餌e切離aqah10砂訪脇mnkん劾W励胸物p的廟開聞諦Ouあel的ねm6W細nmS到れorのe紗prOWa虎0mgOWt小南
p膿胸′秘nieoglranicaOnegOnarObob，budowknepokglyqCenabudbMeShc，kanali＝aqisan〟amq＝〝ulPOW・
iPlacuPi硯kiegolyZyrardWte

I．

Nazwa（nrma）iadresZamawiajacego・

Nazwa：PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalnei，zyrarddw

Sp・ZO・0・

Adres：96−300Zyrard6wul．Czysta5
Adrespocztyelektroniczn帝

Pgkirp＠zyrardow・PI

Stnonaintemetowa：

numertelefbnu：

Numer餌継u：

www．Dgk．zvrardow．Dl

（46）855−40−411ub855−4042

（46）855−32−80

Godzinyurzedowania‥

II．

Od7：00do15：00

OznaczcnieWykonawcy．

Napotrzebypostepowaniaoudzieleniezamdwienianini華zeiSIWZzaWykonawceuWaZa
sieosobe鯖zyczna，OSObepravmaa

mjednostkeorganizac涌喝nieposiadaiacaosobowoSci

prawnei，klbraubiegasieoudzieleniezamdwieniapublicznego，Zlozylaoぬ鴫1ubzawarla
umowewsprawiezam6wieniapublicznego・

III・Trybudzielaniazam6wienia・

1．Nini函iZepSt即OWanieoudzieleniezambwieniapublicznegoprowadzonejest wtrybie
przetalgu ni∞graniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamdwieh sektorowych

w przedsiebiorswie GospodarkiKomunalnej，zyrard6W

Sp・Z O・〇・一tekstjednolity：

zaIacznik do Uchwaly nr17／2015Zarzadu PrzedsiebiorstvはGospodarki Komunalnej

，zyrard6W，，Sp．20．0．Zdnia2・06・2015r・ZWanyda噂Regulaminem・
2．SIWZdostepmjestmstIOnieintemetowejZamawiqjacegowYWPgk・ZVmdy・Plodqnia
przekazania ogloszenia o zam6Wieniu Urzedowi Onqialnych Publika函

Wspdlnot

Europeiskich．

3．JezykiempostepowaniaoudzieleniezamdwieniajestjezykpoIski・Calakorespondenqia
pomiedzy Wykonawcami，a Zamawiaiacym prowadzona bedzie w jezyku poIskim・

WfbmliepISemnq・

IV・Opisprzedmiotuzam6wienia・
1．Przedmiot nlmeiSZegO Zamdwienia obejmlbe budowe Sicci kanalizacji sanitamej

wuLP．0．W．iPlacuPiIsudskiegowzyrardowLt．
2．NazakresrzeczowyprzedmiotuzaIn6wieniaskladasie：

1）BudowasiecikanalizaqjisanitamejodlugoSciok・12mznHPEoSrednicyDN225mm

（metodabezwykopowaodS1−S2）orazodlugoSciok・30mzmPCVoSrednicyDN200
mm（WykopotwartyodS2−S3）wrazzestudniamibetonowymioSrednicyDN1200mm

wH0あi3S九（Sl−S3）．
2）Odtworzeniedostanupoprzedniegonan｝SZOneinawierz・丸Lniwul・P・0・W・iPlacu
PilsudskiegowZyrardowie．

3）Robotyodwodnieniowe・
4）ZageszeZ専egluntuVmZZVTykonanhembadahzageszczeniagruntu（wiloSci2egz・dla
Zamawl明CegO），kb5r・買OtWierdzau？ySkaniewymaganegowPrqiekciebudowlanymoraz
SpecynkaqiiTechlicznqiWykonanlaiOdbioru Rob6t Budowlanych−ZWaneida噂
STWiORB，StOPnia zageszczenia gru如しktdre＝Wykonane zostaIやPrZeZ jednostke

posiad朝岡kwalinkaqiedowykonywaniatychbadah・
5）Usunieciekoliかzin宜astrukturapodziemna・

stm可和

し謝

駒hIo旬′Chm7mnkbw紡Wimdhpos解）0−4mOu母をわめ譲るam WjennSe短餅鵬gOprOl仰虎0彬gOW砂bね
przeltaIgZlnieogranic20negO narOboo，budOWklnepO極妙qcembudowiesiectkaml的isan，tarnyWulP、OW

iPh蝕Pi融klegowわん細
6）Obshga geodezyinaprzedmiotu zam6wienia（tyczenie orazinwentaryzaqia geodezyjna

poWkonawczazaewidenqionowanawPowiatowymOSrodkuGeodezyinymwZyrardowie
−OryginabwiloSci2egz．dlaZamawiqicego）・
7）Oplatyzaza庫iapasadrogowego naczasprowadzeniarobdt，ZgOdnie ze stosownymi
OPlnlamiiuzgodnieniami・
8）Pr6by

szczelnoSci，inspekqia

kamerq

TV

wykonanei

kanalizaqii

sanitamej

（2egz．ptytyCDdlaZamawiaj cego）．
9）Wykonaniedokumentaqiipr函ktowej，WraZZuZgOdnieniamii．uzyskanieodpowiednich
decyziiadministracyinychje鈍tobedziekoniecznedowykonanlarOb6tbudowlanych・

10）WykonanieDokumenta串powykonawczeiwiloSci2egz・dlaZamawiaiacegowfbm五e
izawartoSciuprzedniouzgodnioneizZamaw1両acym・
11）Ime czymoScinie wymieI五one Wyあa konieczne do wykonania przedmiotu
Zam6wienlaOpisanegowpunkciel）．
3．Szczeg510wv

oDis

DrZedmiotu

zaln6Wienia

zawiera

Dokumentacja

DrOjektowa

iSTWiORB．
WskladDOkumentaqiiprqiektowかSTWiORBwchodzanas唾P函CeOPra∞Wania‥
1）Prqiektbudowlany−SieCkanaliza垂sanitamej biegnacawczeScimieiskieiprzez

dziandm4795i4789，Obreb4wZyrardowie．
2）Prqjektwykonawczy−SieCkanaliza函SanitameibiegnacawczeScimieiskieiprzez

dzia捉nr4795i4789，Obreb4wZyrardowie．
3）Dokumentaqiageotechniczpadopr函ktukanalizaqiisanitamqi・
4）PrqiekttymczasoweiorganlZa串ruchunaczasbudowkanaliza函sanitameiwczeSci
m匂Skieiprzezdziatkinr4795i4789，Obreb4wZyraIdowie・

5）SpecynkaQiaTechlhcznaWykonaniaiOdbioruRob6tBudowlanych（STWiORB）・
4．Zamawiaiacy zaleca Wykonawcy przepnowadzenie wiziilokalnej w terenie przed

ZtOzeniemoferty．

Uwaga−DolaczonydoSIWZPrzedmiarrobdtmacharakterpomocnlCZy・
PodstawadosporzadzeniaoftrtyjestDokumentaqiaprqiektowaiSTWiORB・

4．0kreSlenieprzedmiotuzamdwieniazgodniezeWsp61nymSbwnikiemZamdwieh（CPV）：

45100000−8

Przygotowanieterenupodbudowe

451112001）Robotywzakresieprzygotowaniaterenupodbudoweirobotyziemne

45231300−8

Robotybudowlanewzakresiebudovvwodociag6winunociagdwdo

OdprowadzaniaSciekdw
45233142−6

Robotywzakresienaprawydrdg

45232000−2

Robotypomocniczewzakresierurociag6wikabli

V．

Zam6wieniaczeSciowe．

ZamawiajacyniedopuszczaskladaniaofertczeSciowych．

VI．Zam6wieniauzupeIniajace．

Zamawiaj習PrzeWidujemo班WoSCudzieleniazmmewieniauzqpeh高ajacegowstosunku

dozam6wiemapodstawowe芋00Pisanegowpkt・IVSIWZnapodstawie§57ReguJaminu
Zam6wienieuzupelnig南cememoZeprzekroczyC5％zamdwieniapodstawowego・

胸高10秒Chm謝ZtmbwieniadlapostepoluamaOud？ぽIennmm Wien胴Sekorowegoprowadtonegowhybie
prZetal柳nieognmwzonego naroboかbudowk7mpOLegqqcembuくわwiesnClkanaltzaqisamlarnywzLt PO．W
iPJacuPitsudskiegowZyrl最WkT

VII．InR）rmaCJe O Ofercie wariantoweJ，umOWie ramoweJ，Zaliczkach na

POCzetWykonaniazam6WieniaorazaukcjielektroniczncJ．
Zamawii弱Cyniedopuszczasktadaniaoft請Wariantowych．
ZamawiajacynieprzewidLtiezawieraniaumowyramowei．
ZamawiaiacynieprzewidL加udzielaniazaliczeknapoczetwykonaniazamdwienia．

Zamawi…弱Cynieprzewidl加PrOWadzeniaaukqiielektnoniczne．）．

VIH．Terminwykonaniazam6wienia．
WymaganyteminWykonaniazam6wienia：40dnioddatypodpisaniaUmowy．

IX．Warunki udziaIu w postepowaniu oraz oplS∴SPOSObu dokonywania

OCeny SPeInienia warunk6w wraz z dokumentami potwierdzajacymi
SpeInianietychwarunkdw・

l・OudzieleniezamdwieniapublicznegomPgaubiegaCsieWykonawcy，kt6rzyniepodleg扇

Wykluczeniu z postepowania o udzielenle Zaln6Wienia na podstawie Regulaminu oraz
SPehiaiawaruhkidotyczce：
1）Posiadania uprawnieh do wykonywania okreSlonej dzialalnoScilub czynnoScijezeli

przepISyPraWanakladi南obowiazekichposiadania・
2）PosiadanianiezbedneiwiedzyidoSwiねczenia・

Wszczeg61noSciWykonawcamusispehiaCnastep函cyw？rYnek（wprzypadkuwsp6lnego
ubieganiasiedw6chlubwieceiWykonawcdwoudzielenlenlmeiSZegOZaln6wienia，OCeniane
bedalacznieichkwalinkaqieidoSwiadczenie）：
−

WykonaC z nalezyta staramoScia w okresie ostatnich51at przed uplywem teminu

skladania ofert，ajezeliokres prowadzenia dziaZalnoScijest krbtszy−W tym Okresie，CO

naimnie江ednainwestvcie（robotebudowlana．kt6abedzieodpowiadahswoimrodzajem
iwartoSciarobotombudowlanym，StanOWlaCymPrZedmiotzam6wienia・
Za roboty odpowiad弱Ce SWOim rodzaiemi waloScia Zamawiajacy uwaZa noboty

budowlanewykonanewramachjedneiumowypoleg劉aCena：
一budowielubprzebudowie siecikanalizaqiisanitameilub deszczowqio dhlgOSci

min．0，10kmiwartoSciniemnieiszqinizlOOtys．zL

W∞1u potwierdzed竜spehial五a ninieiszego warulku・Wykonawcy zobowiqzani辛

PrZedlozyCWykazrobdtbudowlanychwykonanychwokresie51atprzeduplywemtermmu
Skladaniao氏請，ajeZeliokresprowadzeniadzialalnoScijestkr6tszy−WtymOkresie，WraZ
ZPOdaniemichrodzaiuiwartoSci，datyimieiscawykonania，SpOrZ軸ZOny Wedtugwzoru
StanOWicego zaiaCznik nr3do SIWZ ora2dowody okreSlaiace，CZy rOboty te zostab

Wykonanewspos6bnalezytyorazwskazLtiace，CZyWykonanezostatyzgodniezzasadami
SZtukitechl五cznqIPraWidlowoukohczone．
Dowodami，O ktdrych mowa powy垂

Sa POSwiadczenialubime dokumenty−jeZeli

ZuZaSadnionychprzyczynoobiektywnymcharakterzeWykonawcaniejestwstanieuzyskaC
POSwiadczenia．

3）DyspPnOWania odpowiednim poten軸em technicznym oraz osobamizdolnymido
WykonanlaZambwienia．

S甲佐3
評判

軸eqdikaqahtobvJehI侮runkbwZambwtemadlapostepolyamaOudzieIen，e2ambw′emaSektorowegoprowad＝OnegOWtD／b，e
pIZeLargPJmeOgranlCZOnegO narObob，budowLdnepoLt・gqqCenabudo

），eS，eC′kanalt2aq日anttamerWul．POW

WszczegdlnoSciWykonawcamusispelniaCnastep函cywarunek（wprzypadkuwspdlnego
ubieganiasiedw6chlubwieceiWykonawcdwoudzielenlenlnlgSZegOZaln6wienla，OCeniany
bedzieichlacznypotenqialtechnicznyikadrowy）：

一do uczestniczenia w wykonaniu nlnleiSZegO Zaln6wienia wskaza60SOby，ktdre beda
uczestniczyc w wykonywaniu zaln6wienia，W SZCZeg61noSci osoby odpowiedzialne za

kierowanie robotami budowlanyml，WraZ Zinfbmagami na tematich kwalinkaqii
ZaWOdowych，doSwiadczenia，i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwienia，

a takZe zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci orazinfbmaqe o podstawie do
dysponowaniatymiosobami：

a）KierownikBudowy−POSiad斬cycona直miei3−1etniedoSwiadczenizawodow？

W budownictwie na stanowisku Kierownika Budowy w kierowanlu rObotaml
POdobnegorodzかOraZuPraWnieniawspeqjalnoSciinstalacy】ne）WZakresie siecl，
instalaqiii mZadzeh clePlnych，Wentylacyjnych，gaZOWyCh，WOdociagowych
i kanalizacyinych，Wydane zgodnie z aktualnie obowiazIUaCyml PrZePISamilub

r6wnowameimuprawnieniabudowlanewydanewedlugwczesnleiSZyChprzepISOW
WSPeqialnoscIWymaganeidlaprowadzonychrob6t・
b）Kicrownik rob6t drogowych−POSiadajacy co naimni匂3−1etnie doSwiadczenie

zawodowe w budownictwie na stanowiskach Kierownika Budowylub kierownika
rob6t，W rObotach branZy drogowq，POSiadajacy uprawnienia budowlane

WSPeqjalnoSciinzmlerylnqi−drogowqI，Wydanezgodniezaktualnieobowiazuacymi
przeplSamilubr6wnowa如eimwaZneuprawnieniawydanewedlugwczesnle．ISZyCh

PrZePISOWWSPedalnoSciwymagan句dlaprowadzonychrobdt・
DoSwiadczeniezawodowebedzieliczonedodniaskladaniaofert．

Wymaganewpkt．IX．1．3）osobywimyposlugiwaCsiejeZykiempoIskimlubdysponowaCna
stalethmaczemjezykapoIskiego．

Zamawii弱cyniedopuszczalaczeniattmk（涼Okt6rychmowawpkt・IX・l・3）・
W celu potwierdzenia spelniania nlnlgSZegO WanⅢku，Wykonawcy zobowlaZani sa

PrZedbzyC：
一Wkazos6b，kt6rebedauczestniczycwwykonywaniunlnlqISZegOZam6wienia，SPOrZadzony

WedlugwzorustanowlaCegOZaIaczniknr4doSIWZ
−OSwiadczenle，Ze osoby，kt6re beda uczestniczyc w wykonaniu zamdwienla，POSiadaja

wymagane uprawniania，jeZeliustawnakladajaobowiazekposiadaniatakichuprawnieh，

WedlugwzorustanowiacegoZaIaczniknr6doSIWZ・
DopuszczaslePOSiadanieprzezwskazaneosoby：
−rdwnowaZnych uprawnieh uznanych przez wlaSciwy organ zgodnie z ustawa z dnia

18marca2008r．ozasadachuznawaniakwalinkaqiizawodowychnabytychwpahstwach
CZlonkowskichUniiEuopejskiei（C．Dz．U，Z2008r．Nr63，POZ．394）；
−

rdwnowaZnych kwalifikacji zawodowych waznych wimym niz PoIska pahstwie

czIonkowskim UniiEuOPeiskid，KonfederaqiiSzw劉CarSkid1ub pahstwie czlonkowskim
EuOPeiskiego Porozumieniao Wolnym Handlu（EFTA）−StrOnie umowy o EuOPeiskim

ObszarzeGospodarczymwrazztymczasowymwplSemnalistewlaSciweiizbysamorzadu
ZaWOdowego umozliwやJaCym Swiadczenie ushlgtranSgranicznychwrozumieniuart・20A
ust．lustawyzdnia15grudnia2000r．osamorzadachzawodowycharchitektdw，1nZynler6w

budownictwaorazⅢbanist6W（tekstjednolity：Dz．U．Z2013r．，POZ．932zp6Zn．zm．）．

し砕（

子璃J

st。。1お3

＆e鋤hto砂Chm〝unkbwZm6147ieniadkposl紳OWamaOud21etenはZambwiennsekLoro、yegOprO、γad20negOW砂bie
przelargpLn佗OgranlCZOnegOnarObo少budowlallepOhgyqcembueわwiestectkanal均isantlarnyWuIPOW

iP庇Pi鵬印W妨州毎

4）SytuaqiiekonomiczneiiHnansowei．

1・Wykonaw？amuSispe五Lkk；wTunekposiadaniaSrodkdwnnansowychlubzdolnoSci
kredytowqIWWySOkoSciconaJmniqilOOtys．zI（Slownie：StOtySiecyzlotych）．

Wcelupotwierdzeniaspehianiawarunku，Okt6rymmowawpkt．IX．1．4）1．，Wykonawca（ten
Z Wykonawc6w sklad袖acych oferte wspdlna，ktdry bedzie potwierdzaI spehianie tego

WaruIku），ZObowiazany jest przedloZyeinfbma（涙

Z bankulub spdtdzielczej kasy

OSZCZednoSciowo−kredytow句POtWierdz南CaWySOkoSC posiadanych Snodkdw finansowyCh
lub zdolnoS kredytowa Wykonawcy，WVStaWiona一mie wczeSniei niZ3miesiace przed

uplywemteminuskladaniao免れ．
2．PosiadaC ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnei w zakresie prowadzonej

dziatalnoScizgodneizprzedmiotemzamdwieniawwysokoSci∞naimniej150tys．zL

W∞lupotwierdzeniaspehianiawarunku，Okt6rymmowawpkt・IX・1・4）2・，Wykonawca（ten
Z Wykonawc6w skladaiacych ofe咋WSP61na，kdry bedzie potwierdzal spehianie tego

Warurku），ZObowiazany jest przedlozy60PIa∞na POlise a w przypadkujqi brakuimy

dokument，POtWierdzi弱Cy，2eWykonawcajestubezpieczonyododpowiedzialnoScicywiln匂

WZahesieprowadzonqidzialahoScizwlqang ZprZedmiotemzam6wieniawwymagang
kwocie．

Jezeli，ZuZaSadnionejprzyczynyWykonawcaniemozeprzedstawiCdokumentudotyczacego
Sytuaqii ekonomicznei wymaganego przez Zamawiaicego，mOZe przedstawieime
dokumenty，kt6re wwstarczaiacy sposdb potwierdza spehianie opisanego w〉商PrZeZ
Zamawiaj cegowarunlu．

JeZelikwotywdokumentachwyPienionychwyZeipodanebedawinneiwalucienizzZ・
ZamawiaiacydokonajqiprzeliczemanazIwedtugkursuNBPnadzieh，Wkt6rymzostalo
WSZCZetepOStePOWanie．

Je2eliwdniuwszczeciapos唾POWanianie zostanie opublikowanatabelaSrednichkurs6w
NBP，ZaStOSOWany ZOStanie kurs z ostatniej tabelikursdw Srednich opublikowaneiprzed

dniemwszczeclaPOStePOWania
WprzypadkuWykonawc6wwsp6lnieubieg吐iacychsieoudzieleniezamdwieniawarunek
OkreSlonywpkt．IX．1．4）1．mogaonispehiaClacznie・

Wykonawcaskladawrazzofe的OSvii丸czenie，SPOrZadzonewedhlgWZOruStanOWiacego
zalaczniknr7doSIWZ，OSPehianiuwarunk6wudziahlWPOStel的Waniu（wpIByPadku

WSp6Lnego ubieganiasieo udzielenieniniejszegozam6wieniaprzez dw6chlubwiecej
Wykonawc6w do ofeI吋

musi by za互CZOne Przedmiotowe oSwiadczenie ziozone

OOdpisane）pr・zezPeInomocnikaWykonawcdwwst）6LnieubiegajacychsieOudzielenie
zam6wicnialub oSwiadc荻nic zlozone（podpisanc）I）rzez kaZdego z Wykonawc6w

SkIadajacychoferteWSP6Lna−jcdyniewsytuacjije鍋kazdyznichspeIniawszystkic
warunkisamodzieLnie．

2．Wykonawca，Wkaz巾acspehianiewarunk6W，Okt6rychmowapowyzeiwpkt・IX・l moZe
POlegaCnawiedzyidoSwiadczeniu・．OSObachzdolnychdowykonaniazam6Wienialub
zdolnoSciachnnansoWyChlubekonomlCZnyChimychpodmiot6W，niezaleznieodcharalderu

PraWnegO互czacychgoznimistosunkdw・Wykonawcawtakieisytua串Zobowiazanyjest
udowodniC Zamawiaiacemu，iZ bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizaqji
zamdwienia，W SZCZeg61noSci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych

POdmiot6wwpostacizaIaCznikanr5doSIWZdooddaniamudodyspozycjiniezbednych
zasobbwnaokreskorzystaniaznichprzywykonywaniuzam6wienia．

str。み3
・＼3伸

鋤kaqa擁Chm7runkbwZambwtenndu，pOSLepo一〃antaOud2teleniezambwientaseklOrO、yegOprO一個d20negOWtrybte
pl鱗佃′坪InteOgran，C＝OnegOnarObo少budowhnepoJegyqcembuLわwies，eC，kanalkaqisamlarnywuIPO・W

iPhのP融

ゐkie幻WみrarゐW諺

2．1．JezeliWykonawca，Wykazuiacspehianiewarunku，Okt6rymmowawpkt・IX・1・4）1・，

POleganazdohoSciachHnansowyChimychpodmiot6wnazasadachokreSlonychpowyZej
WPkt．IX．2，ZamawiaiacywymagaprzedZozeniainfbma垂，Oktbreimowawpkt・IX・1・4）1・，
dotyczaceitychpodmiot6W．

3．W

celu

wykazania

braku

o udzielenie zam6wienia（§

podstaw

28

do

vvkluczenia

z

posteI畑Wania

Regulaminu），Zamawiaiacy Zada od Wykonawcy

PrZedlozenia：

l）oSwiadczenia

o

braku

podstaw

do

wykluczenia，SPOrZadzonego

wedhlg

WZOru

StanOWiacegPZaIqczniknr2doSIWZ；

0gwiadczenle O braku podstaw do Wykluczenia wimo zostaC zIozone oddzielnie przez
kaZdego zWykonawc6wsklad袖acychofe重teWSPdlna，ajeZClipodpisl函jePehomocnik，
musionwyraZniezaznaczyC，Wimieniuktdrego Wykonawcytorobi・OSviiねczenietakie

mozebyCsporzadzonenajednymdokumencie，alewdwczasPehomocnik（Lider）zaznacza，
Zeskladaiacje，dziaZawimieniuka2degozWykonawc6wskladaiacychofertewsp6lnaiich
Wymema，

2）aktuaLnego odpisu z wIaSciwego rejestrulub z centraLnej cwidencjiiinrbmacji

OdZiaIalnoScigospodarczcj・jezeliodrebnepr誓hsywymag＊twpisudoreiestrulub
ewiden串，WyStaWionegoniewczeSnieiniz6miesICCVPrZeduplywemterminuskladania
Ofe請，

3）aktualnegozaSwiadczeniawIaSciwegooddziaIuZakIaduUbezpicczehSpolecmychlub
KasyRoLniczegoUbezpieczeniaSpolecznegopotwierdz南CegO，ZeWykonawcaniezalega
zoplacaniemskladeknaubezpieczeniazdrowotneispoZeczne，lubpotwierdzenia，Zeuzyskal
przewidzianeprawemzwolnienie，OdroczenielubrozlozenienaratyzalegbTChplatnoScilub

wstrzymaniewcaloSciwykonaniadecyかWZaSciwegoorganu−WyStaWionegoniewcze揃
niZ3miesiaceprzeduplywemteminuskladaniaofeb，

4）aktulaLncgo

zaSwiadczcnia

wIaSciwego

paczeInika

u憐du

skarbowego

POtWierdzajacego亮eWykonawcaniezalegazoplacaf里中聖W・lubza5品TkLdczenia・2e
uzyskalprzewidzLmep：aWemZWOlnienie・OdroczeT巨ubrozIoZenienaratyzalegqch
platnoScilubwstrzymanleWCaZoSciwykonaniadecyzJIWlaSciwegoorganu−WyStaWionego
niewczeSnieini23miesiaceprzedupiywemteminuskladaniaofert，

5）aktualnejinbrmacjizKrajowegoRejestruKhmegowzakJ．CSieokreSlonymw§29
ust．l pkt3手7）i9手10）Regulaminu，WyStaWionej niewczeSnieiniz6miesiecv przed
uplywemtenninuskiadaniaofert，

6）aktuaInqiinrbrmaqiizKrajowegoRejestruKamegowzakresieokreSlonymwart・24

§29ust．lpkt8）Regulaminu，WyStaWion句nicwczcSnieini26miesiecvprzeduplywem
temlinuskladaniaofert．

Wprzypadkuwsp6Lnegoubieganiasieoudzielenieninicjszegozam6wieniaprzezdwbch
lubwiecejWykonawcbwwoferciemuszabyCzIo20nePrzedmiotowcdokumenty，

Okt6rychmowawI）…Ⅹ・3・pPkL2）・3）・4周・6）dlak融egoznich・

4・D・kLmm擁Ok

mychmowapow中崎wpm・IX・1，IX・2iIX・3：

月

こ在
Stnona8Z53

陶物h10bv／ChW拐wZ・mbwiemaduZpOSLepowantaoud拓諦mezambu昭mSek10rOWegOpr0一yad20negOWtrybie
pr詑87rgumeOgranmgOnarOboo，budowknepoLegyqcenabuLbwiesteClka′郷l均isamLarnywulPOW

iPh鋤P嵐酬おk化gOWかわW諺
4．1．sa skladane w oryginalelub kopiipoSwiadczonej za zgodnoSC z oryginalem przez

Wykonawce，ZW）南tkiemzobowazahioSwiadczeh，Oktdrychmowawpkt・IX・2iIX・3・1）
OrazWkazdw，Oktbrychmowawpkt・IX・1・，kt6rewimybyCzlozoneworyginale；
4．2．wprzypadkuWykonawc6Wwspdlnieubiegaiacychsieoudzieleniezamdwieniaoraz
wprzypadkupodmiot6W，Okt6rychmowawpkt・IX・2，kopiedokumentdw（zobowiazah）

dotyczacychodpowiednioWykonawcylubtychpodmiot6wsapoSwiadczanezazgodnoSC
zoryginalemprzezWykonawcelubtepodmioty；
43．Zamawii南CymOzez担aeprzedstaw永miaoryginahllubnotarialniepoSwiadczonejkopii
dokumentu Wylacznie wte油y，gdy zlozona kopia dokumentujest nieczytelnalub budzi

W印PliwoScicodojejprawdziwoSci；

4．4．dokumentysporz担zonewjezykuobcymsaskladanewrazztlumaczeniemnajezyk
poJski，WymdgtenniedotyczyzobowiazahioSwiadczeh，Okt6rychmowawpkt・IX・2iIX・3・

5．zgodniez§4ust．lRozporzadzcniaPrezes・aRadyMinistr6wzdnia191utego2013r・

wsprawierodzajewdokument6wjakichmozezadaCzamawiajacyodWykonawcyorazz
fbrm，Wjakichtedokumentymo織byCskIadane：
1）jeZeliWykonawcamasiedzibelubmeiscezamieszkaniapozaterytorimRzeczypospolitei

PoIskiei，Zamiastdokumrmtdw，Oktdrychw：pkt・IX・3・2），IX・3・3），IX・3・4），IX・3・6），Sklada
dokumentlub dokumenty，WyStaWione w krかW kt6rym ma siedzdbelub mi匂SCe
zamieszkania，重りtWierdzaiceodpowiednio，Ze：
a）nieotWartOjegolikwida串aninieogloszonoupadloSci；
b）nie zalega z uiszczaniem podatkdw，Opht，Skladek na ubezpieczemie spoleczne

izdrowotnealboZeuzyskalprzevLh（kianeprawemzwolnienie，Odroczenielubrozlozeniena

ratyzalegIychplatnoScilubwstrzymaniewcaIoSciWkonaniadecyかwlaSciwegoorganu；
C）nieorzeczonowob∞niegozakazuubieganiasieozam6wienie・

2）zamii遜tdokument6W，Okt6rychmowapkt・IX・3・5）skladazai高TiadczeniewlaSciwego
organu sadowegolubadministracyinegomieiscazamieszkaniaalbo zamieszkaniaosoby，

kti塙dokumentydotycza，WZakresieokreSlonymwRegulaminie・

6．Stosownie do treSci§4ust．2powoねnego powyZeiRozporz如zenia Prezesa Rady

Ministrdw，dokumenty，Okt6rychmowawpkt．IX・5・l）a）ic）orazIX・5・2）PowimybyC
wystawioneniewczeSnieiniz6mitsiblWPrZeduplywemtemhuskladaniao危rt・

Natomiastdokument，Okt6rymmowapoWyZeiYPktIX・5・1）b）・POWinienby WyStaWiony
niewczeSnieiniL3miesiaceprzeduplywemternmusktadaniaofert・

7．JeZeliwm句SCuZamieslkaniaosobylubwkra心wktdrymWykonawcamasiedzJbelub
m匂scezamieszkania，nieWydaiesiedokument6W，OktdrychmowapoWy袖wpkt・IX・5・1），
zastepLJesiejedokumentemzawierai率ymOSwiadczenie，Wkt6rymokreSlasietakZeosoby

uprawnionedo reprezentadiWykonawcy，Zlo20nePrZed日高aSciwymorganem sadowym，
administracyinymalboorganemsamorzaduzawodowegolubgospodanじZegOOdpowiednio

krhm蒔SCaZan五eszkaniaosobylubkrrq直wktdrymWykonawcamasiedzibelubmidSCe
zamieszkal五a，lubprzednotariuszem・

8．0cenaspehhaniaww・Warunk6wudziahlWPOStePOWaniudokonanazostaniezgodnie
z fbmula男Speinia一mie spcInianl na POdstawie przedlozOnyCh przez Wykonawce

dokument6WioSwiadczehopisanychwrozdzialeIXniniejsz匂SIWZ・

ZtreSciza＊zonychdokumentdwmusiwynikaCjednoznaczl五e・乞eWykonawcaspeh押・
warunki．

軸

・αGkaqalsto砺ychI佐7runbwZamdwieniadlapos解0肋maOud高eIente20m6時iemasektOrO、yegOprOWad＝OnegOWhyb−e
p′＝etargWn′eOgran′CこOnegOnarObo少budowJanepoLegqqcenabu

九時′eS，eCJkanal朋q′San〟arnet′、yul・P・OW

IPlacuPl短必klegOlVb，rardolMe

Nie spelnienie chociaZby jednego z ww・Warunk6w skutkowae bedzie vrykluczeniem

Wykonawcyzpostepowania・

X．Wykonawcywsp61mieubiegaJaCySleOudzieleniezam6wienia・
1．Wykonawcywspdlnieubieg即CySleOudzielenienlnlqISZegOZam6Wieniapowimipod

rygoremwkluczeniazpostepowaniaspeiniaCwanmkiudzialuwpostepowaniuorazzlozyc
dokumenty potwierdzaiace spelnianie tych warunk6W，ZgOdnie z zapisami zawartymi

WPkt．IXninieiszeiSIWZ・
Ponadto tacy WykonaYy．muSZa uStanOWiiwskazae Pelnomocnika（Lidera）do

reprezentowaniaichwnlnlgSZympOStePOWanlualboreprezentowaniaichwpostePOWmiu
izawarciuumovvwsprawiezam叩enia・ZalecasieabyPelnom専kiem（Liderem）byt
jedenzWykonawcdwwsp61nieubiegalaCyChsieoudzieleniezam6wlenia・
2．WszelkakorespondenqiaprowadzonabedzieWylaczniezPelnomocnikiem（Liderem）・
3．Wykonawcywsp61nieubieg明CySleOudzielenienlnleJSZegOZam6wieniazobowiazani

l）dosolidaneiodpowiedzialnoScizawykon？niz？m6wienia・
2）do solidameiodpowiedzialnoScizawnleSlenle Zabezpieczenia nalezytego wykonania

UmowwsprawiezamdwieniapublicZnegO・
4．Wykonawcywspdlnieubieggacysle OnlnleJSZeZam6wienie・ktdrychofertazostanie
uznana za naikorzystnieisza，beda zobowiazani przedstawiC ZamawlaJaCemu StOSOWne

porozumieniewszystkichWykonawc6wskladaiacychofertewsp61na，prZedpodpisaniem
UmowynarealizaqenlnlqSZegOZam6wienia・
PorozumienietakiemusizawieracwswqieitreScicon劉mnleJnaStePLUaCePOStanOWienia：
1）okreSleniestronporozumienia；
2）celdzialania；

3）okresdzialanianaczasniekr6tszynizczastrwaniaodpowiedzialnoSciWykonawcdw

WnikaiacyzUmow；
4）spos6b

wspdtdzialania（w

tym

rolei

zadania

kazdego

z

Wykonawc6w

WWykonywaniuUmowy）；
5）wnieslenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowyi deklaradie wspdlnei

isolidameiodpowiedzialnoScizawkonanieUmowy；
6）wskazanie Pelnomocnika（Lidera）ijegqT？COWania do zaciagania zobowiazah
i prz）UmOWaniainstrukqii na rzeczi wlmlenlu WSZyStkich Wykonawc6w razem

ikazdegozosobnaorazdoprzyImOWaniaplatnoSciodZamaw1割aCegO；
7）deklaraqieniezmienianiaskladuanistatusupodczascaねgookresuwykonywania

Umow・
Porozumienie musi byC podpisane przez upelnomocnionych przedstawicieli kazdego
zwykonawc6W，aStOSOWneuPOWaznieniamuszaWnikaCzdokmentdwzaiaczonychdo

Ofれy．
5．0fertapowimabyCpodpisanawspos6bwi的CyPraWniewszystkichWykonawcdw
Skladajacychofertewsp61na・

XI．

Wadium．

1．WysokoSCwadium
Ka2dyWykonawcazobowiazanyjestzabezpieczyCswaof誼ewadiumwwysokogci：
2600・00zl（slomie：dwatysiaceszeSesetzlotych）・

し柚

StronalOz53

鋤a栂ot均伯h鵬紡、′ienねdねpos物mou＆陀hnie糊mbwiemsekorowegoprow0度0mgOWl小高
przetargBlnteOgmnlC20negOmrObo少butねwhnepokgyqeenabueわwiesleClkanaltztゆisamlarnywulPOW
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2．Fomawadium
l）WadiundlazaIn6wieniamoZebyCwniesionewnas鴫PLJacychfbmmCh：
a）pieniadzu；

b）poreczeniachbankowych；
C）gwaramqiachbankowych；
d）gwaramdachubezpieczeniowych．

2）WprzypadkuskladaniaprzezWykonawcewadiumwfbmhegw専i，gWaran函
POWinna byC sporzadzona zgodnie z obowiaz巾acym praweml Wlma ZaWienaC

nastepLticeelementy：
a）nazwe daiat冶gO Zlecenie（Wykonawcy），Benen enta gwaramqii（Zamawiaj cego），

gwaranta（bankulubinstytu函udzie淘acychgwaranqii）orazwskazanieichsiedzib；
b）okreSleniewierzytelnoSci，ktdramabyCzabezpieczonagwaranqia；
C）kwotegwaranqii；

d）teminwaかOScigwaramqii；
e）zobowiazaniegwarantado：，，ZaPZaceniakwotygwaramqiinapierwszepisemnez如anie

Zamawiaia（鵜gOZaWier劉CeOSwiadczenie，izWykonawca，kt6regoofeneWybrano：
−OdmdwilpodpisaniaUmoWynaWarunkachokneSlonychwofercie，1ub
−niewni6sIzabezpieczenianaleZytegowykonaniaUmowy，lub
−ZaWarCieUmowystabsieniemoZliwezprzyczynlezacychpostnonieWykonawcy

．

3）PostanowieniapowyZSZeH脆弱zastosowanierdwniezdoporeczeh．
3．MqiscelSpOSdbwniesieniawadium
WadiLm Wniesione w pieniadzu nalezy wpacie przelewem na nas鴫PLtiacy rachunek

Zamawiaj cego：

PrzedsiebiorstwoGospodarnKomunaLncj。zyrarddw

Sp．zo．0．

uLCzysta5
96−300zymmew
POLSKA
BankPEKAOS．A．nrkonta86124059181111000049101717zdoDiskiemnaDrZelewie：
WddiumnabuくねWesieeikanalizaciisanitarneiwul．P．0．WiPlacuPiisudskiego

wZyrarくねwie

Wadium wnoszone wimych dopuszczonych przez Zamawiaicego fbmach naleZy
WOryginaledolaczyCdoo氏rty．
4．Temlinwniesieniawadium

l）WadiumwnosisieprzeduDIvwemtem高nuskladaniao氏rtokreSlonymwpkt．XVIII

SIWZ．
2）Wniesienie wadiLm WPieni担zu bedzie skutecznejezeliw podanym w pkt・XVIII
temlinieznaidziesienanachunkubankowymZamawiaj cego・
3）Dowddwniesieniawaditmwfbmhe got6wkiwpostacikopiidokonanego przelewu
nalezyzataczyCdoorerty．
5．ZwrotizatrzymaniewadiumodbywaCsiebedziezgodniezzapisami§24Regulaminu・

XII．Wymaganiadotyczace捌bezpieczenianalezytegowykonaniaUmowy・
1．Infbmaqeog6lne．

Zabezpieczenie sluZy pokryciu roszczeh z tytulu niewykonanialub

nienal君

WykonaniaUmowy．

2．WysokoSczabezpieczenianalezytegovykonaniaUmovry・

（訪中
Stronall z53

めeαGL，aqa短砂ChWdrunkbwZambwieniadtaposlepoWantaOud2ielentezambwiemasek10rOWegOprO一Vad20negOWhyl舶
p信elargl

n叱OgramCmgOnarObob／budowh7nepOkgyqcenabu

bwiesleC，kanal的isanttarnywuIPOW・

1）ZamaW高批cyustalazabezpieczenienalezytegowykonaniaUmowyzawa両wwyniku
po的POWamaOudzielenieninieiszegozam6wieniawwysokoScilO％cenycaIkowitei
POdaneiwofencie．

2）WybranyWykonawcazobowiaZanyjestwnieSCzabezpieczenienaleZytegowykonania
UmoWynaiDdZniejwdniuiejzawarcia．DrZed＝ejDOdDisaniem・
3．Formazat記ZPieczenianalezytegovrykonaniaUmowy．
1）ZabezpieczenienalezytegowykonaniaUmowydlazam6WieniamozebyCwniesione

WedhgwyboruWykonawcywjedneilubwkilkunastepLJacychft）mlaCh：
a）pieniadzu；

b）poreczeniachbankowych；
C）gwaramqiachbankowych；
d）gwaranqiachubezpieczeniowych・

PrzezzabezpieczeniewniesionewpieniadzunaleZynozumie zabezpieczeniewniesione
ZabezpieczenieYPOSZOneWPieniadzuWykon細CaVlaciprzelewemnarachunek
bankowZamawiaJ膚CegO：

PrzcdsiebiorstwoGospodarkiKomunaInej

zyrard6W

Sp．zo．0．

uLCzysta5
％−300zyra血ew

．．擁i

POLSKA

BarLkPEKAOS．A：nrkonta：86：1240：5918：1111：0000：4910：1717Z：dopiskiem：naprzelewie：

wul．P．0．WiPlaeuP融聞dskieQOWZvrardbwie′，

2）WprzypadkuwniesieniawadiLmWPieniadzu，Wykonaw∽mOZewraziezgodena

Zaliczenfbkwotywa（num．napo？ZetZabezpiec？専a・
3）Jezeli zat氾ZPieczenle WnleSiono w pleni担zu，Zamawiajacy przechowLJe je na

OPrOCentOWanymraChuhkubankowym・

Zamawiaiacy zwracazabezpieczenie wniesione w pieni粗zu z odsetkamivq喧acymi

zumowynaChmkubankowego，naktdrymbyloonoprzechowywane，POmmgSZOneOkoszt
prowadzeniatego rachunl叫OraZWSOkoSC prowiziibankowej zaprzelewpieniedzy na
rachunekbankowyWykonawcy．
4）JezelizabezpieczeniewniesionowpostacigwaranqiilubporeczeniastosLtiesiedoniei
odpowiednio treSC pkt．XI．2．2）a），b），c），d）oraz gwaranqialub poreczenie powimo

zawieraeZObowiazmlegWarantado．．nieodM′OtalnegoibezwarunkoweQOZaDlaceniakwotv

gwaranciihenie，：：iZ

moze∴細胞函yCh
Wkonawca nie wvkonallub nienaleZVCie wvkonaizobowiazania umowne．Gwarant nie

warunkdwlubte20dprzedlozeniajakieikoIwiekdbkumentacii

・

5）JeZeliWykonaw雪空regoofertazostaZawybranauchylasieodzawarciaUmoY
wsprawiezam6WienlaPublicznegolubniewniesiezabezpieczenianaleZytegowykonanla
Umowy，Zamawiaiacymozewybra60fenenaikorzystnieiszaspoSrddpozostaZychott五・
6）Zmiana rbmy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trkcie realiza函

Umowy bedzie mozliwe「tylko㍗ZgOdaZamawi＊cego，PrZy ZaChowaniu ciagbSci
ZabezpieczeniaibezzmmgszenlaJegOWySOkoSci・
4．ZwrotzabezpieczenianalezytegowykonaniaUmowy・

誓砦C露語説話書誌嵩誓書豊曇慧0書誌鵜
POdpisaniemProtokoluodbiorukohcowegorobdt・

st，。na議

♀？eqdikaqal∫1017VJCh脇runk（fwZambwlemadkposl紳OWanlaOud21elentezambwtenIaSektorOWegOprOlyladionegowIrybIe
pだelarglJnIeOgranlC50negOnarObo少b2

dbwlanepolegyqcenabudbwiesleC′kanalL＝aq′SanltarnywuIPOW

IPlacilPI初出kIegOWめ，raIめme

Pozostale30％Zamawiajacypozostawiajakozabezpieczenieroszczehztytuhrekqimiza
Wady，kt6rezostaniezwrdconewteminie15dnipouplywieokresurekqimizawady．

W przypadku，gdy zabezpieczenie bedzie wnoszone w fbmieimq niZ pleniadz，

Zamawl明CyZaStrZegaSObieprawodouprzednieiakceptaqiiprqjektuww・dokumentu・

XIII．InfbrmacJeOfbrmalnoSciach，jakiepowinnyzostaCdopelnionepo

Wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamdwienia
publicznego・
1．WykonawcapowinienspelniCwymagania，Oktdrychmowawpkt・XIISIWZ・
2．UmowazostaniezawartawfbmiepISenlmeJ．
3．PrzedpodpisaniemumowWykonawcawniesiezabezpieczenienalezytegovJykonania

Umow．
4．NiewykonaniezobowiazaniaprzezWykonawceokt6rymmowawpkt・XIII・3traktowane
bedzie jako przyczynalezaCa pO StrOnie Wykonawcy uniemoZliwl明Ca ZaWarCie

Umowy，CObedzieskutkowaezatrzymaniemwadiumprzezZamawl明CegO・

XIV．

Waluta，W jakiej beda prowadzone rozliczenia zw均zane

zrealizaqanlnleJSzegOzamdwieniapublicznego・
Cenao範rtydlazamdwieniabedziepodanawzL
Wszelkie rozliczenia zwlaZane Z realizaqa zam6wienia publicznego，ktdrego dotyczy

nlnlqISZaSIWZ，bedaprowadzonewzl・

XV．

Opissposobuprzygotowaniaofbrty・

1．Formaoferq；
1）KazdyWykonawcamozeztozyCtylkojednao氏rte・

2）0危benalezyprzygotowaCSciSlewedhgwym空ahokreSlonychwpi専SZdSIWZ・
3）WprzypadkuWykonawc6wwsp61nieubieg的CyChsieozam6wlenle，naleZydotaczyC
doo免れydokumentstwierdzi萌CyuStanOWienieprzezWykonawc6wwspdlnieubieg明CyCh

sle OZamdwienie Petnomocnika do reprezentowaniaich w postepowaniu oudzielenie

nlnlqSZegOZamdwieniaalboreprezentowaniaichwpostepowaniuidozawarciaUmowy
WSPraWiezamdwienia．
4）Ofertai zaねCZniki do o範rty musza byC podpisane przez osoby upowa血ione do

reprezentowania Wykonawcy．Oznacza to，lZJeZeliz dokumentu okreSlaacego status
prawny Wykonawcylub pelnomocnictwa wynika，iZ do reprezentowania Wykonawcy

upowaznionychjestiaczniekilkaos6b，dokumentywchodzacewsklado危rtymuszabyC
podpisaneprzezwszystkieteosoby．
UpowaZnienie os6b podpisuacych ofe請e dojeipodpisania musibezpoSrednio wynikaC
zdokumentdwdoねczonychdooferty．Oznaczato，ZeJezeliupowaZnienietakieniewynika

WPrOStZdokumentustwierdz斬cegostatusprawpyWykonawcy（odpisuzwlaSciwego
reiestrulub zaSwiadczenia o wpisie do centralnqIeWiden函iinfbmaqlO dzialalnoSci

gos血rca叫to中0専ty．mJezyd？tq雪yC，専Om専叩0γ舶rwioneprzez、OSObydo
tegoupowaznione（wfbmieoryginalualbokopiipoSwiadczoneIPrZeZnOtariusza）・
5）PoSwiadczenie za zgodnoSe z oryginalem dokumentdw wchodzacych w sklad oferty

WinTO byC sp？rZadzone w spos6b umoZliwi＊cyidentynka雨POdpisu（np・WraZ
zlmiema pleCZatka osoby poSwiadczaJaC匂

kopie dokmentu za zgodnoSC

ZOryginakm）．

Stronal孫

鋤ktohv）Ch鵬wZmwlenwdねpos解miaoud・t

庇的iezambwieniaJ働ktorolyegOprOWad20negOWtrybie

pr＝etaTgClmeOglaIIIe＝OnegOnarObo少budowIanepohgqqCenabudowtesiecikanal函isani的WulPOW
tplacuPii鋤dsktegow勾rardolyie

6）0危rla musi by napisana∴na maSZynie do pisania，komputerzelubima trwala

iczytelnatechnikaoraz日印dpisanaprzezosobeO，）upowaZnionaC）doreprezentowania
Wykonawcy na∴ZeVm印rzizaclaganla ZObowiazan w wysokoSciodpowia（坤的Cenle

O無血y．
7）StosownewypehieniawewzoTaChdokument6wstanowiacychzalacznikidonini専szei
SIWZi wchodzacych nastelmie w skIad oferty，mOga byC dokonane komputerowo，

maszynowolubrecznie・

8）DokumentyprzygotowywanesamodzielniePrZeZWykonawcemPOdstawiewzordw
stanowlaCyChzaZacznikidoninieiszeiSIWZ，POWlmymieefbmewydnkukomputerowego

lubmaszynopISu
9）TreSCzIoZoneiofertymusiodpowiadaCtreSciSIWZ・
Zamawiaj函y zaleca Wykorzystanie fbmularzy przekazanych przez Zamawiaj cego・

Dopuszczasiezbzeniewoferciezahcznik6wopracowanychp誓ZWykonawやpOd
warunkiem，Ze beda oneidentyczne，CO do treSciz fbmularzam10PraCOWanymlPrZeZ
Zamawiaj cego．

Oferty Wykonawc6W，kt6rzy dolacza d00氏rty zz函CZnikioinneitreSciniZ okI℃Slona

WSIWZzostanaodrzu00ne．
10）Dokumenty sporzadzone w jeyku obcym musza byC skladane wraz zich
tlumaczeniempoSwiadczonymprzezWykonawce・

11）0氏請a musibyC sporz担zona wje yku poIskim，Wl egzemplarzu，mie61もme

PISemnaitbmatniewiekszynizA4・
12）Zamawiajacy zaleca，iめy oferta wraz z z的cznikamibyla zestawiona w spos6b

uniemozliwiaiacyjeisamoistnadekompleta（涙（np．zbindowana，ZSZyta）orazzawieralaspis
treSci．

13）WszelkiepoprawkilubznhemywtekScieofe請y（WtymWZaIacznikachdoo先高y）
muszabycparaHIWaneOubpodpisane）wiasnoreCznicprzezosob（e）ypodpisujac（an

O請巾争
ParatkaOodpis）W平abyCnaniesionawsposdbumo21iwiajacyidentynka面目POdpisu
（np．wrazzimiemapleCZatkaosobysporz如zz南Ceiparafke）・
14）Zamawiz商cyinR）mLtie，Ze oferty skIadane w ninejszym postepowaniu sajawne
ipodlegajaudostepnleniuodchwiliichotwarcia，ZW而tkieminfbmaciistanowiaCyCh
tgermceprzedsiebiorstwawrozumieniuprzepis6Wozwalczaniunieuczciweikonkurenqii，

je鍋Wykonawca，niepd血iejni2wteminieskladaniaofeb，ZaStrZegLZeniemogaonebyC
udostepnlane OraZ Wykazal∴iZ zastrzeZoneinfbmaqie stanowia tajemnice przedsiebiorstwa・

Wykonawca nie moze zastrzec na…唾pLtiacychinfbma函：naZWy（nmy）oraz adresdw

wykonawc6W，atakzeinrbma函dotyczaceceny，teminuwykonaniazam6wienia，Okresu
gwaramqiiiwarunkdwplatnoScizawartychwofrtach・

Przeztaiemmceprzedsiebiorstwawrozumieniuart・11ust・4ustawyzdnia16kwietnia

1993r・OZWalczaniupieTc空W匂konku劇涌i（tekstjedno航yDz・U・Z2003r・・Nr153・POZ・
1503ze苧n・）rozumle．Sle早e函WnionedowiadomoScipubnczneiinfbmaqietechniczne，
technologlCZne，OrganlZaCyJnePrZedsiebiorstwalubimeintbmaqe posiada庫e wartoSC
gospodarcza，COdokt6rychprzedsiebiorcapodi軸niezbednedzialaniawceluzachowania

ichpoum0Sci．

Zamav庇南cyzaleca・abyinlbmaかzastrze20nejakotaie重中CaPrZedsiebiorstwabylypr？Z
Wykonawce zlo20ne W Oddzielnej wewnetrznej kopercle Z OZnakowaniem

przedsiebiorstwa

taiemnlCa

，lubspiete（zszyte）oddzielnieodpozostabTCh，jawnychelement6woferty・

ZastrzeZemieinfbmadi，klbreniestanowiatgemmcyprzedsiebiorstwawrozumieniuww・

ustaWybedzieskutkowaCichodtaihieniem，P（日やrZednimpowiadomieniuWykonawcy・
Protok61posteF畑Waniawrazzzalacznikamijestjawny・
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虚7eq秘qahtobvIC当確runkdwZambwlenladhposl紳OWanlaOua短elentezam M〃enJaSektorolVegOprOWa

konegolylrybは

pI矯IargZlnIeOgranlC∽negOnarObog，budowJanepoJegyqcenabudbw′eSJeC′kanat，2aq，San〟arnywulPOW

IPJacuPiisudskiegOWZJraIdowle

ZalacznikidoprotokolumogabyCudostepnlanePOWyborzenaikorzystnieiszeiofertylub
uniewaZnieniupostepowaniaztym，zeofertysajawneodchwiliichotwarcia・

15）Wykon叩CyPOnOSZaYSZelkiekosztyzwiazanezpiZygOtOWaniemizloZeniemoferty・
16）Zamawl弼CyPrOPOnlyePOnumerOWaCiparaR）WaCWSZyStkiezapianestronyoferty

PrZeZ．OSObe（lubosoby，jeZelidor望eZentOWaniaWykonawcyupowaznionesadwielub
WleCeiOSOby）podpisl萌CaOodpist凋Ce）ofertezgodnieztreSciadokumentuokreS1両cego
StatuS praWny Wykonawcylub treScia zalaczonego do oferty pelnomocnictwa．Strony

ZaWier魂Ceinfbma函niewymaganeprzezZamawiaja竺gO（np・：PrOSPektyreklamowe
Onmie，jeidziatalnoSci，itp．）niemuszabyenumerowanelParafbwane．

2．Zawan0560fer吋：
KompletnaofertamusizawieraC：
1）Ofd鴫，SPOrZadzona na podstawie wzoru Fomularza ofe請y stanowiacego

ZaIaczniknrldoSIWZ．
2）OSwiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wyklucze叫O kt6rym mowa

WPkt．IX．3．1）SIWZsporzadzonenapodstawiewzorustanowlaCegOzaIaczniknr2

doSIWZ．
3）Wykaz wykonanych rob6t，SPOrZadzony na podstawie wzoru stanowiacego

zaiaCzniknr3doSIWZ．
4）Wykaz os6b，kt6re beda uczestniczyC w wykonywaniu zam6wieniai kt6re

WSZCZeg61noScibedaodpowiedzialneza realizaqierOb6t，WraZZinfbrmaqamina
tematichkwalinkaQiizawodowych，doSwiadczenialWyksztalcenianiezbednychdo
wykonaniazamdwienia，atakZezakresuwykonywanychprzeznieczymosc1，0raZ

infbmaqaopodstawiedodysponowaniatymiosobami，SPOrZadzonynapodstawie

wzorustanowacegoZalaczniknr4doSIWzorazoSwiadczenie，zeosoby，ktdre
bedauczestniczycwwykonywaniuzam6wienla，POSiadaiawymaganeuPraWnienla，
Jezeliustawynakladaiaobowiazekposiadaniatakichuprawnieh−ZalaczniknI．6do

5）JeZeliWykonawca・Wykaz南C亭nianiewarunk6W，OktdrychH！OWaWPkt・IX・l・
POleganawiedzyidoSwiadczenlu，OSObachzdolnychdowykonanlaZam6Wienialub
zdolnoSciach nnansowychlub ekonomicznychimych podmiot6W，niezaleZnie od
Charakteruprawnegolaczacychgoznimistosunk6W，ZObowiazanyJeStudowodniC
Zamawl明Cemu，iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizaql

Zamdwienla，WSZCZeg6lnoscIPrZedstawiz南cwtymceluplSemneZObowiazanietych

podmiotdwdooddaniamudodyspozyqlniezbednychzasob6wnaokreskorzystania
ZnichprzywykonywaniuzamdwieniawgwzoruzamieszczonegowZaIacznikunr5
doSIWZ．
6）OSwiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkdw udzialu w postepowaniu

przetargowym，Okt6rymmowawpkt・IX・1SIWZsporzadzonenapodstawiewzoru
StanOWlaCegOZalaczniknr7doSIWZ．
7）Liste

podmiot6w

naleZacych

do

tei

samei

grupy

kapitalowei

wg

wzoru

ZamieszczonegowZaIacznikunr8doSIWZ．

8）WypehionyWykazCenzamieszczonywZalaCznikunr13doSIWZ・
9）DowddⅧiesieniawadium：
10）Pozostaledokumentywymlenionewpkt．IXninieiszejSIWZ・

WyjaSnieniaizmianywtreSciSIWZ・

Prowadzonebedazgodniezzapisami§19Regulaminu・

′JI岬ノ

XVI．

葦7eα胸qaJJtOlnych肋runk wZamew′emadkpostet，OWantaOudaie／ememmbwIentaSektorowegoprowakonegowtryble
prZetarg2InteOg74m20negOnarObob，budowLt7nepOLegqqce′WbudowtesfeC′kanatGay，SanttarnyWul・POW

IPJacuP海ueおktegow勾′rar

ねwle

XVII．Spos6bporozumiewaniasiezWykonawcami・
Zamaw的aCyZaStrZegaPISemmafbmeporozumiewaniasleWnlnlqISZymPOStePOWaniu．

DopuszczaslePrZekazywanie魚ksem：
・

ZaWiadomieniaowyborzenaikorzystnieiszejo先rty；

・

ZaPytahdotyczacychtreSciSIWZ；

・infbmaqlOZmianietreScinlnlqISZqiSIWZorazoprzedluzeniuteminuskladania

Ofert，Okt6rymmowawpkt．XVIII；
・

WnioskdwoprzekazanieSIWZ．

WskazanewyZeidokumentyprzekazanetaksemuwaZasleZaZZo20neWtemlnle，JeZeliich

treSe dotarta do adresata przed uplywem teminui zostata niezwlocznie potwierdzona
Pisemnie（listempoleconymlubpoprzezzlozeniepismaosobiScie）・
JeZeli Zamawl的Cylub Wykonawcy przekaz両WW．dokumenty raksem，druga strona

niezwtoczniepotwierdzafaktichotrzymania．
Przedluzenieterminu skIadania orertniewplywa na biegteI．minu skIadaniawniosku

OWyJaSnlenictreSciSIWz．
W przypadku rozbieznoSci pomiedzy treScia ninleiSZei SIWZ，a treScia udzielonych
Odpowiedzi，jako obowiazLUaCa naleZy przyiaC treSC plSma ZaWierajacego pdZnieisze

OSwiadczenieZamawl劉aCegO．

XVIII．Miejsce，terminisposdbzIozeniaoferty・
1．0ferte nalezyzIoZyc wsiedzibie ZamawlaJ叩CgO WZyrardowie，prZyul・Czystej5，
pok6j nrlOO，Ipietro，W nlePrZekraczalnym teminie：do dnia30・12・2015r・do

godz・10迎・
2．0危rte nalezy zlozyc w nlePrZeIrZySt諒

zabezpieczong przed otwarciem kopercie

Gaczce）．Kope巾Oaczke）nalezyopisadnastep函co：
PrzcdsiebiorstwoGospodarkiKomunalnej，，Zyrard6W

Sp6ikazo・0・

ul．Czysta5，96−300Zyrarddw，POLSKA

Q／をr・taWpOSl紺OWaniunaroboo′budbWLanepolegl的CenabudowiesiecikanaLiladi

Sanhamqw〟LIlaWiP履〟用紙〟広ki拷OWb，rarhwie
llNieotwieracprzeddniem‥30・12・2015r・lgOdz・10劫
3．NakopercieGaczce）opr60zopisujw．nalezyumieSciCnazweiadresWykonawcy・

XIX．

ZmianylubwycofaniezIozonejofbrty・

1．SkutecznoSezmianlubwco鳥niazlo20neioferty．
WykonawcamoZewprowadziCzmianylubwycoraCzlozonaprzezsiebieo危rte・
Zmianylubwycofanieztozon句oft証ysaskutecznetylkowdwczas，gdyzostaIydokonane
przeduplywemteminuskladaniaofert．

2．Zmianazlo20n匂ofれy．
Zmiany，pOPraWkilubmodynkaqiezIoZonejo氏rtymuszabyCzlozonewmlqSCuiwedlug
ZaSad obowiaz1滴CyCh przy skladaniu o氏rty，Odpowiednio opisane koperty Gaczki）

zawier的Ce Zmiany，nalezydodatkowo opatrzyC dopiskiem‖ZMIANAII・Wprzypadku

zloZeniakilku，，ZMIAN

kope咋（paczke）kaZd句

ZMIANY

nalezydodatkowoopatrzye

napISemかZMIANANR…‥男・
3．Wycoraniez1020nejo氏rty．
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IPlacuPl寂IdskIegOWZyrardowle

Wyco魚nie zbzonql Oferty nastepue poprzez zloZenie pISemnegO POWiadomienia

POdpisanegoprzezumocowanegonapISmieprzedstawicielaWykonawcy・
WycofanienaleZyzlozycwmlqSCuiwedlugzasadobowlaZuJaCyChprzyskladaniuoftrty．
Odpowiednio opisana kopene Gaczke）zawierajaca powiadomienie nalezy dodatkowo

OPatrZyCdopiskiem一一WYCOFANIE日．

XX．Midsceiterminotwarciaofert．

Otwarcie oftrt nastapi w siedzibie Zamawl的CegO W Przedsiebiorstwie Gospodarki

Komunalnej，，ZyraI・d6W，，Sp61ka z o．0．ul．Czysta5，96−300Zyrard6w w salinr2，
parterlWdniu30・12・2015r・OgOdz・1030・

XXI．

Trybotwarciaofbrt・

1．BezpoSrednio przed otwarciem ofert ZamawlaJaCy POdaie kwote，jaka zamierza

PrZeZnaCZyCnaSnnanSOWaniezam6wienia・

2．Wtrakciepubliczneise♀iiotwarciao農高niebedaotwieranekoperty（paczki）zawieraiace

Oferty，kt6rychdotyczy‖WYCOFANIE

一．Takieofe請yzostanaodeslaneWykonawcombez

OtWleranla．

3．KopertyOaczki）oznakowanejako一一ZMIANAl

zostanaotwaltePrZedotwarciemkopert

Oaczek）zawierajacychoferty，ktdrychdotycza・PostwierdzeniupoprawnoSciprocedmy
dokonaniazmianzostanaonedolaczonedooferty．
4．W trakcie otwierania kopert Gaczek）z ofertami Zamawi萌Cy kazdorazowo oglosi

Obecnym：

1）nazweiadresWykonawcy，ktdregoofertajestotwierana；

2）cenepodanawFomularzuOfe請ywpkt4・2・

PoWyzSZeinfbmaqe zostana odnotowane w protokole postepowania o udzielenie
Zam6wieniapublicznego．

5．NawniosekWykonawcdw，kt6rzyniebyliobecnipodczasotwarciaoft請，Zamawl的Cy
przekazeimniezwlocmieinfbmaqie，Okt6rychmowapoWyZeiwpkt・XXI・1，XXI・4・1）

iXXI．4．2）．

XXII．Zwrotofertybezotwicrania・
Oftrtezl020napOteminieZamawl明CyZWr6cibezotwierania・

XXIII．Terminzwlazaniaorerta．
WykonawcapozostajezwlaZanyZloZonaofertaprzez30dni・BiegteminuzwlaZmiaoferta
rozpoczynasiewrazzupiywemteminuskladaniao危rt・

XXIV．Opissposobuobliczeniaceny・
1．PodanawofもrciecenamusibyeWyrazOnaWzI．
2．Cena o掩rty powima byc podana jako wynagrodzenie ryczahowe・Ustawa z dnia
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DN200mm（wykopotwartyodS2−S3）wrazzestudniamibetonowymioSrednicyDN

1200mmwiloSci3szt．（Sl−S3）．
2）Odtworzeniedostanup？prZedniegonaruszoneinawierzchniwul・P・0・W・iPlacu
PilsudskiegowZyrardowle．

3）Robotyodwodnieniowe．
4）Zageszczeniegruntuwrazzvrykonmiembadahzageszczeniagruntu（wiloSci2egz．
dla Zamaw震弱CegO），kt6re potwierdza uzyskanie wyTaganegO W Prqiekcie

budowlanym oraz Specynkaqii Technicznqi Wykonamai Odbioru Rob6t
Budowlanych

−

ZWanqi dald STWiORB，StOPnla ZageSZCZenia gruntu，kt6re

Wykonane zostanaprzezjednostke posiadajacakwali宜kaqie do wykonywaniatych
badah．
5）UsunieciekoliziizinHastrukturapodzienlma．
6）Obstuga geodezyina przedmiotu zam6yienia（tyczenie orazinwentaryzaqia

geodezyina poYykonawcza zaewidenqonowana w Powiatowym OSrodku
GeodezyjnymwZyrardowie−OryginalywiloSci2egz．dlaZamawiajacego）．
7）Poniesienie．oplatzaz翫cia．pasadrogowego．na雪aSPrOWadzeniarobOt，ZgOdnieze
StOSOWnym10Plnlami，decyzJamiiuzgodnienlaml．

8）Wykonaniepr6bszczelnoSci，inspekdakameraTVwykonanej kanalizadisanitamej

（2egz．plytyCDdlaZamawiaiacego）．
9）Wykonanie dokumentaqii prqjektowqi，WraZ Z uZgOdnieniamii uzyskanie
Odpowiednich decyzii administracyinych je鍋to bedzie konieczne do wykonania

robdtbudowlanych．
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lO）Wykonanie Dokumentaqii powykonawczqi wiloSci

2

egz．dla Zamawiaiacego

WfbmieizawartoSciuprzedniouzgodnioneizZamawl劉aCym．
11）Ime c子y竺0空nie vrymienione WyZei・a konieczne do wykonania przedmiotu
ZamdwlenlaOPISanegOWPunkciel）．
4．Szczeg610wy zakresi opIS PrZedmiotu zam6wienia L＊ty zostal w Dokumenta函

PrqiektoweiokreSloneiw§1，uSt．2pktb），C），d）ie）orazSTWiORB．
5．W przypadku sprzecznoSciw postanowieniach dotyczacych przedmiotu Umowy，do

Ce16winterpretaqii beda mialy plerWSZehstwo dokumenty zgodnie z nastepuaca
koleinoScia：WyjaSnieniaZamawl的CegOudzielonewtrakcieproceduryprzetargowq，
Prqiektbudowlany，Prqiektwykonawczy，STWiORB．

6．WykonawcaoSwiadcza，Zezapoznalsie zDokumentaqiaprqiektowa，STWiORB oraz
imymidokumentamiopISuaCymlPrZedmiotzam6wieniainiestwierdzawnichbled6W，
anibrakdw．JeZeliwtrakcierealizaqiiUmowyzostanawjakikoIwiekspos6blbawnione
bledylub braki w ww．dokumentach，Wykonawca niezwbcznie zawiadomi o nich

Zamawl的CegO，niepoznleijednaknizwteminie3dnioddatyichLtiawnienia．
7．0pisane w ust．l roboty obejmua wszelkie roboty，dostawy materia16W，urZadzeh
i sprzetu oraz uslug，Prdbyi badania niezbedne do nalezytego oraz teminowego

WykonaniaprzedmiotuUmowy．
8．Wykonawca zobowiaztUe Sle WykonaC przedmiot Umow zgodnie z Dokumentaqa
Prqjektowa，Specy宜kaqja Techniczna Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlanych

（STWiORB）oraz．imymi dokumentami opis1両Cymi przedmiot zam6wienf，
Z ZaChowaniem n劉ⅥyZszg staramoSci，ZgOdnie z zasadami wiedzy technicznq，
Obowiazl弼Cymi

przepISami

techniczno

−

budowlanymi，W

SZCZeg61noSci

ZPrZePisamiustawyzdnia71ipca1994r．Prawobudowlane（tekstjednolity：Dz．U．

Z2013r．，pOZ．14092cm．）．

MATERIALYIURZADZENIASTOSOWANEDOREALIZACJI

PRzEDMIOTUUMOW
§2

1．Wszelkiewyroby（materialy，urZ担zeniaimaszyny）zastosowaneprzezWykonawcedo
realizaqlprZedmiotuUmowmusza：
a）spelniaCwszelkiewymogiustawyPrawobudowlaneiinnychprzepisdw，
b）byC dopuszczone do obrotui do powszechnegolub jednostkowego stosowania

WbudownictwieinadowddtegoposiadaCodpowiedniedokumentywymaganeprzez
WlaSciweprzepISy．

2．WykonawcajestzobowiazanyprzekazaCZamawl的Cemudokumenty，Oktdrychmowa
WuSt．lprzedichzastosowaniem，WraZZeWSkazaniempodstavryprawnqIWprOWadzenia
doobrotuwyrobu．
3．WykonawcaponosiodpowiedzialnoSC za skutkiwynikajace z zastosowania wyrob6w

niezgodnychzUmowaiobowiazl駒CymlPrZePISami．

TERMINY
§3
1．UstalaslenaStePuaCetermlny：

a）Tem中rozpocze専realizaqii望ZedmiotuUmoWy：dziehpodpisaniaUmovry・
b）Temln Zakohczenla realizaql PrZedmiotu Umowy：40

dni od daty podpisania

Umow．
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PODWKONAWCY
§4
1・Wykonawca，POdwykonawcalub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlanezamierzaJaCyZaWrZeCumoweopodwykonawstwo，ktdreiprzedmiotem sa
robotybudowlane，jestobowiazany，Wtrakcie realizacjizam6Wieniapublicznego na

roboty budowlane，do przedlozeniaZamawiajacemu prqiektutqiumowy，prZy CZym

podwykonawcalubdalszypodwkonawcajestobowiazanydolaczyczgodeWykonawcy
nazawarcieumowyopodwykonawstwootreScizgodneizprqjektemumowy・
2．Temin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcylub dalszemu podwykonawcy

przewidzianywumowieopodwykonawstwoniemoZebyCdluZSZyni230dnioddnia
doreczenia Wykonawcy，POdwykonawcylub dalszemu podwykonawcy fakturylub
rachunku，POtWierdzi南cych wykonanie zlecong podwykonawcylub dalszemu

podwykonawcydostawy，uSlugilubrobotybudowlanqI・
3．Zamawiajacy，Wteminie do14（CZtemaStu）dniodprzedstawieniaprqiektuumowy

okt6rymmowawust．1，maPraWOdozgloszeniapISemnyChzastrzezehdoprqjektu
umowyopodwykonawstwo，ktdreiprzedmiotemsarobotybudowlane：
1）niespelniajac Wmagah okreSlonych w specyHkaqiiistotnych warunkdw
ZamOWlenla；

2）gdyprzewi（坤eteminzaptatywynagrodzeniadluZSZynizokreSlonywust・2・
4．Niezgloszenie

plSemnyCh

zastrzezeh

do

przedloZonego

prqiektu

umovv

opodwykonawstwo，ktdrgprzedmiotemsarobotybudowlanewteminie14dni，uWaZa
SleZaakceptaqieprqiektuumowyprzezZamawlaJaCegO・
5．Wykonawca，POdwykonawcalub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlaneprzedkZadaZamawl的CemuPOSwiadczonazazgodnoSCzoryglnalemkopie
zawartq umOWy O POdwykonawstwo，kt6rqi PrZedmiotem sa roboty budowlane，

w teminie7dniod dniajei zawarcla，Z Wylaczeniem um6W o podwykonawstwo

owartoscimnlqSZeinizO，5％wartoSciumowywsprawiezam6wieniapublicznegooraz

um6wopodwykonawstwo，kt6rychprzedmiotzostaiwskazanyprzezZamawl的CegO
w specynkaqiiistotnych warunkdw zamdwienia，jako niepodleg明Cy nlnlqSZemu

obowiazkowi・Wyiaczenie，Oktdrymmowawzdaniupierwszym，niedotyczyum6W
opodwykonawstwoowartoSciwiekszeiniz50000zl・

6．Wykonawcabedzie kazdorazowo przedkladalZamawlaJaCemuWraZZkazd魯魚ktura
oryginaiy podpisanych w dacie wystawienia魚ktury przez osoby uprawnione do

reprezentaql，0gwiadczeh

podwykonawc6wi

dalszych

podwykonawc6w

zaakceptowanychprzezZamawl明CegOZgOdniezpostanowieniaminlnlqSZejUmowy，
potwierdz吐iacychzapiatenaichrzeczcalegowymagalnegowynagrodzenianadzieh
zlozenia

oSwiadczenia

oraz

kopie

dokonanych

przelew6W，POtWierdzaiacych

megulowanie naich rzecz przez Wykonawce Wymagalnych na dzieh zlozenia ww・

0gWiadczenia naleznoSciz tytulu realizaqiium6w podwykonawczych・W przypadku

brakudolaczeniatychoSwiadczeh，Zamawl的CymOzedokonaCbezpoSrednidzaplaty

wymagalnego wnagrodzenia przyslug朋CegO POdwykonawcylub dalszemu
podwykonawcy，ktbry

zawarl

zaakceptowana

przez

ZamawlgaCegO

umOWe

opodwykonawstwo，ktdrqIPrZedmiotemsarobotybudowlane・

7・Wynagrodzenie・Oktdrymm0㌢WuSt・6・dotyczyvylacznienaleznoScipowstalychpo
zaakceptowaniuprzezZamawl的CegOumOWyOPOdvvkonawstwo，kt6rqprzedmiotenl
SarObotybudowlane・
8．BezpoSrednia zaplata obeimue Wlacznie nalezne wynagrodzenie，bez odsetek，

naleznychpodwykonawcylubdalszemupodwykonawcy・
1
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9．Przed dokonaniem bezpoSredniei zaphty ZamawlqJqCy jest obowiazany umozliwiC

WykonawcyzgloszeniepISemnyChuwagdotyczacychzasadnoScibezpoSredniqizaplaty
WnagrOdzeniapodwykonawcylubdalszemupodwykonawcy，Okt6rychmowawust．6．
Zamawl的Cyinfbmlye O teminie zglaszaniauwag，nie krdtszym ni27dniod dnia

doreczeniat匂inめmaql，
10・Wprzypadkuzgloszeniauwag，Okt6rychmowawust・9，Wteminiewskazanymprzez
ZamawlaIaCegO，Zamawl劉aCymOze：
1）nie dokonaC bezpoSredniei zaplaty wynagrodzenia podwykonawcylub dalszemu

POdwykonawcy，jezeliwykonawcawkaZeniezasadnoSCtakiqizaplaty，albo
2）zlozyC do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie YynagrOdzenia

podwykonawcylub dalszego podwykonawcy w przypadkuistnienla ZaSadniczq
WatPliwoSciZamaw1割aCegOCOdowysokoScinaleznqIZaplatylubpodmiotu，kt6remu
PlatnoSCsienalezy，albo

3）dokonaC bezpoSredniei zaplaty wynagrodzenia podwykonawcylub dalszemu

POdwykonawcy，JeZelipodwykonawcalubdalszypodwykonawcawykaZezasadnoSC
takieizaplaty．

ll．W przypadku dokonania bezpoSredniei zaplaty podwykonawcylub dalszemu

POdvvkonawcy，O kt6rychmowawust・6，ZamawlaJaCyPOtraCakwote wyPlaconego
WynagrOdzeniazwynagrodzenianaleznegoWykonawcy．
12．KoniecznoSC wielokrotnego dokonywania bezpoSredniei zaplaty podvJykonawcylub
dalszemu podwykonawcy，O kt6rych mowa w ust．6，1ub koniecznoSC dokonania

bezpoSrednichzaplatnasumewiekszaniz5％wartoSciumowywsprawiezam6Wienia

PublicznegomozestanowiCpodstawedoodstapieniaodumowywsprawiezaIn6wienia
publicznegoprzezZamawl明CegO．
13・

PrzepISyuSt・1−12nienarusz弼PraWiobowiazkdwZamawlgacegO，Wykonawcy，

Podwkonawcyidalszegopodwkonawcywynikaiacychzprzepis6wart．6471ustavv
Zdnia23kwietnia1964r．−Kodekscywilny．

FUNKCJE
§5
1・Nadz6r

nad

realizaqa

prac

z

ramienia

b

︶︶

a

・

2

Wykonawcaustanawia：

Kierownikabudowywosobie
Kierownikarob6tdrogowychwosobie

Zamaw1割aCegO

SpraWOWaC

bedzie：

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§6
1・WcelurealizaglZam6WieniaWykonawcazapewnlWykwalinkowanakadreposiadz南ca
OdpowiednieuprawnieniadoprzeprowadzeniapracobjetychninieiszaUmowa，Starama

robociznei wlaSciwe wyposazenie w niezbedny do realizaql rObdt sprzet oraz
Wykwalinkowany nadz6r posiadajacy odpowiednie uprawnienia do realizaql PraC
ObietychninieiszaUmowa．
2・WykonawcawpelniodpowiadazaczymoSciswoichpracownik6W．
3・WykonawcapodczasrealizaqiiUmowyponosiodpowiedzialnoSCnazasadachog61nycH

Za SZkode powstaIa w wyniku swqIegO dziaania oraz zobowiaztue sle ZaPeWniC

StOSOWaniewmleJSCuPrOWadzeniapracodpowiednichzasadbezpieczehstwaihigieny
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PraCy，PrZepis6w przeciwpoZarowychiochrony Srodowiska，POnOSZaC Z tegO tytulu

WSZelkiekonsekwenqIe，ZaJdwnowobecwlasnychpracownikdwjakios6btrzecich．

TERENBUDOW
§7
1・Od chwili protokolamego przgecia Terenu budovv do czasu odbioru przedmiotu

UmowyWykonawcaponosiodpowiedzialnoSCzauzadzenielgOSPOdarowanienanim
OraZZaSZkodywyniklenatymterenie．

2・WykonawcaodpowiedzialnyjestzautrzymywanieTerenubudowywstaniewolnymod
PrZeSZk6dkomunikacyjnych．

3・Pozakohczeniurob6tbudowlanych，WykonawcazobowiazanyjestdoprowadziCTeren
budowy oraz teren przylegiy，do nalezytego stanui porzadku，a takZe−W raZie

korzystania−drogisasiad南ce z terenem，na kt6rym prowadzone byly robotylub
naruszoneprzyprowadzonychrobotach．

4・Wykonawcabedzienawlasnykosztskladowai，uSuWaliutylizowalwszelkieodpady

OraZnlePOtrZebnematerialyiuZadzeniapochodzacezrozbidrkilubpowstalewtrakcie
realizaqjirobdtbudowlanych．
5・WykonawcazobowiazLUeSiedozabezpieczeniaTerenubudowyorazpozostz南CegOna
nimsprzetuprzeddostepemos6btrzecich．
6・Wykonawca zobowiaz叫e Sle ZaPeWnic wlasnym staraniemina sw句koszt zasilanie

Terenubudowywenergieelektryczna，WOde，OdprowadzenieSciekdw（toalety）．

WNAGRODZENIEISPOSOBZAPLATY
§8
1・Stronyustalaj脅，zeObowiaztUaCafbmaWynagrOdzenlajestwynagrodzenieryczahowe．
2・Wynagrodzenie

o

kt6rym

mowa

w

ust．l

ustala

sle

na

kwote

brutto

……．ZZ

（slownie∴…………‥），WtymPOdatekVAT………Zl（Slownie……………．）−ZgOdnieze

StaWkapodatkuVATobowiaztmcawdniuwystawienia魚ktmy．
3・Zaplata

za

nalezyte

wkonanie

Przedmiotu

Umow

bedzie

dokonana

przez

Zamawl明CegOWClagu30dnioddatydostarczeniaprawidlowowystawioneifakturydo

Zamawl即CegO，PrZelewembankowmnakontoWykonawcywskazanena魚ktⅢZe．
4・Podstawe wyStaWienia魚ktury stanowiC bedzie Protokdlodbioru wykonanych prac，

POdpisanyprzezstronyUmowy．
5・Wprzypadkuzwlokiw zaplaciewynagrodzeniaprzezZamawl明CegO，Wykonawcama
prawonaliczyCustawoweodsetkizazwloke．

6・WierzytelnoSciwynikaiacezUmowyniemogabyCprzenoszonenaosobetrzeciabez
ZgOdyZamawl劉aCegO．

KARYUMOWNE
§9
1・Zamawl明CymOzenaliczyCWykonawcykaryumowne：
●

ZaZWlokewoddaniuPrzedmiotuUmowywwysokoSciO，5％wynagrodzeniaumownego
brutto，Okt6rymmowaw§8ust．2，ZakaZdydziehzwloki，

●

Za

ZWloke

w

usunleClu

Wad

stwierdzonych

przy

odbiorzelub

w

okresie

rekqjmi

WWSOkoSciO，5％wynagrodzeniaumownegobrutto，Oktdrymmowaw§8ust．2，Za
kazdydziehzwlokiliczonejoddniawyznaczonegonausunlecleWad，
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●

ZaOdstaplenieodUmowyprzezWykonawcelubteZWPrZyPadkuodstapleniaodumowy
przez Zamawl瑚CegO Z PrZyCZyn Zaleznych od Wykonawcy w wysokoScilO％

WnagrOdzeniaumownegobrutto，Oktdrymmowaw§8ust・2
2．Wprzypadku，gdyszkodaprzeWzszawartoSezastrze20neikaryumowneiZamawl明Cy
mozedochodzi60dszkodowaniauzupelniajacego，naZaSadachog61nych・

RBKOJMIA
§10
Zamawiz南CemuPrZySlugLhupraWmieniaztytulurekqimizawady缶zycznewykonanych
rob6t nazasadachokreSlonychwKodeksieCywilnym，ZtymZeokrestrwaniarekqimi

WnOSi…・latliczacoddatyProtokoIuodbioruwykonanychprac・

ZABEZPIECZENIENALEZYTEGOWYKONANIAUMOW
§11

1．WykonawcawnosizabezpieczenienalezytegowykonaniaUmowywwysokoScilO％
WynagrOdzenia umownego za przedmiot Umowy（brutto），C・kwote

………………‥．・Zl

wfbmie
2．Zamawl明Cy ZWr6ci70％zabezpieczenia w teminie30dni od dnia wykonania
Zam6WieniaiuznaniaprzezZamawiaiacegozanalezyciewykonane．Poprzeznalezyte
Wykonanie Zamawl綱Cy rOZumie kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy，

POtWierdzoneobustromiepodpisanymProtokolemodbioruwykonanychprac
3．Kwota

30％

wysokoSci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie

roszczehztytuZurekqjmizawady−kwotatazostaniezwrdconawteminie15dnipo
uplywieokresurekqjmizawady．
4．ZamawiajacyzatrzymazabezpieczenienaleZytegowykonaniaUmowywprzypadkunie

WlaZaniasieWykonawcyzwamk6wninlqISZejUmowy．

UBEZPIECZENIE
§12
1．WykonawcazobowiazLUeSleWteminie30dnioddatypodpisanianlnleJSZeiumOW
ZaWrZeCumoweubezpieczenia：
a）budowy，，Odwszystkichryzykbudowlanych

nasumeubezpieczenianiemniejszani2

110％wartoSciwynagrodzeniaokreSlonegow§8ust．2umowy，
b）od odpowiedzialnoSci．cywihei w zakresie prowadzonego przez niego
przedsiebiorstwa，Obqim叩aCaZaWinione przezWykonawce spowodowanie Smierci

lubuszkodzenieciaIaorazszkodema函kowanamaiatkuwlasnymlubosdbtrzecich，
nasumeniemn噂szanizwartoSCWynagrOdzeniaokreSlonegow§8ust・2umowy・
2．Wykonawca przed zawarciem umowy ubezpieczenia ma obowiazek przedstawlenia

ZakladuUbezpieczehwkt6rymubezpieczybudoweorazwarunkipolisydoakceptaqii
ZamawlaJaCegO．
3．WumowieubezpieczeniapowimobyCzastrze20ne，ze：
a）WykonawcajestzobowiazanyzachowacciagloS um6wubezpieczenia，
b）okres ubezpieczenia trwa do daty podpisania Protokolu Odbioru Kohcowego

PrzedmiotuUmowy，
C）w przypadku umowy ubezpieczenia budowy

Od wszystkich ryzyk budowlanych

udzialwlasnyWykonawcywszkodzieniemoZeprzekroczyC5．000，00zl．，

Ona44Z53
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d）Zamawiajacy bedzie wspdlubezpieczony jako bene的ent na podstawie umowy

ubezpieczeniaodwszelkichryzykbudowlanych，
4．JezeliWykonawcaniezloZydowoduubezpieczeniawteminie30dnioddniazawarcia
ninleiSZg umOWlubjeZeliumowa ubezpieczenia nie odpowiada treSciust．liust．3，

ZamawlaJaCy mOZe odstapi60d Umowy z przyczyn，Za kt6re Wykonawca ponosi

OdpowiedzialnoSClub ZamawlaJaCy mOze ZaWrZeC na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczenia na wamnkach okreSlonych poWyZqJi koszt ten potraci z naleznoSci
Wynikajacych z naibliZszei∴魚ktury，na CO Wykonawca wyraZa zgodei udziela

ZamawlaJIaCemu Pelnomocnictwado zawarciaumowyubezpieczenia zgodnie ztreScia
ust．liust．3．

ZMIANAUMOW
§13
1．ZakazLtiesleistotnychzmianpostanowiehzawarteiUmowywstosunkudotreScioferty，

ChybazezmianabedziedotyczylanastepuacychpostanowiehUmowy：
1）zmianywymaganegoterminuzakohczeniarealizacjiprzedmiotuUmowy，
2）zmiany os6b przy pomocy ktdrych Wykonawca realizLJe Umowe−WSkazanych

WOfercie，

3）zmianyos6bprzypomocykt6rychZamawiaiacyrealizLtieUmowe，

4）zm専yzakresurzeczowegoUmowy，
5）zm！anyum6wionegowynagrodzenia，

6）zmlany SPOSOburealizaqiiUmowy，Wtym Zmiany technologtzne oraz zmiany
DokumentaQjiprqiektowqIniebedacezmianamiistotnymlWrOZumleniuart．36aust．5
ustawy z dnia O71ipca1994r．Prawo budowlane（tekst jednolity：Dz．U．2013，

POZ．1409，ZeZm．），
7）zmianyokresurekqjmiigwaranqii，

8）imychzmianUmowy・WtymTViazanychzezmianapowszechnieobowiazLhcych
przeplSOWPraWa，WZakresiem明CymWplywnarealizaqeprzedmiotuUmowy．
2．Zmiany
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kt6rych

mowa

w

ust．l

moga

byC

dokonane

na

skutek

zaistnienia

nastepl掘CyChzdarzeh：
1）Wystapienia zmian pows㍗Chnie obowiaz南CyCh przepisdw prawa wzakresie

m明CymWPlywnarealizaqeprzedmiotuUmowy．
2）WyniknieciarozbieznoScilubni匂asnoSciwrozumieniupqjeCuZytychwUmowielub
DokumentaqiiprqiektowもiSTWiORB，ktdrychniemoznausunacwinnyspos6b，

azmianabedzieumozliwiaCusunleClerOZbieznoSciidoprecyzowanieUmowywcelu
jednoznacznginterpretaqiij句zapISOWprZeZStrOny．
3）WystapieniakoniecznoSci．zmiany osdb wskazanych wofercie（血ierC・Choroba，
ustania stosunku pracy，lme Zdarzenialosowelubime przyczyny niezaleZne

OdWykonawcy）przypomocy，kt6rychWykonawcarealizLtieprzedmiotUmowy．
4）WystapieniakoniecznoScizmianyosdb，PrZyPOmOCyktdrychZamawiajacyrealizl房
PrZedmiotUmowy・
5）WystapieniakoniecznoScizmianosdbWykonawcy，WPrZyPadkugdyZamawiaiacy
uzna，乞eosobyteniewykon山雀naleZycleSWOichobowiazk6W．

6）Wystapieniabled6wlublukwDokumentaqiiprqiektowかSTWiORB・
7）Wystapienia warunk6w pogodowych unlemOZliwiajacych prowadzenie robdt

budowlanych．
8）Wystapienia koniecznoSci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepLJacymi
okolicznoSciami：
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a）dzialaniasilyWyz専utrudni＊C亭iuniemozliwk南Cejwykonanieprzedmiotu

UmowyzgodniezJqPOStanOWienlamiGrzezsileWzszauwaZasieokolicznoSci
bedacepozarozsadnakontrolakazdeizestronktbrepowstatypozawarciuUmovJy，
ktdrychZadnazestronniemoglaprzewidzieC，takiejak：Wqina，dzialaniawqJeme，
poZar，POWddZ，trZeSlenie ziemi，ime kleskiZywiolowe，Skrajnle niekorzystne

Warunkiatmostbryczpe・ZarZadzenieizakazywydaneprzezwladzeorazstr＊i），
b）zmiana danych zwlaZanyCh zobsluga administracyin0−0rganizacyIna Umowy

（np．zmiananumerurachunkubankowego），

C）zm亨ydanychteleadresowych・

d）zmlanaObowiazし直ceistawkiVAT，
e）rezygna牢PrTZZamawi勧CegOZ．realizaqiiczeSciprzedmiotuUmowy，
f）ⅥyStaPienle．lmeiokoliczpoScinlemOZliweidoprzewidzeniawdniuzawaea
Umowy，unlemO如wl的CeIWykonanieUmowywokreSlonymplerWOtnietemlnle
lubzakresie．
3．Istotna zmiana postanowieh zawa両

Umowy moZe nastapiC za zgoda obu stron

Wyra20nanaplSmiepodrygoremniewaZnoSci・

POSTANOWIENIAKONCOWE
§14
1・Wykon叩Ca W ramaCh wynagrodzenia okreSlonego w§8ust・2przenosirT
Zamawや胆CegOautOrSkieprawamajatkowedoutwor6wpowstalychwwynikurealizaql

nlnlqlSZeiUmowynawszystkichznanychwchwilizawarciaUmowypolacheksploatacji
WSkazanychwart．50ustavvzdnia41utego1994r〟O PrawieautorskimlPraWaCh
POkrewnych（tekstjednolity z2006r．Dz．U・Nr90，POZ．631ze zm．）obeimLtiacych
WSZCZeg6lnoSci：
・PraWO WlasnoSci egzemplarzy paplerOWyCh oraz prawo wZasnoSci noSnik6w na

ktdrychutworyzostalyutrwalone，
・PraWO Obrotu oryginalami na ktdrych utwory utrwalono，W tym WSZCZeg61noSci

uzyczenle，n劉em，dzierzawa，darowiznalubsprzedaz，
・utrWalanie utwordw na wszystkich mozliwych no誼ikach，W tym na PaPlerZe，na

PaplerZefbtograncznym，nOSnikachmagnetycznych，Cyflowych，taSmieSwiatloczu均，

dyskukomputerowm，fbnogramielubwideogramieanalogowymlubcyHowym，
・ZWielokrotnianieutwordwkaZdatechnika，WtymteChnikaS面atloczula，magnetyCZna，
Cy允owa，fbnograHczna，drukarskaireprogranczna，

・Wkorzystanie czeScilub caloSciutwordw do reklamylPrOmOqiiZamawl劉aCegO
WmediachorazIntemecie，
・WPrOWadzanieutwor6wdopamiecikomputera，doIntemetuisiecimultimedialnq，
・Wykorzystanieutwor6wdorealizaqiijedneiinwestyqii，
・udostepnlanie utwordw orazich czescl uCZeStnikom procesuinwestycyJnegO OraZ
OrganOmadministraqiiarchitektoniczno−budowlanqI．

2．WrazzmaiatkowymlpraWamiautorskimiokt6rychmowawust．lpoWyZqIWramaCh
WynagrOdzenia，OkreSIonegow§8ust．2WykonawcaprzenosinaZamawiajacegobez

koniecznoSciskladaniadodatkowchoSwiadczehwoliwtymzakresieautorskieprawa
Zaleznedoutwor6wobeimuacewszczeg61noscIPraWOdozezwalanianadokonywanie
WSZelkichopracowah，PrZer6bek，Zmian，POPraWek，WtymPrZeZOSObytrzecie．

3．WykonawcaupowazniaZamawl的CegO do wykonywaniawswoimimieniuautorskich

PraWOSObistychorazupowazniaZamawiaiacegodoudzielaniawtymzakresiedalszych
Pelnomocnictw．
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4．Wykonawca nie moze przenieSC praw wynikaiacych z nlnlqISZもUmow naimy

podmiot，ChybazeZamawl瑚CyWyraZinatopISemnaZgOde・
5．EwentualnesporywyniklewtokurealizaqlnlnlqSZeiUmowyrozpatrywanebedaprzez

sadpowszechnywlaSciwymleIScOWOdlaZamawl的CegO・
6．WsprawachnieuregulowanychninieiszaUmowam綱ZaStOSOWanieprzepisyKodeksu
Cywilnego，Prawozam6wiehpublicznychiPrawobudowlane・
7．Umowe nlnleJSZa SPOrZ軸ZOnO W

3jednobrzmlaCyCh egzemplarzach，2

egz・dla

ZamawlaJaCegOlegz．dlaWykonawcy・
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gdziecaIkowitacenarozbitajestnacenyzaposzczeg61neelementyrobdt・WtensDOSObcena

o危rowana

za

Przedmiot

ZdmdwieniaWt

okreSlonewWvkazieCen．

Wykonawcy wimioddzielnie wceniC kaZdapozyqie czeSciowej ceny za element
Robdt w Wykazie Cen wedmg wlasnych szacunk6w oraz dokonaC podsumowania
WPOSZCZegdlnychtabelachWykazuCen・

WykazCennalezyodczytywaCiacmiezimymidokumentamiwchodzacymiwsklad
Specynka函Ist（Mnych Warunk6w Zam6wienia（SIWZ）・Przyiml函sie，iz Wykonawca
dokladnie zapoznal si ze szczegdlowym opISem rObdt，jakie maia ZOStaC Wykonane

lSPO側bemichwkonania

CaioSC Rob6twimabyC wykonanazgodnie zzamierzeniem

iprzeznaczeniemorazcelomjakimmasluZye・
PlatnoSCzostaniedokonanazgodniezUmowa．
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