
．由 IMRASTRUKTURA
ISRODOWISKO

PrzedsiebiorstwoGospodarki

Kommalnej

，，Zyr紬ddw”Sp61kazo・0・

ul．Czysta5

96－300Zyrard6w

POLSKA

」墓

tel．：（46）8554041

（46）8554042

魚X．：（46）8553280

NIP838－000－72－01

REGON750086653

KRSOOOO153850

Kapitalzakladowy47207000，00PLN

Nrre危rencyJnynadanysprawieprzezZamawiaiacego：ZPHRP佃／11／2015

SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKOW
zAMeWIENIA（SIWZ）

dlapostepowmiaoudzieleniezamdwieniasektorowegoprowadzonegowtrybieprzetargu

nieogranlCZOnegOOWartOScimnlgSZeiniz414000eⅢOnadostawepole脚的narealizaql

Zadania8B．3ModemizacJaOCzySzCzalniSciekdwwZyrardowie－Agregatpradotw6rczy

wchodzaccgowskIad Projekd”Gospodarkawodno一gciekowawmieScicZymrdbw－

EtaI）II，，wspbi脆manSOWanegOI）IzezUnieEuropcjs壇zeSrodkbwFunduszuSE，OjnoSciw

ramachProgramuOperacyJnegOInfrastrukturaiSrodowisko・

ZamaWIaJaCy：PIZedsiebiorstwoGospodarkiKomunalnej，，Zyrard6W’’Sp・zO・〇・

ZatwierdziI：

PCK諸霊媒識字…
Sporzadzil：

BIUBCINZYNIERSKIE
PI庚議握摩‾

‾相互p（、品lVa42

（）2272（バ0線

－REGONI40845358

IngrD‘lr弛れ

Zyrardbw，dnia

一一一一

Podstawaprawna：

RegulminudzielaniazamdwiehsektorowychwPrzedsiebiorstwieGospodarkiKommalnei

，，Zyrarddw”Sp．z o・O・－tekstjednoIity：Zalacznik do Uchwaty nr17／2015Zarzadu

PrzedsiebiorstwaGospodarkiKomunalne主，Zyranddw”Sp・ZO・0・ZdniaO2・06・2015r・

Stronal z48



雌e‘がka匂aIstomychm7mnkdwZtlmdwZenLadI厄posteF，0”mfaouCkJeLentezamdwien′aSektomyegOp′V肋LkonegOW

tI訪ep′Zeta慨川e‘移調mαOn暗Ona‘加の岬pOl卿′qCqna朋施qlZad飢a8B・3入れiem肋qaOC少∽訪れI誼ekbww

本棚，めme－佃ngarp均ゐMdでク，，mhα函館OWSk寂lP′qekl畑Gospoゐ′血W‘訪0－品ekowaw肋〆cieみ棚′あW一

掬pu・高車5位肌mmnegOp′ZeZU噂E“′。pqS佃zejm丑年Phmれ絃“坤所Ojc…mmad～Pmgmm（小emc明瑠O

h布S加布um－Srαわwisko・

Spistre丸i：

I Nazwa（Hrma）iadresZamawiajacego

II OznaczenieWykonawcy

III TIybudzielaniazamdwienia

IV Opisprzedmiotuzambwienia

V Zambwieniaczesciowe

VL Zamdwieniauzupelniajace

VII．InfbmaqeooferciewariantoweJ，umOWieramowq，Zaliczkachnapoczet

wykonaniazamdwieniaorazaukcjielektronicznql

VIII Teminwykonaniazamdwienia

IX－　WarunkiudziahJWPOStepOWaniuorazoplSSPOSObudokonywaniaoceny

spelnieniawamnkdwwnaZZdokumentamlPOtWierdzajacymispelnianietych

wamnkdw

X・WykonawcywspdlnieubieggacysleOudzieleniezam6wienia

XI－　Wadium

XII WymaganiadotyczacezabezpieczenianalezytegowykonaniaUmowy

XIII－InfbrmacJeOfbmalnoSciach，jakiepowinnyzostaCdopelnionepowyborzeo氏巾y

wceluzawarciaUmowywsprawiezamdwieniapublicznego

XIV．Waluta，Wjaki句bedaPrOWadzonerozliczeniazwlaZaneZreaiizaqa

ninlqISZegOZambwieniapublicznego

XV－　OpissposobuprzygotowaniaofeHy

XVI Wyja鉦ieniaizmianywtreSciSIWZ

XVII－SposdbporozumiewaniasiezWykonawcami

XVIIT Miejsce，terminisposdbzIoieniaofもrty

XIX．ZmianyIubwyco魚niezJozonejofeTly

XX Mi句SCeiterminotwarciaofert

XXI－Trybotwarciao危rt

XXIIZwrotoft証ybezotwierania

XXIII，TeminzwlaZaniaoferta

XXIV Opissposobuobliczeniaceny

XXV UzupelnienielWyJaSnieniewymaganychprzezZamawlaJaCegO

oSwiadczehlubdokumentdw

XXVl Ocenaofert

XXVII WykiuczenieWykonawcy

XXVIIIOdrzucenieofれy

XXIXZmianypostanowiehzawaneiUmowy

XXX Unjewaznieniepostepowania

XXXI．Srodkiochronyprawnq

XXXII ZalacznikidoninlqSZeiSIWZ

12

Strona2Z48

t
J
一
t
J
　
へ
l
J
　
へ
1
　
4
　
4

0

5

　

0

0

　

0

ノ

　

l

2

’

一

4

　

4

　

5

　

く

ノ

　

6

　

6

　

6

　

6

　

／

0

　

　

7

　

7

　

8

　

8

　

8

　

0

ノ

　

0

ノ

　

0

ノ

ー

ー

＿

・

t

 

l

t

 

l

 

l

 

i

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l



jPeqPkaqalstomJ万hI掬runんjwZamdwlenLa‘llaposl〝mW‘肋uOu・た‘e／ente＝amんLenLaSeklOrOWegOPrOWa‘広〕JWg（）W

lryblepI傷Largu傭OgranlC劫negl，nadostawepo／eg‘JhCqnareaIL＝aq′Zada′7108B・jModernzaa雄′　CySZCZa／nlSclekdw一ん，

ZT，rardowe－4gregatprqdoルdrc叩↓↓lChoat4°、egO WSktadPrqIektzL，Go岬Odarkawodr70－一高ek（順］Wrme諒eんγal・ddlV－

E／apII’’ws〆拘u′JZX・）WanegOpr＝eJUmeL‘′rPF移ISkq＝e高odkbw手筋duszz，ShdjnojcLuノramaChProgra研くわeracIU〝egO

l所as面相げalj’rodol↑高0．

T．　Nazwa（firma）iadresZamawiajacego．

Nazwa：PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalnq主みrarddw’’Sp．zo．0．

Adres：96－300Zyrarddwul．Czysta5

Adrespocztyelektroniczn専　　　　pgkjrp＠zynardow・PL

Stronaintemetowa：　　　　　　　　　www．tnk，ZVrardow．Dl

numertelefbnu：　　　　　　　　　（46）855－40－4llub855－40－42

Numerねksu：　　　　　　　　　　（46）855－32－80

Godzinyurzedowania：　　　　　　Od7：00do15‥00

II．　OznaczenieWykonawcy．

NapotrzebypostepowaniaoudzieleniezamdwienianinlqS袖SIWZzaWykonawceuwraza

SleOSObGHzyczna，OSObeprawnaalbojednostkeorganizacyJnanieposiadajacqOSObowoSci

PraWnej，ktbraubiega三重Oudzieleniezamdwieniapublicznego，ZtOZylaoftItelubzawarla

umowewsprawiezamdwieniapublicznego．

III．TI・ybudziclaniazamdwienia・

1．Niniqsze postepowanic o udzielenie zam Wienia publicznego prowadzoneJeSt jako

zamdwienie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania

zamdwiehscktorowychwPrzedsiebiorstwieGospodarkiKomunaLnej，Lyrarddw”Sp．zo．0．－

tekst jednolity：Za互cznik do Uchwaly nr17／2015Zarzadu Przedsiebiorstwa Gospodarki

Komunalnqi”Zyrarddw’’Sp．zo．0．zdnia2．06・2015r・ZWanydalもRegulaminem・

2．SIWZdostepnaJeStnaStrOnieintemetowejZamawlaJqCegOWWW・0品・ZVrardow・Ploddnia

przekazania ogk）SZenia o zamdwieniu Urzedowi OHcjalnych Publikacji Wspdlnot

EuropejskichorazpublikacjiwBiuletynieZamdwiehPublicznych・

3・Jezykiempost即POWaniaoudzieleniezamdwieniaJeStJeZykpoIski・CalakorespondencJa

POmiedzy Wykonawcami，a Zamawii南cym PrOWadzona bedzie w jeyku poIskim，

WIbrmiepISemnq・

IV，Opisprzedmiotuzambwienia．

1．　Przedmiot ninlqSZegO Zambwienia obejmuJe realiZade Zadania8B．3ModemizacJa

oczyszczalni Sciekdw w Zyrardowie－，，Agregat pr担otwdrczy”，WChodzacego w sklad

Prqieklu∴”Gospodarka wodn0　－　5cickowa w mieScie Zyrarddw r EtapII、，，

WrSPd賄nansowanego przez Unie Europejska Ze Srodkdw Funduszu Spdjnosci w ramach

ProgramuOpcrac）jnegoInHast…ktuaiSrodowisko．

WramachzamdwieniaWykonawcabedziezobowlaZanydo：

－dos wyfabrycznienowego（rokprodukqji2015）agrcgatupradotwbrczego－

kogenCraCyJnegOOmaX．mOCyCtCktrycznej140－150kW；

－PraCinstalacyJnyChsktadajqcychsie，WSZCZegdlnoSciz：PraCdemontazowyCh，

POSadowienia，PrZebudowylrOZbudowylStnleJQCegOukladuodbioruenergllClePlnq，

PrZebudowlrOZbudowylStnlqaCegOukJadLlkominowego，PrZebudowylrOZbudowy

istru明CegOukladuchlodzcniamieszankicieplneJ，PrZebudowylrOZbudoWγlStmeJaCq

CZ肇CielektryczneJ，

－innych prac zwLqlanyCh z dostawqlmOntaZem agregatu Pradowo－kogeneracy叩egO，W

SZCZegdlnoSciz：
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SL煩切偽aqah10fIuJC／ル17r〟nkdwZtzmdwLenlad／apos停poT＋，an，aOl・d・ieIe′7ieSa〝面′ie′，iasektOrOWeg。！，rlM‘L’友（）］？egOIW

tryblePrSefargumeOgra17t〔iこOnegOT7atわstawepo／eg（yqCqnarealtzaqlZadanla8Bj，偽derm＝TtC／aOC・yS二Cこa／／lljctekbwl†′

ZyI■ardowle－／1gregatpr・qdoIwdrcゥ）．WCI10a之qcego wsktaCI Prq／ekl，，GospodarkaWL高。一高Iek（）l佃1年〝高誼cleZVral・tJくれ－

EIpIl当卑7C擁rza′7SOWLmegOprZeZL／†車Eurqpyskqze詐odkd？VF′Lnd曜tiSP函ojc周り”a′個でhProg′・a研く袖eraCy／′一egO

l／所aslrtlklllralS左〕dollノISko

／dokonaniemwszelkichniezb申nychuzgodniehprqjekluposadowieniaipodlaczenia

agregatu pr軸OtWdrczego w Ob．26．1Pomieszczenie pomp cICPlnyclllgeneratOra

PradunaterenieOc71ySZCZalniSciekdwprzyul．Czystej5wZyrardowie．

／　wykonaniem pr（扉ktu przyIaczenia agregatLI do sieci energetycznq wra7：∴Z

uzyskaniemwymaganyclluZgOdniehipozWOIchodwlaSciwychjednostek－jeSlibeda

Wl′magane，uruChomieniaikontrolipoprawno料idzialaniaagregatu，

／　przeprowadzenia　2　prdb uruchomieniowyCIJrozrLlChowych　24　godzinnych w

OkreSlonychodstepstwachczasuuzgodnionychzZamawl明CymagregatuPOdpelnym

ObciazeniemodbiordwobiektuwprzedziaLe140－150kW－Prbbkohcowa，

／　Vrykonaniem dokumentaql POWykonawczq w fbrmie uzgodnionq z

ZamawlaJaCyml PrZekazaniejejZamawl網ccmuWiloSci2egz．，S7koleniepersonelu

ZamawlaJaCegO，

－bezplalnychnaprawrWOkresierekojmilgWaranCJl．

2．　SymboikategoriiCPVdla∴Zamdwienia：

31122000－7Jednostkipradotwdrcze．

3　　SzczegblowyopISPrZedmiotuzamdwieniazawieraZaIaczniknI・8doSIWZ．

V．　Zamdwienjaezesc10We．

ZamawlaJqCyniedopuszczaskIadaniaofertczesclOWCh．

VI．Zamdwicniauzupeiniajace．

Zamaw埼IaCyPrZeWid可eudzielaniezalndwiehuzupeIniaJaCyCh，b・amdwiehstanowlaCyCh

niewleCeJni210％wartoScizamdwieniapodstawowego，POlegaJqCyChnapowtdrzeniutcgo

SamegOrOdzajuzamdwieh．

VILInH，rmaCJe O Ofercie wariantoweJ，umOWie ramoweJ，Zaliczkach na

POCZCtWykonania∴ZambwieniaorazaukcjieIektroniczneJ．

Zamawl瑚CyniedopuszczaskladaniaofertwariantowyCh．

ZamawlL埋eynieprzewid巾ezawieraniaumowyramowq．

ZamawlaJqCynieprzewidし直udzielaniazaliczeknapoczetwykonaniazamdwienia．

ZamaWlaJaCynieprzewidujeprowadzeniaaukqiiclektroniczng．

VIII．TeJ・mjnwykonania∴Zambwienia．

Wymaganyterminwykonaniazamdwienia：30．11．2015r．
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SPe鋤偽aqaJs10母47脇runkdWZamdwientadIapos擁WWamaOuatleIeme＝amdwlenlaSektorowegopro囲dzotmgoW

trybIeprZetari卑nLeOgrarllCニOnegO′mdslawepoIegqqCqnarea楊aqlZada周a8B3－時odernIニuqaOCサS＝CこaII壷cLekdww

Zyrar‘Jow，e－Agreg‘ガprqdorwdrcy，WChoaiqcego一昭ktad F，rqIektu，，Gospoabrkawodno－jcLeko”）alWmI読LeみrurtJdw一

掬pJI”W・SPd拘ansowarlegOpr2eSUnleEWqPUSq2ejl’Od燈YFiLndtIS鋤鍋nOSciwramachProgra榊q，er’a・W，egO

l／所astru短llralj’rodol植わ

IX．Warunki udzialu w FIOStepOWaniu oraz oplS SpOSObu dokonywania

OCeny SPelnienia warunkdw wraz z dokumentami potwierdzajacymi

SPeInianietychwarunk6W．

1，0udzieleniezamdwieniapubLicznegomogaubiegacsieWykonawcy，ktdrZyniepodleg棚

Wykluczeniu z postePOWania o udzielenie zamdwienia na podstawie Regulaminu oraz

SPehi語wamnkidotyczacc：

1）Posiadania uprawnieh do wykonywania okreSIonqi dzialalnoSci Lub czynnoScijeZeli

PrZePISyPraWanakIadaiaobowizekichposiadania．

2）　PosiadanianiezbedndwiedzyidoSwiadczenia．

WszczcgdlnoSciWykonawcamusispc抗adnastep南C）：W竺Ynek（wprzypadkuwspblnego

ubieganiasiedwbchlubwiecdWykonawcbwoudzieLenlenlnleJS∠egOZam Wienla，OCeniane

bedalacznieichkwal描kacjeidoSwiadczenie）：

－Wykonad z naleZyta starannoScia W Okresie ostatnich trzechlat przed dniem wszcz印ia

ninlqISZegOPOStePOWama，aJeねjokresprowadzeniadzialalnoScIJeStkrdJszywtymokresie，

CO naJmniejl dostawe Odpowiadajaca swoim rodzajemiwartoScia dostawie stanowICeJ

PrZedmiotzamdwienia直dostawie agregatupradotw6rczego－kogeneracyJnCgO O mOCy

eiektryczngminimum140　kWwrazzwykonaniemkompletnychinstalacJIPOlegi雅CyChna

W’Taczeniuagregatuwuldadtechnologiczpy：OWartOSciminimum7001，S・Zi（b…ttO）

W celu potwierdzenia spelniania nlnlqSZegO Warunku Wykonawcy zobowi卑Zani sa

PrZedIoZyC W′ykaz wykonanych dostaw w okresie31at przed uplyWem teminu skIadania

Oftrt，a jeZeLi okres prowadzenia dziaIalnoSci jest krdtszy　－　W tym Okresie，WraZ

ZPOdaniemichrodzaiuiwartoSci，datyimiejscawykonania、SPOrZ函zonywedlugwzo…

StanOWiqcego ztIacznik nr6do SIWZ oraz dowody okreSlajqce，CZy dostalVy tC ZOStaly

Wykonanewsposdbnalezyty．

Dowodami，O ktdrych mowa powyzq sa POSwiadczenialubinnc dokumenty－JeZeli

ZuZaSadnionychprzyczynOObiektywnymcharakterzeWykonawcaniejestWStanieuzyskaC

POSwiadczenia

3）SytuacjiekonomicznqiimIanSOWCj．

1・WykonawcamusispelniaCWarunekposiadaniaSrodkdw且nansowychlubzdolnoSci

kredytowもWWySOkoSciconajmmiも700tys．zi（StOWnic：SicdcmsettySiecyzlolych）．

Wcclupotwicrdzeniaspchhaniawarumku，Oktdr）′mmOWaWpkt・TX・1・3）l・，Wykona、YCa（ten

7Wykonawcdw skladajacych ofれe wspdlna，ktdry bedzie potwierdzaI spelnianle tegO

Wa…nku），ZOboWiqzany jest przedloZyiinfbrmacje bankulub spdldzicIczej kasy

OSZCZednoSciowo－krcdytowqj potwierdz2両c wγSOkoSd posiadanych Srodkdw nnmsowych

lub7dolnoSC kredytowa Wykonawcy，WVStaWiona nie wczeSniei nii3miesiacc przed

uplywemteminuskladaniaoftrt．

2・PosiadaC ubezpleCZenie od odpowiedzialnoSci cywilnei w zakresie prowadzonq

dzialalnoScizgodnqizprzedmiotemzambwieniaWWySOkoSciconamnlもlmhzi

（SIownie：jedenmilionzlotych）．

WcelupotwicrdzcniaspehianiaW樹unku・Oktdr）rmmOWaWPkt・IX・1・3）2・，WykonaYCa（ten

Z Wykonawcdw skIadajacych ofeTte WSPdlnq，ktdry bedzie potwierdzal spelnianle tegO

Warunku），ZObowi卑ZanyjestprzedIozyCoplaconqpolise・aWPrZyPadkujej brakuinny

dokument，POtWierdzqiacy，ZeWykonawcaJeStubezpieczonyododpowiedzialnoScicyWilnq
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Spec所kac／aJslOlnych脇r間kdwZar，毒日生enladIa postqpowantaouLkIC／eI〝eZa′ndwlemaSek10I・OWegOl〕rOlィ，akonegolィ，

llybIepI・Zetargu′ueOg′印刷Ci＝OnegOn。dosla目撃POleg（yqCqnurea症aqlZada′7108Bj／VodeI■I71こtI〔jt70（、コ膏ニCJaInL鉦ekdwlレ

Zl｝rar‘Jome－Agregalprq‘lolWbrczyl性hokqcego wsktad P′均ekt，，（］0華Odarkaw‘，dn。－LtCLeklルレiul一日7ue諒ieZl）I・aI・ddu）一

五apll当噂，砂nanso胴〝egOPr，munteE～′′■掬Skqzejrodkb、南，ndtLS：7LSP函ojc用ranlaChF・rogrm7日L（加er・a切，eg。

l所astr読I～（′・a膏rodowisko

WZakresie prowadzonej dzialalnoScizwlaZanq Z PrZedmiotemァamdwienia w wymaganq

kwocie．

Je7teli，ZuZaSadnionqprzyczynyWykonawcaniemoZeprzedstawiCdokumentudotyCZaCegO

SytuaCJl ekonomiczneJ WymaganegO PrZeZ ZamawlaJaCegO，mOZe przedstawiCinllC

dokumenty，ktdre w wystarcz明Cy SPOSdb potwicrdza spelnianie opISanegO WyZq PrZeZ

ZamawややCegOWarunku．

Jezelikwoty w dokumentach wymienionych WyZq podalle beda winnq Walucie niz zL

Zamaw均aCydokonaJqIPrZCLiczenianazIwedlugkursuNBP nadzieh，Wktdrymzostalo

WSZCZetePOStePOWanie．

Jezeliw dniu wszczecla POStePOWania nie zostallie opublikowana tabela Srednich kursbw

NBP，ZaStOSOWany7：OStanie kurs z ostatnlq tabelikursbw Srednich opublikoWanq PrZed

dniemwszczeclaPOStePOWania．

W przyPadku WvkonawcdW WSPdlnie ubieg明CyCh sie o udzielenie zamdwienia warunek

OkreSlonywpkt．TX．1．2）1．mogqonispelniaClaCZnie．

Wykonawcaskladawrazzo範直往03Wiadczenie，SPOrZadzonc wcdlugwzoru stanowlaCegO

zalaczniknr4doSIWZIO SPelnianiuwarunkdwudzialuwpostepoWaniu（wprzypadku

WSPdincgo ubiegania sleO udzielenie nlnleJSZegO Zamdwienia przez dwdchlub wieceJ

WykonawrCdw do oftrty musi byC zaiaczomc przedmiotowe oSwiadczenie zlozonc

（podpisanc）przczPcInomocnika WykonawcbwwspblnieubiegajaCyCh sieo udzicLenic

Zam6wieniaIub oSwiadczenic zIozonc（pOdI）isane）p一七eZ kazdego z Wykonawcbw

Skladajacych ofttrtC WSPblna－jcdyniew sytuacjijeSlikazdy z nich spelnia wszystkic

warunkisamodzielnie．

2．Wykonawca，Wykaz朋CSPeInianiewarunkdw，OktdrychmowapowyzqWPkt．lX．1moze

POlegac na wiedzy工dogwiadczeniu，lub zdolnoSciach nnansowychlub ekol10micznych

innych podmiotdw，niezalezllie od charaktcru prawllCgOlaczaCyCh go z nimi stosunkdW

Wykonawca w takiei sytuacJI ZObowlaZanyJeSt udowodniC Zamawl瑚Cemu，iZ bedzic

dysponowalzasobaminiezbednymidorealizacJ1Zamdwiellia，WSZCZeg611105clprZedstawlaJqC

WtymCelupISenlneZObowiazanietychpodmiotdwwpostacizaiacznikanr3doSIWZdo
Oddania mu do dyspozycJl niezbednyCh zasobdw na okres korZyStania z nich przy

Wykonywaniu7＝amdwienia．

2°1・JeZeliWykonawca，Wykaz函c spelnianie warunku，O ktdrym mowawpkt．IX．1．3）1．，

POleganazdolnoSciachnnansow）′Chinnychpodmiotdwnazasadach okreSlonychpowyzq

WPkt．IX．2，ZamawiajaCyWymagaPrZedlozeniainfbrmaqii、Oktdrejmowawpkt．IX．1．3）1．，

dotyczacqtychpodmiotdw，

3．WccluvTykazaniabrakupodstawdowykluczenia7POStePOWaniaoudzieLeniezamdwienia

Zamawl瑚Cy碕daodWykonaWCyPrZedlozenia：

1）0gwiadczenia o braku podstaw do wykJuczcnia，SPOrZ弱zonego wedlug wzoru

StanOWlaCegOzaiaczniknr2doSIWZ；

0gwiadczenie o braku podstawr do wkluczenia winno ZOStad zIozone oddzielnie przez
ka如ego z Wykonawcdw sklad牛iacych oferte wspdlnq，aJeZelipodpisuJeje Pelnomocnik，
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軸eLyGkaqaI高）Lnyth脇runkb”ノZamdwienladIapost紳OWanlaOuaLleIeIueZamdwtel棚Sekforowegoprowa‘ko〝e．gOW

hlノblePrZelargu′leOgra榊CZOnegOna‘loslaM㌘POleg‘yqCqnarea／lZaqlZada′7u78BjLLloderm2（′‘JaOC斗傍CZaI刷jclekbww

Z†lr・ardow〃e－AgregatprqduLw（方C夕，WChu‘kqcego wsktadPr（yektu，，GospodarkawodnoJcLekowawimlejcle4，rar‘16W

Etqpll’’wsp砂FmSOWanegOPrTe：（′擁EuropyskqzeSrodkY一FiJndusm駒noScLWramaChProgramuCh，eraαInegO

hがasII硯柄raはrodowisko

musionwγra血iezaznaczyC，Wimieniuktdrego Wykonawcyto robi・0gViadczenietakie

mozebyCsporzqdzonenajednymdokumencie，alewdwcァasPelnomocnik（Lider）7amaC7a，

Zeskladaiacjc，dzialawimieniukaZdegozWykonawcdwskladajacyChoft証ewspblnaiich

Wmiema，

2）aktualnego odpisuzwlaSciwego rejestrulubzcentralnej ewidencjiiinromacji

o dzialmnoSci gospodarczeJ，jeZeli odrebne przepISy WγmagaJa WPisu do reJeSt…1ub

ewidencji，WyStaWionego niewczehieiniZ6miesiccvprzed uplywemterminu skladania

o危叶

3）aktualnegozaSwiadczeniawIaSciwegooddziiaItLZakIaduUbezpieczehSpoIeczyChIuh

KasyRoLniczegoUbezpieczeniaSpolecznegopotwierdzajaCegO，ZeWykonawcanleZalega

70PlacaniemskIadcknaubezpieczeniazdrowotneispoleczne，lubpotwierdzenia，2euzyskaI

PrZeW′idzianeprawemzwolnienie・OdrocTenEelubrozIozenienaratyzalcgtychph血oScilub

wstrzymaniewca反応ciwykonaniadecy却WlaSciwegoorganu－ⅥγStaWionegonleWCZe誼iej

niz3miesiaceprZedupywemterminuskladaniaofert，

4）akmaLnego zaSwiadczenia．wlaSciwcgo paczcInika urzedu skarbowcgo

POtWierdz祉cego・ZeWykonawcanleZalcgazoplaca早emPOdatkdw，lubzaSwiadczenia・Ze

uzyskal przewidziane prawem zWOlnienie，Odroczenlelub rozlo7enie na raty7aleglych

PlatnoScilubwstrzymaniewcaIoSciwykonaniadec）匂iwIaSciwegoorganu一、やγStaWionego

niewcze誼iejniz3miesiaceprzeduplywemterminuskIadaniaofもrt，

5）aktuaInejinrormaCjizKrajoW雪ORejestrlJIthmegowzakresieokreSlonymw§29

ust．1pktl）諸）ilO）一日）Regulamlnu，WyStaWionej nie wczeSniej niz6miesiecv przed

upIwemtemlinuskIadaniaofert，

6）aktualnejinfbrmacjizKI・ajowegoRcjcstruKamcgowzakresieokreSIonymwart・24

§29ust．lIIkt9）Regulaminu，WyStaWioncjniewczeSnieiniz6miesiecvprzedupIywcm

teminuskIadaniaofert．

Wpt・ZJrPadkuwspdlnegoubieganiasleOudzielenienLnleJSZegOZam6wieniaptzezdweeh

lubwiecejWykonawcdwwofercicmuszQby6210zonepIZBdmiotoWedokumentJr，

OktdIYChmowawpkt．IX．3．pPkt．2），3），4），5），6）dlakazdegoznich．

4．Dokumenty，Okt6rychmowapowyzejwpkt．IX．1，IX，2ilX．3：

4．1．sa skladane w oryglnalelub kopil pOSwiadczonql Za ZgOdnoSC z oryglnalcm przcz

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

OraZWykazdw，Oktdrychmowawpkt．Ⅸ．1っktdrewimybyCzIo20neWOryginale；

4・2・WPrZyPadkuWykonawc6Wwspblnieubiegajacychsieoudzieleniezambwienforaz

WPrZyPadku podmiotdw，O ktdrych mowa wpkt．IX．2，kopie dokumentdw（ZObowIQZah）

dotyczacych odpowiednio Wykonawcylubtych podmiotdw saPOSwiadczane za zgodnoSC

ZOryglnalemprzezWykonawcelubtepodmioty；

43．Zamawla．JqCymOZez的aCprzedstaW′ieniaoryginahlubnotarialniepoSwiadczonもkopil

dokumentu wl函cznie wtedy，gdy zloZona kopia dokumentu jest neczytelnalub bud7i

WatPliwoScicodojgprawdziwoSci；

4．4．dokumenty sporzadzone wjezyku obcym sa skladane wraz z thmaczeniem najezyk

POIski．wymdgtenniedotyczyzobowiqzahioSWiadczeh，OktdlYChmowawpkt・IX．2iIX．3．
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華eqfkaqalsIotru／Ch脇r2‘nkbwZamdwleniad／ap。母puW′anEaOu‘kLelenLeZamdwlenlaLrektOrOWegOprO、4IaatOru？gOlt）

l′〕夙ep′〝largumeOgrantC＝OnegOnadt川LawePOJeg‘り匹qrnrealkaqlZadama8B3M’毒ern，Za‘JaOCり彬CmlnLjciekbww

Zvardow生e－Agregalprqdotwc5rczy，WCh0du7CegOWSkiadPrq／e初，，Go函arkawodn0－3cLek‘）ⅥUaiMLl′ueSciLeみarddw－

Efqp〃”wspdyinarJSOWanegOpr：eZLl照Fur‘雄jiYkqze諒）dkdwl・unduszu鋤nojc「wrarTnCIIProgramu（わeracyl，一egO

l伊部励k面a一高批hw読（）

5．Napodstawie§20ust・7・Regulaminu，StOSOWniedotreSci§4ust“lRozporzadzenia

Pre撮Sa Rady Ministrbw z dnia191utego2013r・W SPmWie rodzajdw dokumentdw

jakich mozc垂daC Zamawiajacy od Wykonawcy oI’aZ fotm，W jakich te dokumenty

mogabyCskIadane：

1）jeZeliWykonawcamasiedzibelubmiejscezamieszkaniapozaterytoriumRzeczypospolitg

PoIski諒zamiastdokumentdw，OktdryChw：Pkt・IX・3・2），IX・3・3），TX・3・4），IX・3・6），Sktada

dokumentlub dokumenty，WyStaWione w kraju w ktdrym ma siedzibelub miejsce

zamieszkania，POtWierdz語ceodpowiednio，Ze：

a）nieotwartojegoLikwidacjianinieogIoszonoupadIo丸i；

b）nie z加ega z uiszc7aniem podatkdw，OPtat・SkIadek na ubezp亨Zenie spoIeczne

izdrowotnealboZeuzyskalprzewidzianeprawemzwolnienic，OdroczenlelubrozIoZeniena

mtyzaleglychplam0gcilubwstrzymaniewcaloScivJykonaniadecyzjiwlaSciⅥ′egOOrganu；

C）niePrZeCZOnOWObecniegozaka7uubieganiasicozamdwienie・

2）zamlaSt dokumentdw，O ktdrych mowapkt・IX・3・5）sktada zaSwiadczenie wZaSciwego

organu sadowegolub administracyJnegO mleJSCa Zamieszkania albo zamieszkania osoby・

ktdrejdokumentydotycza，WZakresieokreSIonymwRegulaminie・

6．Napodslawie§20ust・10・Rcgulaminu，StOSOWnie do treSci§4ust・2powoIanego

poWZeiRozporzqdzeniaPnelZ／eSaRady Ministrbw，dokumcnty，O ktdrych mowapoWZei

wpkt．IX．5．1）a）ic）orazIX・5・2）powimybyCwyStaWionenie、VCZe誼icj nii6miesiecv

PrZeduplywemtem五nuskladaniaofert・

Natomiastdokument，OktdrymmowapotVy袖YPktIX・5・1）b），POWinienbj売wystawiony

niewc鵜Snieiniz3miesiaceprzedupbTWemtemlnuSkladaniaofert・

7．JezeliwmlqSCuZamieszkaniaosobylubwkrau，WktdrymWykollaWCamaSicdzibelub

midscezamieszkania，niewydajesiedokumentdw，OkLdrychmo、穐POWyZejwpkt・TX・5・1），

zastepLUeSlejedokumentclnZaWiera摺CymOSviadczenie，WktdrymokreSlasietakZeosoby

uprawnione do reprezentaqji Wykonawcy，Zlozone przed wIaSciwym organem sqdowym，

administracymym albo org nem samorz軸u zawodowegolub gospodarczego odpowiednio

krajumidscazamieszkaniaosobylubkraju．wktdrymWykonawcamasiedzibelubmiejsce

Zamieszkania，lubprzednotariuszem．

8・Ocena spehiania wW・Warunkdw udzialu W POStePOWaniu dokonana zostanie zgodnie

Z ft）rmu互”望Inia－nie．spehia’’・na POdstawie．przedlo20nyCh przez W〉′konawce

dokumentdw105vwiねczehoplanyChwrozdzialeIXninlqISZejSIWZ．

ZtrcScizalaczonychdokumentdwrmuSiwynikaCjednoznacznie，7＝eWykonawcaspelnil、机Ⅴ・

warunki．

Nie spelnienie chociazby jednego z w・Wa…nkdw skutkowad bedzic Wykluczcniem

Wykonawcyzpostepowania．

X・　WykonawcywspdlnieubiegaJaCySleOudzieleniezamdwienia・

1・Wykonawcywspd血eubiega揮ySleOudzielenieninlqSZegOZamdwicniapowimlPOd

rygoremwykluczeniazpostepowaniaspelniaCwarunkiud7iahwpo垂POWaniuorazzIoZyd

dokumenty potwierdz前ce spehianie tych Warunkdw，ノ湾Odnie z zapisami zawartymi

WPkt．IXniniqszdiSIWZ．

Ponadto tacy WykonaY？y．m田近alLH塵mowiCiwskazaC PelnoTIOCnika仕dera）do

repreT．entOWaniaichwnlnlgSZymPOStePOWaniualboreprezentowanlaichwpos廟OWaniu
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句eサ雄aqalslOlnycl出初（nkdwZ（〃Tlbwle17iad／aposlepO一作arllaOud＝leIenle÷aI7，6”′，erZtaSek10rOWegOprOlィ，akonegoll，

trYblePrgetarg71IiteOgI－antC二OnegO′70tlosta”）PpO／egtyqCqnarea／tzaqtZadaI＝a883ModerI713aCJaOC÷VSニ〔・ニaIntjcLekdww

ZVl・art M〃e－Agregalprq‘JuLl元rczywcl7‘）aiqcegl，、用kLa・IPrIゾekLL，G‘）SP（，‘h′”ka一4，0品（，一品元hrw〟Wm，読・，eZlノ／・L7rddw－

Ltapllり1‘IS〆f／nansoWanCgOpI・ze＝LJueEurope／Skqこejrodkdwlllr7（1uszuSp〔れoScrwI・amaChProgI－a′榊（加eIaCyinego

Ir布S励k研・aijrodo間Sko．

izawarciuumoWWSPraWie．zamdwienia・ZalecasieabyPelnomocnikiem（Lidcrcm）byl

jedenzWvkonawcdwwspblnleubiegaJaCyChsieOudzielenie7amdwienia．

2．WszelkakorespondencjaprowadzonabedzieWylaczniezPetnomocnikiem（Liderem）．

3．Wykonawcywsp6lnicubicg明Cy Sle O udzielenic nillleJSZegO ZamdwicniazobowlqZani

S卸

1）dosolidarnqiodpowiedzialnoScizawkonaniezamdwienia，

2）dosolidarnもOdpowiedzialnoScizawniesieniezabezpieczenianalezytegowl′konania

Umowywsprawiezamdwieniapublicznego．

4．WykonaWey WSPdlnie ubieg棚Cy Sle O ninleJSZe Zamdwienle，ktbrych oftna zostanie

uznana za najkorzystnleJSZq，bedq zobowlaZanlPrZedstawiC ZamawlajqCemu StOSOWne

porozumienielVSZyStkichWykonawcdwskladajacychoftrtewspdlna，PrZedpodpisaniem

UmowynarealizacJeninlgSZegOZamdwienia．

Porozumienie takie musi zawierae w swqJq tre語i co n利mnlg naStePuJqCe

POStanOWienia：

1）okreSleniestronporozumienia；

2）celdziaIania：

3）okresd7ialanianaczasniekrdtszyniZczastrwal竜odpowicdzialno壷iWykonaWCbw

Wynikaj笹yZUmovvy；

4）sposdb wspdldziaIania（W tyln rOlei zadania kazdego z WykoIlaWCdw

WWykonyw’aniuUmoW’y）；

5）wniesienlaZabezpieczenianalezytego wykonania Umowyideklaracje wspdlnej

isolidarnejodpowiedzialnoScizawkonanieUmowy；

6）Ⅵ′Skaz中ePclnoTlOCnika（Lidcra）ijcgquPmPOWaniadozaciagalliazobowiaZah

lPr瑚mOWanialnStrukcjinarzecziwlmlenluWSZyStkichWykonawc（iwrazem

ikazdegozosobnaorazdoprz男mOWaniaplatnoSciodZamawl…UaCegO；

7）deklaracjeniezmienianiaskladuanistatusupodczascalegookresuwykonywania

Umowy．

PorozumieniemusibyCpodpisaneprzezupelnomocnionychprzedstawicielikazdego

Z WykollaWCdw，a StOSOWne uPOWaZnienia mLISZa∴WyllikaC z dokumentdw

Za互czonychdooferty．

5．　0fbrtapowinnabyCpodpisanawsposObwi姫qcypraWniewszyStkichWykonawcdw

SkIadajacychofertewspblnq．

XI．　Wadium．

1．WysokoSCwadium

KazdyWykonawcazobowiazanyJeStZabezpleCZyCSWaOfdt阜WadiumwwySOkoSci：

17000，00zi（Slowrnie：SiedemnaScietysiecyzlotych），

2．Formawadium

l）WadiumdlazamdwieniamoZebyewniesionewnastep山雀CyChfbrmach：

a）pieniadzu；

b）poreczeniachbankowych；

C）gwarancjachbankowych；

d）gwarancjachubezpieczeniowych．
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jPe鋤備叫ahfo砂聞h脇間I椎wZambwteniaarIapos新砂WamaO〟dzleIe研eZambwienlasek10rOWegOprOWatLz〔）′ZegOIW

tIybはPr÷etarg〟nIeOgranLC＝OnegOnadostawepo／egqqcq〝areahzadlZa‘／ama8BjModel・nIZuCJaOCザこCこa／n雷最高ciw同，

4刑〝do高e－ノ脅regatprq‘70ルdrc功Wd70的cego∴，・SkladPr《e妨‘，，GoやOd〝楊wo‘Ino言cIeんwa一月7昭品eみrarlldw一一

J克IPll’wv，初mLn割Waneg。l7rZe÷IlluFurq7ぴkq・eSrodA卑Fur・dus・u鋤noSci”ra倣，ChProgra研OperaのノI′～egO

2）WprzypadkuskladaniaprzezWykonawcewadiumlW′fbmiegwaranqiilgWaran函

POWllma byi sporz雀dzona zgodnie z obowiaZ叫aCym PTaWemi wima zawieraC

nastePujqceelementy：

a）nazwedaiacegozlecenie（WykonawFy）・BeneHcjentagwaranqiiにamawiajaCegO），

gw伽anta（bankuIubinstytucjiudziel＊cychgYaranCji）orazwskazanieichsiedzib；

b）okreSleniewierzytelnoSci，ktdramaby zabezpleCZOnagWaranCjq；

C）kwotegwarancji；

d）terminwaznoScigwarancji；

e）zobowi聖niegwarantado：”ZaPtaCeniakwotygwarancjinapierwszepisemnezqdanie

ZamawlaJaCegOZaWierqIaCeOSwiadc鷲nle，izWykonawca，ktdregooftbewybrano‥

一OdmdwilpodpisaniaUmowynawarunkachokreSlonychwofercie，lub

－niewnidstzabezpieczenianaleZytegovTykonaniaUlnOWy，1ub

－ZaWarCieUmowyStalosleniemo拙wezprzyczynLez年CyChpostronieWvkonawcyn・

3）Postanowieniapowyzszemaj zastosowanierdwnieZdoporeczeh，

3．Miejsceisposdbwniesieniawadium

WadiuT．Wniesione w pieniadzu nalezy wphciC przelewcm na nastepLhcy rachunek

Zamawl明CegO：

PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalncj”zyrarddw，，Sp．zo．0．

ul．Czysta5

96－300Zyrardbw

POLSKA

BankPEKAOS・A・nrkonta86124059181111000049101717zdopiskiemn租PrZeleWle：

ModernizaciaoczvszczalniSciekdwwZVrardow，ie－WadiumnaZa（ねnie8B．3－Agregat

Prq（わtwdrc型．

Wadium wnoszone wimych dopuszczonych przez ZamawlaJaCegO fbrmach naleZy

WOryginaledolaczyCdooferty．

4．Terminwniesieniawadium

l）WadiumwnosisieprzeduphTWemteminuskIadaniaoftTtOkreSlonymwpkt．XVIII

2）WniesieniewadiumLWrPieniadzubedzieskuteczn亘ezeliwpodanymwpkt・XVIII

terminieznaidzieslenaraChunkubankowymZamawlaJqCegO．

3）Dowbd wniesieniawadium wfbrmie gotbwkiw postacikopiidokonanego przelewu

naIeZyzaIaczyCdoofbrty．

5・ZwrotizatrzymaniewadiumodbywaCsigbedziezgodniezzapisami§24Regulaminu．

XII・WymaganiadotyczacezabezpieczenianalezytegowykonaniaUmowy・

1．InfOmaqeogdlne．

Zabczpieczenie sluzy pokryciu roszczeh z tytulu niewykonanialub nienaleZytcgo

WykonaniaUmowy．

2・WysokoS zabezpieczenianalezytegowykonaniaUmowY．

1）Zamawi函CyuStaLazabezpicczepienalezytegovTykonaniaUmowyzawa両Wwyniku

POStePOWaniaoudzielenieniniqszegozamdwieniawvrysokoScilO％cenycaIkowitq

POdanqwofbrcic．

2）WybranyWykonaYCaZObowiqzanyjestwnieSCzabezpieczenienalezytegowykonania

UmovYnaipdZnie＿lWdniuJeJZaWarCla、PrZedjejpodpisanlem．
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Zlmr‘Jowle－Agregalprqdoルdrcみ，，WChodiqcego帰航dPrqIeknL，，Gospodorkal踊れo jcLekowawInIejLLeみrarddw－

PLt，P／I’●W中旬伽聞細川JunegOPrZeこしノIntePur‘雄／最taeJrtnJk・やみLTuI”ニ～日勤no話wl’a′7mChProgram・L（カeraq〟rICgO

IIがasruん部ralSro〟owIS祐

3．FomazabezpieczenianaleZytegowykonaniaUmowy．

1）ZabezpicczenienaleZytegovJykonaniaUmowydlazamdwieniamozebyCWniesione

WedlugwyboruWykonaWCyWjedneilubwkilkunastepu：IqCyChfbmach：

a）pieniadzu；

b）poreczeniachbankowych；

C）gwarancjachbankowyCh；

d）gwaramqiachubezpieczeniowych．

PrzeziZabezpieczeniewniesioneWPieniqdzunalezyrozumie zabezpieczeniewniesione

Zabezpieczenie里OSZOne WPieniadzu Wykonawca wptacipIZeleWrem na raChunek

bankowyZamaw同年CegO：

PrzcdsicbioIl河WOGospodarkiKomunalnej。zyrard6W”Sp．zo．0．

ul．Czysta5

96－300Zymrdew

POLSKA

BankPEKAOS．A．nrkonta86124059181111000049101717zdopiskiemna

PrZelewle：．，ZabezpleCZenlenale却IegolルkonaniaumO卑γnaZadanie8B．3－

高めくわmizaciaoczyszczalniSciekbWWZvrarthwle－AgregatnraLk）Lw（irczv

2）Wprz）′PadkulⅧiesienia wadiumwpieniqdzu，Wykonawcamozewyraziezgodena

ZaliczeniekwotyWadiumnapoczetzabezpieczenia．

3）JeZeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu，Zamawiajacy przechowuie je na

OPrOCentOWanymraChunkubankowym．

Zamawl棚Cy ZWraCa ZabezpleCZenie wniesione w pleni的zu z odsetkamlWynikajacymi

ZumOWyraChunkubankowego，naktdrymbyloonoprzechowywane，POmnlgSZOneOkoszt

PrOWadzenia tego rachunku oraz wySOkoSC prowIZjibankowq za przelew pICniedzy na

rachunekbankowyWykonawcy．

4）JcZclizabczpicczcniewniesionoW’POStaCigwarancjilubpPreCZeniastosujesiedoniej

Odpowiednio treSC pkt・XI・2・2）a），b），C），d）Oraz gwaranqalub poreczenic powinno

ZaWieraCzobowizaniegwarantado，，nleodT↓WkdmgoM）：Z均，lacenia：jれ（華

gwaranqIl na pLerW▲†Ze！，LSemne Z坐れnie Zamaw準ItLCegO ZaWteraIqCe OSwlaCkzenie，∴z

Vykonawca ntelrykonallub nienaleかCielルkonalzobowiqzania？ImOllノne．GT1）aranl nie

mo2e∴takze∴uzaleznia明ch
WarJnk6wIlibtezodz〕rZel〃ozeniaiakieikoll高ekdokumentac／i’’

5）JeZeLiWykona、V誓，ktbregooftrtazostalawybranauchyla咋OdzawarciaUmoY

WSPraWiezambwienlaPublicznegolubniewniesiezabezpieczenlanalczytegowykonanla

Umowy，ZamawlaJaCymOZewbraCofertenajkorzystnlqSZaSPOSrddpozostalychoftrt．

6）Zmiana fbmly Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trakcie realizacji

Umov†bddzie mozl辛tyIko㍗ZgOda Zam肌Vk塙cego・PrZy ZaChowaniu ciaglo誼

ZabczpleCZenlaibezzmnleJSZeniaJegOWySOkoSci．

4・ZwrotzabezpieczenianalezytegowykonaniaUmow．

ZamawLaJqCyZWraCa70％zabezpieczeniawteminie30dnioddniawkonaniazambwienia

i uznania przez Zamawi萌cego za nalcZycie Wykonane．Zostarlie to potWierdzone

POdpisaniemProtoko7uOdbio…Kohcowego．

Pozostale30％ZamawiajaCyPOZOStaWiajakozabezpieczenieroszczehztytuhlrekqjmiza

Wady，ktdre抑Staniezwrbconewteminie15dnipouplywieokresurekqimizawady．
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5peC：所kaCJakt0時′C出航iJnkdwZamdwle′uadhl”Jirlt，POWm，aO～，d＝Le／erJteJanu5wie／llaSek10rOlt，egOPrOW‘l‘ko／legOW

砂bLepr＝eta′一gume‘lgJ・‘，nLCZOnegO′？adoSl‘7TVepOIegqIqCqnareaI，二aC／LZa‘ta用a8BjModu・nizaq’70均／SZCZaI′7ISclekdw、↓′

Zvrardolし，le－．4gI・egalprqdo柄，61で少，”，Cho‘句でego wskk，d Pr（yeklzJ，G（）i、P‘血Lrka†lIOdIで0台cLekolVaWI用e読LCZt，r‘7rdbu′一

定tap〝1，、γ‘拘unsow・tnegOPrニe・Lll互〝OpeJSkqzejrodkdyFundl鋤や所0、iclM′rantaChP′・Og′・〟〝＝′Cpe′一arlInegO

IIがaslr〟ktIraiSr0670WSko

W przypadku，gdy zabezpleCZenie bedzie wnoszone w fbrmieinneJlliz plelliadz，

Zamawl補CyZaStrZCgaSObieprawodouprzedniejakceptacJlprOjektuww・dokumentu・

XIII．InfbrmacJeOfbrmalnoSciach，jakicpowinnyzostaidopelnionepo

wyborze ofertJr W Celu zawarcia Umowy w sprawie zamdwienia

Publicznego．

1・WykonawcapowinienspelniCwymaganla，Oktdrychmowawpkt・XIISIWZ・

2．UmowazostaniezawartawfbrmiepISemnq．

3・Przed podpisaniem umovTy Wykonawca wniesie zabezpieczenie naleZytegO Wykonania

LImOWy・

4．NicwykollaniezobowlqZanPrZeZWykonawceoktdrychmowawXIII・ltraktowanebedzie

jakoprzyczynaLezqcapostronieWykonawcyuniemozliwlaJaCaZaWarCieUmowy，CObedzie

Skutkowaizatrzymaniemwadiumprzezzamawla凋CegO・

XIV．　Waluta，W jakiej beda F，rOWadzone rozliczenia∴∴ZWlaZane

ZrealizacJaninleJSzegOzambwieniapubIicznego・

Cenaoft血VdlazamdwieniabedZiepodanawzl．

WsZelkie rozliczenia zwlaZane Z realizaqa zamdwienia publicznego，ktbrego dotyczy

ninlqSZaSIWZ，bedaprowadzonevrZl・

XV．　Opissposobuprzygotowaniaoftrty・

1．Formaofertl′：

l）KaZdyWykonawcamoZezIoZyitylkojednaofe鴫・

2）Ofd鴫naleZyprzygotowaC cICiSlewedlugwynlagahokrcSIonychw中崎szejSIWZ・

3）WprzypadkuWykonawcdwwspdlnieubieg的CyChsieoza享Wienle⊃naleZydo函zye

dooftnydokumentstwierdz年iacyustanowienieprzezW〉′konawcowwspdlnieubieg劉aCyCh

sle OZambwienie Pelnomocnika do rcprczcntowaniaich w postepowaniu oLldzielenie

ninlqSZegOZamdwieniaalboreprezentowaniaichwpostepowaniuidozawarciaUmowy

WSPraWiczamdwienia．

4）Ofertaizalacznikido of誼ymuszabyd podpisane przez osoby upoyaznione do

reprezentowania WykonaWCy・Oznacza to，ZJeZelj z dokumentu okreSlaIqCegO StatuS

prawny Wykonawcylub pelnomocnictwa Wnika，iz do reprezentowania Wykonawcy

upowaznionychjesl宣aczniekilkaosdb，dokumentywcllOdzaCeWSkladoftrtymuszabyC

POdpisaneprzezwszystkieteosoby・

Upowaznienie osdb podpisLmCyCl10fd鴫dojej podpisania musibezpoSrednio wynikaC

zdokumentdwdol脅CZOnyClldooferty・Oznaczato，ZeJeZeliupowraZnienietakienieWynika

wprost z dokumentu stwicrdzajacego status praWny Wykonawcy　（Odpisu

z wlaSciwego rqestrulub zaSwjadczenia o wpISie do ccntralng ewidenqiiiinfbrmacJ1

0dziatalnoSci gospodarczqi）to do oferly nale7y dolaCZy七pelnomocnictwo wystawione

PrZeZ OSOby dotego upowaznione（WfbTmie oryginalu albo kopiipoSwiadczond przez

notariusza）．

5）PoSwiadczenie zazgodnoSC zoryginaIem dokumentdWWChodzqcych w skIad oferty

winno bye sporz担zone w sposdb umozliw阜iaCyidelltynkacje podpisu（np・WraZ
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517e現在aqahlOLrzyCh〃んrmhjwZamdwIer，lad／aposlepowantao棚短eler7IeJamdWer7taSektorowegoprol仰d＝OrngOW

のノbLeprTeLa竹‘nleOgraniczonegorndostawepoleg‘yqCq′7areaI′÷aqtZadanIa8B3Moderntza‘Ja（寝坊ZCSaInljc，ekdww

tyrardow，e－Agregalprqdotwdrcy，WChoaiqcego wskLad Pr‘jekLu”G（六m・庇′んwudrz0－品eん間Wm読cieZyrurddw－

EtaPll“wi所Vir7umOWanegOPr＝e＝LrnleLiLrqPe／Skqニe高odkbwhlnd〟SZuSp函0需用rtlmaChProgra榊（わeracyInegO

lrfasLr2LkturaiJrodowsko

zimienna pleCZ卸ka osoby po圭wiadczaJqCq kopie dokumenm Za ZgOdnoSC

ZOryginalem）・

6）Oftrta musi byC napisana na maszynie do pisania、komputcrzclubinna trwa互

iczytelnatechnikaorazpodpisanaprzezosobe（y）upowahionq（e）doreprezentoW享a

Wykonawcy na zewnatrzi zaclaganla ZObowlqZan W WySOkoSci odpowia（互iaeq cenle

Ofかty．

7）StosownewyPelnieniawewzorachdokumentdwstanowiacychzalacznikidoniniaszej

SIWZi wchodzacych nastepnie w skIad ofbrty，mOga byC dokonane komputerowo，

maszynowolubrecznie．

8）Dokumentyprzygoto、Vy†∨誓SamOdzielnieprzezWykonawcenapodstawiewzordw

StanOWlaCyChzatqcznikidonlnlqSZdSIWZ，POWmnymieCfbrm wydrukukomputerowego

lubmaszynopISu．

9）TreSezlozondoftnymusiodpowiadCtreSciSIWZ．

Zamawla璃Cy Zaleca wykorzystanie fbmularzy przekazanych prz’詑∴7amawl瑚CegO・

Dopuszcza sle ZIoZenic w ofercie za1年CZnikdw opracowanych przez Wykonawce，POd

wra…nkiem，Ze bedq Oneidentyczne，CO do treScj z k）rmularzamiopracowanymiprzez

ZamawlqaCCgO．

Oftrty Wykonawcdw，ktdrzy dolacza do oferty zaIaczniki oimej trc誇i niz okreSlona

WSIWZzostanaodrzucone．

10）DokumentysporzadzoncwjezykuobcymmuszabyCsktadanewrazzichdumaczeniem

POSwiadczonymprzezWykonawc盲・

11）0掩rtamusibyCsporzadzonawjezykupoIskim，Wlegzemplarzu，mieCfbmepisemnq

iIbrmatniewiekszyniZA4．

12）Zama中軸cyzaleca：abyof誼aWTafZZa車znikamibylazestawiona！VSPOSbb

uniemoZliwlaIaCyjqjsamoIStnadekompletacJe（np．zbindowana，ZSZyta）orazzawlerataSPis

treSci．

13）Wszelkie poprawkilubzmiany w tekScie oftrty（wtym w7la互cznjkach do oJtrty）

musza by‘parafowanc（lub podpisanc）wIasnorecznie przez osob（e）y podpisujac（a）c

O相中．

Parafka（podpis）W中abyd naniesionawsposdbumozliwiajacyidentyHkadcpodpisu

（np・WraZZi享mapleCZ担qosobysporzadzajqcもparafke）・

14）ZamaW′1amCyinfbm匝・Zeo托rtyskIadanewniniejszympostepoYanit一Sajawne

lPOdlegaJa udostGPnleniu od chwiliich otwarcia，Z Wyiatkieminformacll StanOWlaCyCh

taJemnlC宇PrZedsi帥iorstwawrozumieniuprzepisdwozwalczaniunieuczciWejkonkurencJI，

je飢Wykonawca，niepoznlqnizwteminieskladaniaoftrt，ZatrZegl，ZeniemogqonebyC

udostepnlane OraZ Wykazal，iZ zastrzezoneinfbmaCJe StanOW11到Cnlnice przedsiebiorstwa．

Wykonawcaniemo乗7aStrZeC naSt押高cychinfbm叫i：naZVry（角rm〉’）0誓adresdw

Wkonawcdw，atakzeinfbmacjidotycz脅CeCeny，temllnuWykonaniazamdwlenla，Okresu

gwarancjiiwarunkdwpZatnoScizawartychwofertach．

Pr7eZtaJemnlCePrZedsiebiorstwaw rozumieniuart．11ust．4ustawyz dnia16kwietnia

1993r．O zwalczaniunieuczciwd konkurencji（tckstjednolity Dz．U．22003rっNr153，

POZ・1503ze zm・）rozumie sf n専awnione do wjadomoScipublic7n亭infbrmacje

techniczne，teChnoIoglCZne、OrganlZaCy）nePrZedsiebiorstWalubimeinR）rmaCJePOSiad魂ce

waH0：誇gpsp？darcza・COdoktdrychprzedsiebiorcapo軸niezbednedziahnia wcelLI

ZaChowanlaichpoumoSci．

ZanlaWl網CyZaleca，abyinfbrmac」eZaStrZe20nejakotaicnmicaprzcdsiebiorstwabylyprzcz

Wykonawce zlozone w oddzielnej WeWnetrZnej kopercie z oznakowaniem，、taJemnica

PrZedsiebiorstwa’’，Lubspiete（ZSZyte）oddzielnieodpozostalych，jaWnyChelementdWOftrty・
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SPe〔新kaqalyl（，lIγCh脇ru′初出，ZamdwlenladIaposlePOWannOuditelenleZamdwLe〝］aSekorol′′egOPrOWa‘たonego一↓〉

Iryb′eI雁e，argtLnleogranlczonego′7adosfaWYPOlegqJqCqnareaILmyIZada′1′08BjModer研myaOC÷曜‘：二a／mSclekdwW′

み仰肩owIe－AgregatprqdoN，drcずらⅥ′Ch‘，宏qcego w読Ia‘lPr型祐‘〟，GospoJarkal′0謝0　品ekol値同，miejcie∠vrar‘毒w

ElupII’●W・SF，（jUlnansowar化gOpr・eZLI′準EuropeTSkqzeSrodkdwFi，′7品ts劫軸dnojc川′raImChPI’Ogram〟のブeraαIrlegO

hがas柄‘短‘ralSrodo高ko－

ZastrzeZenieinfbmacji，ktdreniestanowlatgemnlCyPrZedsiebiorstwawrozumicniuww・

ustawbcdzieskutkowaCichodtajnleniem，POuPrZednimpowiadomieniuWykonawcy・

ProtokdlpostepowaniawrazzzalacznikamlJeStJaWny・

ZaねCZmikidoprotokolumogabyCudostepnianepowyborzcnajkorzystniejszej ofe巾rlub

uniewaZnieniupostepowaniaztym，zeofertySaJaWneOdchwiliichotWarCia・

15）WIykonawcyponoszawsze皿ekosztyzwiazanezprzygotowaniemizlozeniemo氏巾′・

16）Zamawk南cyprop竺L＊ponumerowaCiparafbwaiwszystkiczapisTICStrOnyOftIty

Pr誓Z．OSObe（lubosoby・JeZelidor望eZentOWaniaWykonawcyupowazmonesqdwielub

wleCeJOSOby）podpis高岡（podpis朋Ce）ofe巾ZgOdnieztreSciadokumentuokreSktjaCegO

StatuS PraWny WykonawcylublreScia zalcァonego do oferty pehomocnictwa・Strony

ZaVl′ie亭Ceintbrma函niewymaganeprzezZamawiと専ego（np∴PrOSPektyrekhmowe

Onmle，jejdzialalnoici言tp・）nlemuSZ雀bydnumeroW楓nelPanatbwane・

2．ZaWaH0鑓0脆r吋：

Kompletnaoftrtamusizawierat：

1）Of函・SPOrZadzm仁平a POdstawie wrzoru Formularza of誼y stanowiacego

ZaiaczniknrldonlnleJSZejSIWZ・

2）OSwiadczenie Wyrkonawcy o braku podstaw do wykluc？enia・O ktdrym mowa

WPkt．lX．3．1）SIWZsporz担zonenapodstawiewzorustanowlaCegOZaIaczniknl．2do

SIWZ．

3）JeZeli Wykonawca，γkaz塙c spchianie wa…nkdw，O ktdryCh mowa w pkt・IX・1，

POleganawiedzyidoSwiadczeniu，OSObachzdolnychdowγkonaniazamdwienialub

Zdolno誼ach EnansowyChlub ekonomicznychimych podmiotdw’，享ezaleLnie od

charakteru prawnegoiaczacych go z nimistosunkdw，ZObowiazanyJeSt udowodnii

Zamaw牢Cemu・∴　bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do rcalizacji

zamdwienla．W SZCZegdlnoSciprzedstawiq庫w tym celupisemne zobowi魯Zanietych

POdmiotdwdooddaniamudodyspozycjiniezbednych7mSObdu’naOkreskorzystania7I

nichprzyWykonywaniuzamdwiemawgWZO…ZamieszczonegowZaIacznikunr3do

SIWZ，

4）OSwiadczcnie Wykonawcy o spehieniu warunkdw udziah w pos鴫POWaniu

PrZetargOWym，Oktdrym mowaw pkt・IX・l SIWZ sporzadzonenapodstawie wzo…

StanOWaCegOZaIaczniknr4doSIWZ・

5）ListepodnhotdwnalezacychdotejsamqigrupykapitalowqiwgwzoruzamieszcZOnegO

WZaiacznikunrSdoSTWZ・

6）　Wykaz wykonanych dostaw，SPOrZ軸zony na pOdstawie wzoru stanowi卑CegO

Zalaczniknr6doSIWZ．

7）DoWddwniesieniawadium．

8）PozostaledokumentywymienioneWPkt・TXniniejszdSIWZ・

XVI．　WyjaSnieniaizmianywtI’eSciSIWZ・

ProwadzonebedaZgOdniczzapisami§19Regulaminu・

XVII．Spos6bporozumiewaniaslezWykonawcami・

ZamawlaJqCyZaStrZegaPISemnahrmePOrOmmiewaniasleWninlqSZymPOStePOWaniu・

DopuszczaslePrZekazywanie伽こSem：

・　ZaWiadomieniaowyborzenqikorzystnidszqioferty；
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5179αftkaclahlolrycIJI布rtInkbwZt7mbwlenta‘iIL7pOStqPOT，・aTua‘用dzLeIer？Ee÷um・iwLenLuLektI）r（用，egOprO間drl′egOWi

lrybLeprZetargulueOgrur日。＝（周eg。na‘！。▲TlaY撃I，0／egqiqcqnarea／‘÷a‘jtZada，〝a8B・3Modermニ（均aOCそVS2°、ZaIr壷ciekb旧年

みrard‘川Le－Agregalprqdol面rcjノ同，ChOdzqcego wsktadPrqlektl左，Go岬Odarkawodr10－jc，eko、4）のVmleL諒eクリ“al－‘Idw－

LlapIl当Vや拘aanolmIlegOpI・乙eZL／nLeFur（，l）ぴkqzeir。dkん，丑〝duszu華）かnojcIwramaClil’rogra〝雄のera‘WrlegO

l′函S痢kl～lra高r‘広，WISkで，

・　ZaPytahdotyczacychtreSciSIWZ；

・　inIbrmaqlO ZmianietreScininlqSZqiSIWZ orazo przedlLIZeniuterminu skladallia

Ofert，OktdrymmOWaWPkLXVIII；

・　WnioskdwoprzekazanieSIWZ．

WskazalleW2萄dokumentyprzekazanefaksemuwaZasleZaZlo20neWteminie，JeZeliich

treSC dotarla do adresata przed uplywem terminui zostata niezwlocznie potwicrdzona

pisemnie（listempoleconymlubpoprzezzloZeniepismaosobiScie）i

Jezeli Zamawlと洞Cylub Wykonawcy przeka加商ww．dokumenty魚kscm，druga strona

nleZWlocznlCPOtWierdzafaktichotrzymania．

Przedluzenie terminu skladania ofert niewpIyWa na bieg terminu skladania wniosku

OWyJaSnlenietrcSciSIWZ・

W przypadku rozbieznoSci pomiedzy treScla ninlgSZej SIWZ，a treiclq udzielonych

Odpowiedzi言ako obowlqZuJaCa naleZy przy庫　trcSd plSma ZaWieraJaCegO POZnlqSZC

OSwiadczenieZamawlaJaCegO．

XVIII．Miejsce，terminispos（ibzlozeniaoferty．

1．0ferte nalezy zIozyc w siedzibie ZamawlaJaCegO W Zyrardowle，PrZy uL Czystej5，

pokdj nrlOO，Ipietro，W nlePrZekraczalnym terminie‥　do dnia28・08・2015　r・do

godz・10坦・

2．0ferte nalezy　71oz〉′C w nleprZqrZyStg，ZabezpleCZOnq PrZCd otwarcicm kopercie

（PaCZCe）．Koperte（paczke）naLezyopisaCnastepujqco：

PrzedsiebiorstwoCospodarkiKomunalnej”Zyrarddw”Spb霊ka∴ZO・0・

ul．Czysta5，96－300Zyrarddw，POLSKA

0万rtawpostu701〃aniunadostawepolegqIiqcqnarealizadiZadania19－ZZlk24月・amOChodu

SPeCialisD）CZnegOSSqCOpiuczqcego

，，NieotWieracprzcddniem：28・08・2015r・lgOdz・10辿，，

3．Nakopercie（PaCZCe）oprdczopisujw．nalezyumieSciCnazweiadresWykonawcy・

XIX．　Zmianylubwycofhniezlozonejoferty．

1．SkutccznoSCzmianlubwcofaniazlozonejof誼）T，

WykonawcamoZewprowadziCzmianylubwycofaCzlozonqprzezsiebieofe証e・

ZlniallylubwycofれiezloZonejoftrtysqskutecZnetylkowdwczas，gdyzostalydokonane

PrZeduplywemterminuskIadaniaof誼・

2．ZmianazIoZonejof誼y，

Zmiany．poprawkilubmodynkacjezlo20nejofertymuszqbyCzIozonewmlqSCuiwedlug

ZaSad obowi中aCyCh przy skIadaniuotmy・Odpowiednio opisanekoperty（paczki）

za：WieraJqCe Zmlany，nalezy dodatkowo opatrzyC dopiskiem’’ZMIANAIi・W przypadku

zIoZeniakilku，，ZMIAN”koperte（PaCZke）kazdej”ZMIANY’’naleZydodatkowoopatrZyC

napISem。ZMIANANR…”

3．Wycofaniezlozonejoferty．

Wycofれie zloZoneJ Oferty nastepue POPrZeZ∴力02enie pISemnegO POWiadomicnia

POdpisanegoprzezumocowanegonapISmieprzedstawicielaWykonawcy・
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ELqp／I’’†′甲6g？ItanSOu）anegOpI“2eaUI準EuropぴkqzeErodkdwFunLhL：鋤SL，効10jc出ram‘TChProgran硝（4，eraC：り〝eg（〕

I所aslrIlk初・aljro‘Io囲ko

WycofanienaleZyzIoZycwmIqISCuiwedlugzasadobowl卑ZuJaCyChprzyskladaniuoferty・

Odpowiednio opisana koperte（PaCZke）zawierajaca powiadomiellie nalezy dodatkoW0

0PatrZyddopiskicmI－WYCOFANIE日．

XX．Micjsceiterminotwarciaofbrt．

Otwarcie ofert nastapl W SiedTibie Zamaw同年CegO W Przedsiebiorstwie Gospodarki

Komunalnej，，Zyrardbw’’Spdlka∴Z O．0．ul．Czysta5，96－300Zyrard6w w sali nI・2，

partcrlWdniu28・08・2015r・OgOdz・1030・

XXT．　Trybotwareiaoftrt．

1・BezpoSrednio przed otwarciem oferl ZamaW埋aCy POdaje kwote，jaka zamierza

PrZeZnaCZyCnaSnnanSOWaniezamdwienia．

2・Wtrakciepubliczncjse争jiotwarciaoftTtnieb担aOtWieranekoperty（paczki）zawierajqce

Oferty，ktdrychdotyczyi’WYCOFANIE’l．TakieoftrtyzostanaOdesIaneWykonawcombez

3・Kopeny（paczki）oznakowancjako’lZMIANA一’zostanaotwarteprzedotw…専emkopert

（paczek）zawipraj卑CyChoftrty，ktdrychdotycza・PostwierdzeniupoprawnoscIPrOCedury

dokonaniazmlanZOStanaOnedoIaczonedoof誼y．

4・W trakcie otwierania kopert（PaCZek）z ofertami Zamawiaj卑Cy kazdorazowo oglosi

Obecnym：

1）nazweiadresWykonawcy，ktdregoofertajestotwieralla；

2）CcllePOdanqwFormularzuOftrtywpkt4．2．

PowyテszeinfbrmaCJe ZOStanq Odnotowane w protokole postepowania o Lldzielellic

Zamdwieniapublicznego．

5・NawniosekWykonawcdw，ktdrzynicbyliobecnipodczasotWarCiaoftrt，Zamawl棚Cy

PrZekazeimniezwtocznieinfbrmaqie，Oktdrychmowapowy車iwpkt．XXI．1，XXI．4．1）

iXXI．4．2）．

XXII．ZwrotofbI・tybezotwierania．

Oftrtezl020naPOterminieZamawlgaCyZWrdcibezotWierania．

XXIII．Tcrminzwl箪aniaoftrta．

WykonaW′CaPOZOStqJeZWlaZanyZlozonqoft垂PrZeZ30dni，BiegterminuzwlaZaniaoferta

rozpoczynasleWraZZuPlywremterminuskIadaniaofert．

XXTV・OpissF，OSObuobliczeniaceny．

1，PodanawoferciecenamusibyCwyra20naWzi．

2．Cena ofe証y powinna byd podana jako wynagrodzenie ryczaltowe．Ustawa z dnia

23kwietnia1964「．－Kodeks cyW′ilny ten rodzaj wynagrodzenia okreSla w art．632

nastepu唱CO：

§1・Jezelistronyumdwilysieowynagrodzenieryczaltowe，PrZyjmujacyzamdwienienie

InOとe Zadae podwyzszenia WynagrOd篤nia，Chociazby w czasie zawarcia Umowy nie

moZnabyloprzewidzieCrozmiarulubkosztdwprac．
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．簿ec．1雄aqahtolり・Cht侮unkdwZa〝面）はnIadlaposlepo、′・anZaOutkLelenLeニam高点enLaSekto′－014，egOprOWaeko′7egOWi

′rvbLel，rulargunLeOgran，C＝0negOna‘loslaTtYpOleg‘yqCqnurealLこaqtZa‘1anta8B3Moderm＝aqaOC；、ノSZCm／nijcIekbwM，

ZyrardoW，te∴4gregalprqdoLlybrc三甲yChodzqcego↓VSktadPrqle短．iGospodarkawodn0－3cleko、伸一↑）mieScIeZ囲′“ddw－

ElaplI’’開PbUtr，anSOWar一egOPrニe二U昭Etu・qPySkqze高odkdyFundZLLYZZLL草々JnO誼一年ranlaCilF’′t）gl“a研Ck，er・煩Inego

§2・JeZelijednakwskutekzmianystosunkdw・kt6rejpiemoznabyloprzeW’idzieC・

wykonanie dziela grozilob〉′　PrZyJm晒Cemu Zamdwicllle raZac往　Strata・Sad moze

POdwyZszycryczahlubrozwlqZadUmowe・

W zwiazku z poWyzszym cena olt証y musi zawieraC wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowaniazamdwieniawynikajacewprostzOpisuPrzcdmiotuZamdwienia・

cc叩OrertyjestkwotawmienionawFormularzuOfれy－ZaIaczniknrldoSIWZ・

3・SposdbzaplatylrOZliczeniazarealizaqIeninlCJSZegOZamdwienia、OkreSlonezostalywe

wzorzcUn10WWSPraWiezamOwieniapubLicznego－ZaIaczniknr7doSIWZ・

4．Zamawl明CyPOPraWiwofCrcie：

1）oczywisteomylkipisarskie；

2）oczywiste omylki rachunkowe z uWZgl担nieniem kollSekWnCji racllunkowych

dokonanychpoprawck；

3）inne omylkipolegi南ce na niezgodnoSciofもrty z SIWZ，niepoWOdL塙eeistotnych

ZmianwtreScioferty，

－niezwloczlliezawiadamla凋COtymWykonawce，ktdregoofertazostalapoprawiona・

5．JeZeliw terminie3dniod dnia doreczenia zawiadomienia Wykonawca poinfbrmuJe

Zamawl明CegO，Ze nie zgadza sle na POPraWienie om、rlki，O kldrq mowa pow互q

wpkt．XXIV4．3）Zamawiajqcyodrzucioft所与WykonaWCy・

XXV・UzupeInieniei wyJaSnlenie wymaganych przez ZamawlaJaCegO

oSwiadczehlubdokumentdw．

OdbywaCsiebedziezgodniez§20Regulamillu・

XXVT．Occnaofert．

1・PrzywyborzeiocenianiuoftHuznanychzawazne・ZamawlaJaCybedziekierowaC sle

nastepl南cymikryteriamiiwagamiimodpowiad祉cymi：

a）　Cenaofe巾y（brutto）－70％－70pkt

b）　DlugoSCokresugwaranq1－30％－30pkt

2．JeZelicenaoftrtyWydqiesleraZaCOniskawstosunkudoprzedmiotuzam6wieniaibudzi

WatPliwoSciZamawl到IaCegOCOdomozliwoSciwykonaniaprzedmiotu7amdwieniazgodnie

z wymaganiami okreSlonymi przez ZamawlaJaCegOlub wyniki南cymi Z Odrebnych

przepISdw，W SZCZegdlnoSciJeSt nizsza o30％od wartoSci zamdwienialub Sredniq

arytmetycznej cen wszystkich zloZonych ofeTt，Zamawi…tiacy post紳ijak okre乱onc jest

wReguLaminie．ObowlaZekwykazania，乞eofertaniezawierara垂COniskiejceny，SPOCZyWa

naWykonawcy．

3．Zamawl醐CyOdrzucaoft巾Wykonawcy，ktdryniezIoZylwyJaSnielilubjeZeLidokonana

ocenawyJa血iehwrazzdostarczonymidowodamlPOtWierdza，ZeOfertazawierarazqconiskq

cenewstosunkLIdoprzedmiotuzamdwienia・

4．Sposdbocenyoltrt．

Za o氏Tt n埋ikorzystnlqSZa ZOStanie wybralla Oferta，ktbra dostanie naJWleCeJ Punktdw

ObliczonychwgponiZszegowzoru：

po＝誓＋岩

gdzie：
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母型）雄aqaI妬l′yCh肋r～JnkdwZamdw，emadlaPOSLepo一十′ar～taOu・kIele研eZamd聞enlaSekto′‘01′egOpI“OWadwI7egOW

〃ybleprニe′argumeOgrunl‘iニ‘）lteg。r，adostawepoIegq／qcqnarea／l＝aC／′Za‘ねn′08BjMo‘！erntSaUaO‘ウノSZCmInLSCi′ekbww

ZyrurthwLe－AgregalprqdoIwdrc÷l一．WChod・qCegO、VSkladPlgekLu”G卑プ（）darka－Wdn‘，」C，ekowia一レ〝毒cleZyrardbM，

Elapll’’M，SP瑚｝70′1SOWanegOpl・Ze2［／碕EzLrPPySkqzeSro‘1kdwFl‘′～dus・正輝jnojctwI”a椎ICl？Programuq〕eraαInegO

l所a高男tktLtral高訪（州読o

P。－iloSCpunktdwprzyznanqocenianqjofertydlakryteridwwymienionychWPkt・la，b，

Cmin－nqnlZSZaCenaSPOSrddzIoionychofert，

C。一CenaOfertyocenianeh

g皿一〇kresgwaranqlnajdluZszyspoSrddzlozonychofertliczonywdniachmieslqCaCh，

g。－OkresgwaranqlOCenianejoftTtyLiczonyWmieslaCaCh，

MinimalnyokresgwarancjlnjemoZebyikrdtszyniz24mieslaCe・

Oftrtywktdrychjedenlubwiecejokresdwgwarandibedziekrdtszyni224mieslaCeZOStana

OdrzuconeprァezZamawlaJaCegO・

DlaOftrtwktdrychokresgwarancjibedziedluZszyniz60miesleCy，dLaceldwocenyofもrt

prz）併tyZOStanieokres gwaranqlrdwny60miesleCy・

5．ZamawIaJaCyOCCnilPOrdwnajedynieteofbrty，ktdre：

l）zostanq zloZone przcz Wykonawcbwr niewykluczonych przez Zamawiajqcego

ZninlqSZegOPOStePOWanla；

2）享ZOStanaOdrzuconeprzezZamawimcego・

6・ZamaWlaJqCy udzieli zamdwlenia Wykonawcy，ktdrego oftTta OdpowiadaC bedzie

wszystkim wymaganiom przedstawjonym w SIWZizostanie oceniona jako

najkorzystnlqSZaWOParCiL10POdanekryteria wyboruokreSIonewpkt・上申uzyska

naJWyZSZqliczbepunktdwokrcSlonyclljakpodanowpkt・4・

7．JezeLiniebedziemoznadokonaewyboruof誼ynaikorzystnlgSZeJZeWZgledunato，Ze

zostalyzlozoneo先高yotakiejsameJCenie，ZamawlaJaCyWCZWietychWykollaWCdwdo

zloZenia ofert dodatkowch w okreSlonym terminie・Wykonawcy，Skladajac oft血y

dodatkowe，niemogazaoftrowaCcenwyzszychnizzaofもrowanewzZo20nyChof誼ach・

8．OfeHamoZeuzyskadmaksymalnie100pkt・

9．W toku ocen）′Ofert Zamawl明Cy mOZe Zada60d Wykonawcy pISemnyCh wyJainieh

dotyczacyclltreScizlozonejoferty・

10・Zamawl明CyPOWiadolninapISmieowynikachpostepoWaniawszystkichWykonawcdW

ktdrzyubiegalisIeOudzieleniezamdwienia・

11・WybranemuWykonawcyZamawl明CyOkre組mlgSCCitcminpodpisaniaUmowy・

XXVll．WykIuezenieWykonawcy・

1・ZamawlaJaCy Wykluczy Wykonawcdw z ninleJSZegO POStePOWania o udzielenie

zamdWieniawprzypadkachokreSlollyCllW§29Regulaminu・

2・ZamawlaJaCy ZaWiadamia rdwnoczeSnie Wykonawcdw，ktbrzy zostali vrykluczeni

z ninlqlSZCgO POStePOWania，POdajac uzasadnienie faktycznei prawne・Of誼e

Wykonawcywykluczoncgouzn劉eSleZaOdrzucona・

XXVIII．　Odrzucenieoferty．

ZamawiqjqcyodrzuciofertewprzypadkachokreSlonychw§30Regulaminu・

XXIX．　ZmianypostanowiehzawaI・tejUmowy・

Zmianyzawa両UmowysadopuszczonenawarunkachokreSIonychwUlnOWie

（ZaIaczniknr7doSIWZ）・
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擁αfTkaqal的（ryc引航刑nkbwZt，mdMenLadlaposlepowann0・・dzlele′7iezamdIWjenlaSektorowegoprowa‘kor，egOW

llTbLeI′rごelargurtteOgramCヱOnegOnadoslaw碑。Ieg‘Uqrqmrea／i÷aqlZadama8B3Modcrn12aぴ7°CySZCZa／I7I諒ekbw、▲）

4ノrardoMノle－ノイgregaLF・′・qduLwi，℃＝y，WChodzqcego↓VSkladPr‘Uekl時G‘周p・）dalJu↓順IrI（，一㌔cteko周一，一mteScLe砂ra′dbw‾‾

ELapll”Ⅵ′SP瑚rmso間negOp′・＝eこUrzleEzLr’雄／読qごejrodkdwF、umhLSZuSPd〝Oj：C日出‘，maChProg′”（川岨0厨rt，切I化g（）

l′布sl周航tr‘l膏r‘，hw話0

XXX．UniewaznieniepostePOWania・

Zamawl明CyuniewaかlPOStePOWanieoudzielenieninlgSZegOZamdwieniawprzypadkach

inazasadachokreSlonychw§36Regulaminu・

XXXI．SrodkiochronyprawneJ・

WpostepowaniumajazastosowanieprZePisyzawartew§64Regulaminu・

XXXII．　ZalacznikidonlnleJSzejSIWZ・

Oznaczenie 疲�ｧv��

Zalaczniknrl 婦ｦG&f'&ﾗVﾆ�'ｦ��W'G��

Zalaczniknr2 婦ｦG&�7v��F7ｦV譁��'&�ｷW��7F�vF�霧ﾇV7ｦV譁��

Zalaczniknr3 婦ｦG'ｦ�&�ﾆ�ｦ�ﾆﾆ��F�FF�譁�F��7���4ｦﾆ譁Wｦ&VF逍6��6�#ev���
okreskorzystaniaznichprzywykollyWaniuzamdwienia 

Zと喧cznjknr4 婦ｦG(���7v��F7ｦV譁���w霧��v7������7�T匁坊謾ﾆﾅv�'V豢���VGｦ��ﾇR�

WpOStePOWaniu 

Zalaczniknr5 婦ｦG&ﾆ�7G���ﾖ薮FGv��ﾆWｦ�7�6��4･6�ﾗ�w'U�霧��友�ﾆ���

Zal挙Zniknr6 付蘭ｶ�ｧvｶ��逕6��7F�r�

Zalaczniknr7 婦ｦG%Vﾖ�謡7�&�v妨ｦ�ﾖGv坊譁��V&ﾆ�7ｦ�6v��R�

Zalaczniknr8 微��7�'ｦVFﾖ薮GWｦ�ﾖGv坊譁��
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SPe‘所kat：／a柄）lnychmrunkbwZamdwlen，adIapostePOWantaOudzteleme∵＝amtiwle′mSe短r？WegOrWJ一tud2mrZeg（川’

trJ′hLePrZetargurueOgramCZOnegOna‘lostatレIepOleg‘雅iqnarealLZaり吉子adania8B3ModernlZaqaOC少，jZCm／nliciekん↓レ

Zyra′・dowle－Ag′・egalprqdoA売rcz］′，WehoLkqcego wsklad Prq／ektui，Go岬OdarkawodnoJclekowaTγmtCjc′eZl）rar‘Idw－

ELaFJll”、理研narlSOMノanegOprZeZL朽EuropelSkqzeSrodkdw凡n‘hLSZuSZ・所n‘）諒↓レiramu（：hPr（）gIWmuqjera砂′negO

h所astruk柄raiSrodolyisko

鵠設㍊鰐RA 送姜

ZaiaczniknrldoSIWZ

Wzdr

FORMULARZAOFERTY
WPOStePOWaniuoudzieleniezamdwicnianarealizaqe：

Zadania∴8B．3　－，，ModernizacJa OCZySzCZalni Sciekdw w Zyrardowic－　Agrcgat

pradotwerczy”，WChodz笹eWSkladProjektu”GospOdarkawodno一gciekowaWmieScie

Zyrarddw－EtapII’’，WSP6霊鯖nansowancprzezUnieEuropejskazegrodkbwFunduszu

SpdjnoSciwramachProgramuOI）eraCyJnegOInfrastrukturaiSI’Odowisko・

NrrefercncyJnynadanyspI・aWicprzczZamawlaJaCegO：ZP／JRP／D／11／2015

1．　ZAMAWIAJACY：

PrzedsiebiorstwoGospodar・kiRomulZahJ匂，，Zyf．arddw’’SZl・ZO・0・

初0秒Sia5

96－3004，rarddw

POLS比4

2．　WYKONAWCA：

NinicjszaofbrteSkIada：

Lp． 疲�ｧv�w霧��v7綿�｢�AdresWykonawcyl） 

1）JSlininit亦ZaqfをrtaSklaChlnajestWSPdlnieprzez‘ルbchlubM）i笹T W与k（，na一件‘高

nCllezy pot癌naz甲ji aCかesy“wszystkich tych W高めnal性61ylub nazwei adres

PelnomocnikarLiChra）zgodCiezSIWZ．

3．0SOBAUPRAWNTONADOKONTAKT（iw（dlaniniejszejofeIty）：

Nazwisko ��

Adres ��

Telefon ��
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上唇鋤kaqaJstotnycl汗脇間nkiiwZamdwen′ad／aposleporwa′uuOu’k↓elenLeZaI訪れ，LeIuail’eklI）r（川eg（フPl当用ad・（）neg（川

砂bほprZe他rgun故｝granlCZUnegOIlu‘JoLSLa一人，eI，OIeg明CqnareaIIzatjiZadama8B・JlVodermzaqaOC瑚2cmInLjcIekbww

みrar‘ノ（）部e－Agregatprqdoルdrczvwcl70aiqcego wsktadPr‘Uekt信一GospodarkawodnoJcleko、待†lIInleScleZyraI“ddw－

Elapll’’▼レ一面狗a17SOV，a′CegOp′・Ze・U埠F：zNlV）かkqze諒，dkや，Fhrlduszt‘S1，のnojciwra′TnChProgra肋（本eru切rlegO

h伊asll・沈l～lratSrourow′最，

Fax． ��

e－mail ��

4　　　DEKLARACJAWYKONAWCY

4，1M〉′，niZeJ POdpisani，bed魯C uPOWaZnionymi do podpisania nil埠JSZq Ofelty przez

Wymjenjonego powy袖Wykonawce，W Odpowiedzi na Pahstwa ogIoszenie o ww．

Zanldwieniu oSwiadczamy，ze przeanalizowaliSmyi w petni akceptuJemy treSC

dokumentdwtworzacychSIWZ．

Niniqszym przyJmuemy bez zastrzezeh czy ograniczehi W Calo丸ipostanowienia

zawartewSIWZorazinft）rmuJemy，ZezdobyLiSmywszelkieniezbedneinfbrmacjedo

OPraCOWaniaofbrtyipodpisaniawynikajaceiZniejUmowy・

ZobowiazuJemySlGlgWaranl叩emy，bezzastrzezehczyograniczeh，WykonaniecatoSci

zamdwieniazgodnieztrcSciaSIWZ，WtylnZW句CZOnymdonleJWZOremUmowγ．

4．2　CenanaszejofertyzarcalizacJeCaIoScininlqSZegOZamdwieniawynosi：

WtymVATwwysokoScil23％i／IO％］＊，tj

（Slownie：

4，3　WramachzamdWielliaofertuemyponiZszyagregatpr軸otwdrczy－kogeneracyJny：

－naZWaPrOducenta

一mOdel，tyP（OZnaCZeniahandlowe）‥

4．4　0gwiadczamy，光nalezymy／nje naleZymy＊dotq sameJgruPykapitalowcJ∴WrOZumieniu

ustawyZdnia161utego2007r．Oochroniekonkurcnqjiikonsumcntdw（Dz．U．Nr50，POZ．

331，ZPdZn．zm・）．

W przypadku przynaleznoSci do tq samcJ gruPy kapitalowcJ nalezy

WyPeIlliCZaIaczniknr5doSIWZ．

4．5JesteSmy ZWlqZanininlqS埼OJtrtaprzezokres30dnioduplywuterminu skladaniaofert

（terminliczony、iest w互cmie71dniem wy7naCZOnym PrZeZ Zamawi年jacego jako termin

SkIadaniaofert）．

4．6　ZobowlaZ哩emySiedozakohczeniarealizaqilPrZedmiotuzamdwieniawterminie：

30．11．2015r．
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jbeq研aqahf0時〔：／7IbJ・nnkiwZamL5wlenIadlaposlepO肌7maOuCklele′710二amd立間taSek10rO、′egOp′”0、＋，‘ttたonego”，

frvb′ep′・Zelarg－LmeOgrunLC＝OIZeg。rZadosta一一）持，0／egq／qCqnareal′＝‘tqtZa‘ねnm8B3Mo‘カ月11m‘、／（′OC叩㍑C2t，Int諒iekdw一‘

Zyrardowle一／lgregalF・r‘ldol而rc斗）．WChod均CegO WSk／a‘lP′”qekl～iGoやOdarkawu‘Jno一言（．Leko肌＝一間e諒IeZyrardbllI－

EtapJJ‖wspbI／7nanso”ノanegOprニe・Lh11gEzLrqPぴk‘l＝eL諒JdkdwhLn‘Juszl・串のnoScIwr‘周（ICIzProg′’amILの，eI“aC所ego

I′函slr面I′・alSro‘10－佃ko

4．7　Skladamy niniqjs坤　Oferte w tym postepowaniu【we wtasnymimieniuI／Liako

WykonaWCyWSPdlnieubieg萌cysieoudzieleniezamdwieniai＊

4．8　Nie uczestniczymyjako WykonawcawjakidkoIwiekinncJ Ofbrcic zlozonq w cclu

udzicIcnianil埠JSZegOZamdwienia．

4．9　Udzielamy………miespcynapcIcnzakreszamdwienia・

4．10　Wadiumwkwocie………………‥．Zl（slownie∴　　　　　　　　…‥ZIotych声OStalo
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Wzdr

WYKAZUWYKONANYCHDOSTi4W
wpostepowaniuoudzieleniezamdWienianarealizacJe：

Zadanie　8B．3”Modernizacja oczyszczaLni Seiek6w w Zyrardowic－　Agregat

Pradotwdrczy”，Wl劉CZOneWSkJadProjektu。Gospodarkawodn0－gciekowawmieScic

zyrard6W－EtapII，，wsp6mmansowancgopI・ZeZUnieEuropejskaze打odkbwFunduszu

SpbjnoSciwramachProgramuOperacyJnegOInfI’aStruktura・

NrI・eferencyJnynadanysprawieI）rzezZamaw，laJaCCgO：ZP／JRP／D／11／2015

ZAMAWIAJACY：
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SPe鋤kaqals10痢ChmrmkwZamd、yterZladIaF・・）SLPF，（州antaOud2telemezamdw諺′棚Sekt0′“？一′legOprO、Vad：OmgOW

ルbほprZetargu′7，eOgran彫OnegOr7adoL痢VPp。／egLyqCqnareaIL2a。，Zadania8B3Mode′催aUaO型′bi2（iZuIn壷IeんIIv

Zyrardo、↓一，e－Agregull，rqdot読rcっノ言値互odzqcego wsktadPr（yektu”G。ApUdurkuwod′70－3ctekoT出川teScleZVrardbw‾

ELLLI，ll’iwspd拘ansowanegoprヱeZLhurEurtpeJ・YkqzejrodkbwFt，ndus：uSP6jnojctw′”ama‘’hProg′●amIq，eraGWr7egO

h在所uk面alSroJ（ルSk

Zalaczniknr7doSIWZ

4塁

Wzdr

UMOWYWSPRAnYEZAMりWtENL4PUBLICZNEGO

narealizacJe：

Zadania　8B・3　ModernizacJa OCZySZCZalni Sciekdw w Zyrardowie－，，Agregat

pI・adotwdrczy”WChodzacewskiadProjektu，，Gospodarkawodno一室ciekowawmicScic

Zyrard6W－Etapl1，，，WSpbIfinansoWaneI）rZeZUnieEuropejs函zeSrodkdWFunduszu

SpbjnoSciwramachProgramuOper鵡yJnegOInfrastrukturaiSrodowisko・

Umowanr……‥．………‥“

zawarta w dniu……………………………‥rOku w Zyrardowic pomiedzy Przedsiebiorstwem

GosI）OdarkiKomunalncj，，Zyrardbw”Spdlka∴Z O・0，96－300Zyrarddwul・Czysta5，

wpISanym do reJeStru PrZedsiebiorcdw prowadzonego przez S卑d Rejonowy dla m・St・

WarszavTy W Warszawie，XIV Wyd7ljal Gospodarczy pod numer KRS‥　0000153850・

NIP838－000－72－01，REGON750086653，KapilalZakladowy47・207・000，00zl・

reprezentowanymPrZeZ：

zwanymda南”ZamawlaJaCym’’

a

reprezentowanymprzeZ：

zwanymdalej一’Wykonawc引・

WrezultaciedokonaniaprzezZamawlaIaCegO Wboru oftrty Wykonawcywpostepowaniu
oudzieleniezamdwieniapublicznego，PTOWadzonymwtrybieprzetargunieograniczonegond

podstaWie Regulaminu udzielania zamdwieh sektorowych w Przedsiebiorstwie Gospodarki
Komunalnq。Zyrarddw”Sp．z o．0．－tekstjednolity：Za互cznik do Uchwaty nr17／2015

ZarzaduPrzedsiebiorstwaGospodarkiKomunalnd”Zyrarddw”Sp・ZO・0・ZdniaO2・06・2015r・，

zostaIazaWartanin噂SZaUmowa，ZWanadalej，，Umowか’onastepuJaCqtrefci‥

PRZEDMIOTUMOWY

§1

1．　Przedmiotem UmovryJCSt dostawa polegaJaCa na reali7aqi Zadania　8B・3

ModernizacJa OCZySZCZalni Sciekdw w ZyrardoWie　－，，Agregat pr担otwdrczy，，

wchodzacegowskladProjektu，，Gospodarkawodn0－SciekoWalVmieScieZyrardew－
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▲笹鋤kaqahto砂CIi脇r・lr・kdwZan高砂・emad／aposlepoW・anlaOudiielenLem”諭vlen，uSekLo，’‘順gOFノr‘）Wud＝0′7egl川

砂bLepr＝ela′・gl出昭Ogra品目Crl）negO′7adoslal咋pOIegalqCq′W′・ea／Lmq′Zd‘一）．lu8BjMode′・ntJuqaOt・÷博ZCニaIn待cLekbw一年

Zyralh，層e－AgregalprqdoルdrcサWCho的ceg‘日高IadPrq／ekl畑GojPOdarkawodnoJcLeko間W′niej‘昭Zyra′dd、リー

Lmtpll’’、＋，函拘aT・Lm†一・LLnegOPrre：U所E〟rOPe／Skq・ejrodkdy，FunduL、m・V，dnoiclW′ramCl7F’rog′armI（袖eracy／negO

hがa．再順短Ir部iSro‘loM）lSko

EtapIl”，WSP6IfinansowanegoprzczUnieEuropcjskaZe諒odkdWFunduszuSpdjnoSci

wramacIIProgramuOperacyJnCgOIn什astrukturaiSrodowisko・

2．Przedmiot Umow zostanie wykonany na wamkaclli w zakresie okreSIonym

wpostanowieniachninlqIS袖UmovyoraznawarunkachiwzakresieokreSlonymw：

a）Opisieprzedmiotuzamdwienia，

b）OfercieWykonawcywrazzzalacznikami，

C）SpecynkacjiTstotnychWarunkdwZamOwienia（SIWZ），

d）W）jaSnieniachZamawiaj牟CegOudziclallyChwtrakcieproceduryPrZetargOWやi・

3．NazakresrzeczowyprzedmiotuzamdWieniaskladasie：

－dostawa魚brycznienowego（rokprodukcji2015）agregatupr担otwdrczeg0－

kogeneracyJnegOOmaX．mOCyeLektrycznej140－150kW；

－PraCeinstalacyJneWZakresie：praCdemonta20VVCh，POSadowieniaagregatuwOb・26・l

PomieszczeniepompclePlnychigeneratorapr如ullaterenieOczyszczalniSciekdwprzy

ul．Czystqi5wZyrardowie，PrZebudowairozbudowaistnlq庫egOukladuodbioruenergll

clePlneJ，PrZebudowairozbudowaistnlqaCegOukladukominowego・prZebudowai

rozbudowaistnl瑚CegOukladuchlodzeniamieszankicieplneJ，PrZebudoWairozbudowa

istnlqaCqCZeScielektryczneJ，

－PraCeZWlaZane WSZCZegdlnoSciz：

dokonanienl WSZelkich niezbednych u7gOdnich projektu posadowieniai pod互czenia

agregatu pr軸otwdrczego naterenie w・Obiektu，Wykonaniem prqjcktu technicznego

przylaczeniaagregatudosiecienergetyczneiWraZZuZySkaniemwymagan｝′Chuzgodniehi

pozwolehodWlaScIVJyChjednostek－Je泊ibed脅Wymagane，uruChomieniemikontrola

poprawnosci dzialania agregatu・　PTZeprOWadzcniem　　2　　pr6b

ruchomienlOWyCh／rozruchowych　24　godzinnych W OkreSIonych odstepstwach czasu

uzgodnionycllZZamawla璃CymagregatuPOdpelnymobciaZeniemodbiordwrobiektuw

przedziale140－150kW－Prdbkohcowa，WykonaniemdokumentacJIPOVykonawczqw

fbrmieuzgodnionejzZamawlaJaCymlprZCkazaniejejZamawlaJaCemuWiloSci2egz・

－bezplatnyminaprawamiwokresierekojmilgWaranCJl・

4．Szczegdlowy zakresiopISPrZedmiotuzamdwieniauJety ZOStalwOpisie przedmiotu

zamdwienia－Zalqczniknr8doSIWZ・

5・W pT7：yPadku sprzecznoSciW POStanOWieniach dotyczacycllPrZedmiotu Umowy・do

celdwrinterpretaqiibedamialypICrWSZehstwodokumentyZgOdnie7naStep朋CakolかoSc卑

Wyia鉦eniaZamawlaJqCegOudzielonewtrakcicproceduryprzetargowej，Opisprzedmiotu

6・WykonawcaoSwiadcza，ZeZapOZnalsleZOpisemprzedmiotuzamdwieniaorazinnymi

dokumentamiopISLUaCymlPrZedmiotzamdwieniainiestwierdzawnichbledbw，anibrakdw・

JeZeliwtrakcierealizacjiUmovyzostanawjakikoIWieksposdbし直wnionebled〉十ubbrakiw

ww．dokumentach，WykonawcaniezwIoczniezawiadomionichZamawl到IqCegO，niepoznlq

jednaknizwterminie3dnioddatyichし直wnienia・

7．0pisane w ust．2i3zakres obejmuJe WSZelkie：dostawy，rOboty，rOZruCllylPrdby，

badania，S7kolenia niczbedne do nalezytego oraz temlinowego wykonania przedmiotu

Umow．
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Si，eCiyGkLIyul肱，l′yChWarmkbV，Zamdwlen細dIapos華poW・amaOudle／enIe＝amb高一ie／iIaSek10rOWCgOprOWa‘kortegOWi

華biepr＝e／argunteOgra′酷ZOTlegOFmdosl‘tWePOIeg‘yqCqTWreaIt＝a‘JIZa・la〝Ia8B3恢〟krr71ZayaO‘・少ZCZa／n高C，ekdwW′

ZIJrardo肌e－AgregalI型du′WirtZyWChodIqCegO WSktadJ，rqIekt〟．，Gopodarkawodrz0－jc，Cko”，aV，mleicle4′rardbw

EtapII一●wspd拘anso↓↓一a′tegOpr：e：L′雄Europyskq・eSrodkやFtindus2uLSh（yn（）諭wrLLmuChPrugrurmq）eruLlyneg‘，

lIが郡l川（諏IralSroaiowISko

POZWOLENIA，MATERIALYIURZADZENIASTOSOWANEDOREALIZACJl

PRZEDMIOTUUMOW
§2

1・　AgrcgatprQdotwbrczy－kogeneracyjnymusibyCfabryc中eTOWy（rokprodukcji

2015）musIPOSiada60dpowiednie dokumentywymagane przepISamlPraWaWPoLscedla

tegotypuurz如zeniainiezbednedojegouruchomieniaiW互czeniawsystcmcncrgctyCZny・

2．WykonawcaJeStZObowiazanyPrZekazaCZamawlaJaCemudokumenly，OktdryChmoWa

WuSt．lprzednajpdZniejwdniudostaw・

3．Wykonawca ponosi pehq OdpowiedzialnoSd za skutki wynik語ce z nlePOSiadania

POZWOIchoktdrychmowawust・1・

4．Wszelkie vryroby zastosowanc przcz Wykonawce do realizacJl PrZedmiotu UmovYy

musza byC dopuszczone do obrotuido powszechnegolubjednostkowego stosowania w

budownictwieinadowddtegoposiadaCodpowiedniedokumentywγmaganePrZeZWlaSciwe

PrZePISy・

5．Wykonawcajestzobowiazanyprzekaz’諦ZamawiajqCemudokumenty，Oktdrychmowaw

ust．4przedichzastosowaniem，WraZZeWSkazaniempodstawyprawneJWPrOWadzeniado

ObromWγrObu．

6．WykonawcaponosiodpowiedzialnoS za skutkiwynikajqce7∴7aStOSOWania wyrobdwr

niezgodnychzUmowaiobowiqzujacymlPrZePISami・

TERMTNY

§3

1．UstalaslenaStePuIaCetemlny：

a）TcrmjnrozpoczeeiareaLizacjiprzcdmiotuUmowy：dzielipodpisaniaUmowγ・

b）WymaganyTerminZakohczeniaRealizal串PmdmiotuUmoYy－30・11・2015r・

2．ZaTemin Zakohczenia RealizacjiPrzedmiotu Umowy rozumle Sle temin vTykonania，

potwierdzonyprzezZamawia南ccgoiInZynieraKontraktunnspektoraNadzoruwProtokole

Odbio…Kohcowego．

3．Wykonawca zobowlaZ翰nyJeSt najpbZniej na co naimniei14　dni przed Tem五nem

Zakohczenia Reali71aCji Przedmiotu Umovy przekazaC do zatwierdzenia Zamawl明Cemu

dokumentacjedotyCZaCaPrZedmiotuumoW′y．

4．Zamaw埋aCyPrZekazeWykonawcynajegOPISemneZ如乳nieTerenbudowy，niepoznlq

nizwteminie3dnioddatyZloねniaZadania言ednaknicwczeSniejniz：

－Wdniu，WktdrymstronyuzgodniqtreSCHarmonogramurzeczowo－finansowego・

HARMONOGRAMRZECZOWO－FINANSOW

§4

1．NiezwloczniepozawarciuUmowyWykonawcaprzedlo坤：

a）uzgodnionyzZamawiz南CymiInZynieremKontraktu／lmpektoremNadzoruIIamonogram

rzeczowo一角nansowγ，StanOWlaCyharmonogramrealizacJIPOSZCZegdlnychdostawirobdtz

teminamiichrozpoczecia，ZakohczcniaiwartoSciami

2．Harmonogram rzeczowo　一　缶narBOWy nie moga byC sprzeczne z zamierzeniami

inwestycyJnymiZamawlaJqCegOiUmowa．

3．Wykonawca niezwlocznie uzgodni zInzynlerem Kontraktu月nspektorem Nadzoru

iZamawiajacym oraz przedloZy ZamawlaJaCemu uaktualnione：Harmonogram rzeczowo－
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SPe鋤kaqalstotnJ′Ch脇rt‘rZkljwZmdwle′而dlapostepowanmOu・カIele′7LeZamdwlenlaSek10r‘Meg（，pl”‘）Wudzo′7eg（）、ルi

lr）舟eprzeLaJ・gunLeOgranlczo′一egOnadostawepoIeg‘yqCq′7aJ・eaJLZayLZadanLa8B3ModerruzaqaOC少2cmlnljciekbwM，

ZyrardoM庸一布regatprqdo而rcゥ，，、yCh（，dmcego wskJa‘1Prqiekl，Gospodarkawodn0－でIekoM）0日u）mleScLeZV′”a′“d6、リー

F：lapl／’’wspbUl′？anSOW，anegOp′－Ze2〔ノ碕EuropyskqzeSrodkd”JFtLrZduYm句（Uno諒り′′la′naChProgI”arnu（本eraqのego

l所aslr最初朋子高odo聞Sko

Hnansowy，JeZelidokumenttenniebedziezgadzalslelubniebedziespo」ny Z魚ktycznym

POStePemPraCyWykonawcy・

4．WvkonawcazobowlaZanybedzierdwniezdoczynnoSciopISanq WuSt・3，jeZeliotrzyma

stosowanepowiadomienieodZamawJqaCegOlubInZynleraKontraktu／InspektoraNadzoru・

FUNKCJE

§5

1．Podmiotem kontroluJaCymi nadzorLyaCym Z ramienia Zamawl棚CegO PraWidlowa

realizacjeUmowylPeIniqCymfunk〔蒔reprezentantaZamawlaJaCegOPrZedWykonawc帥eSt

TnzynierKontraktu／InspektorNadzoru．

2．RoleInzynleraKontraktunazadaniupeIniCbedzie：

3・WimieniuInZynleraKontraktuosobamisprawTUaCymioboWiazkizwlqZaneZeWSPdZpraca

zwykonawca，nadzorelnnadprowadzon〉mirobotamiorazkoordyna瑚PrOWadzonychrobdt

bed箪

a）InZynicrRezydentwosobie

b）InspektorrobdtelektryCZnyChiAKPiAwosobie

C）Inspektorrobdt：WentylacyjnyCh言nstalacjicieplnychigazowychwosobie

4．Wykonawcaustanawia：

a）Przedstawicielawykonawcy wosobie

b）KierownikrobdtelektrycznychiAKPiAwosobic

C）Kjerownikrobdt：Wentylacyjnych，instalacjicieplnychigazowychwosobie

PRAWAIOBOWIAZKIZAMAWIAJACEGO

§6

1．Do obowiazkdw Zamawl瑚CegO POZainnymiokreSlonymiw treScininlqiSZqiUmoWy

llalezy：

1）protokolarneprzekazanieTerenubudoWynaWarunkachokreSlonychw§3ust・4，

2）przystapieniedoodbioruprzedmiotuUmow，

3）zapZataumdwione写OWynagrOdzenia・

2・ZamawlaJaCyuPraWnlOnyJeStdokontrolowanjapraw粗owoSciwykonaniadostawirobbt，

w szczegdlnoSciich jakoSci，terminowoScii uZycia wねSciWyCh wyrobdw（materialdw

iurzqdzeh）・

3．ZamawlaJaCymaPraWOZglaszaCzastrzeZcniaiz担a60dWykonawcyusunleClaZTerenu

budoIWkazdej osoby，ktdrazdaniem ZamawlaJaCegO ZaChowtue sle nicwtaSciwiclubjcst

niekompetentnalub niedbaIa w wykonaniu swoich obowiazkdw・W uzasadnionych

przypadkachZamawlaJqCymOZeZ担aCLSunleClaZTerenubudowypodwykonawrCdw・

OBOWIAZKIWYKONAWCY

§7

DoobowiazkdwWykonawcy，POZaimymiokreSIon7miwtreScininlqSZej UmovrynaleZy

WSZCZegdlnoSci：
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Zl，raI－dowe－AgregaIprqdotwbI－C＝yWCho‘kq‘iegO WS姐d PrtyekhL，．Gosp。darkawodm一子cteko肌，一V〃椎高，eZW‘7r・J（わー

PLapll’i町中yirIarlSOWmegOprこeニU′昭Ewope／SkqzejrodkbwFiLn‘lus21ISi，少no高一VrtlmaChPI“Ogl“almCu）C，一鴫野egO

h在。血相‘ra売rouo一個ko

l）Prawidtowewykonaniewszystkichpraczwiqzanychzrealiza〔彊przedmiotuUmow）′

zgodniezje、lPOStanOWieniami，ZgOdniezOpisemprzedmiotuzamdwienia，ZaSadamiwiedzy

techniczneJ，ObowlqZuJaCymlPrZePISami－Wtym teChniczno－budowlanyml，a takZe z

zachowaniemnalezyteJStarannOSci，WterminieokreSlonymWUmowie・

2）WprzypadkustwierdzeniaprzezWykollaWCeWadw Opisieprzedmiotuzam6wienia，

zawiadomienieZam肌Vla璃CegO W工erminie3－Chdnioddatyich可awnienia・Wpr7yPadku

zaniechania zawiadomienia Wykonawca ponosi odpoWiedzialnoSC za szkody Wynikte

wskuteknieZaWiadomieniaowadach．

3）Prowadzeniepracwsposdbniepowodujacyszkdd，WtymZagrOzeniabezpieczehstwa

ludzii mienia oraz zapewn判aCy OChrone uzasadnionychinteresdW OS6b trzecich，POd

rygoremodpowiedzialnoScicywilnqZapOWStaleszkody・

4）Posiadanic aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej．w zakre咋

Prowadzonej dzialaLnoSciTgOdneiz przedmiotem zamdwicllia w wysokoScico naJmnleJ

l mln．zl．

5）Koordynacja prowadzcnia robdt przez Wykonawce z Zamawi的CymiInzyllierem

Kontraktu／InspektoremNadzoru．

6）Wykonanie na wlasny koszt wszystkich niezbednyCh badahi prbb，uZgOdnieh，

ro7，ruChdw

7）Zapewnienie wszystkich niezbednych nadzordwi poniesienic zwiazanych z tym

kosztdw．

8）U7：ySkanie wszystkich niezbednych zgddi pozwoleh na czas realizacjiprzedmiotu

Umowy．

9）DostarczcnicZamawiajacemudokumentbw，ktOrebedapotwierdzaly言zproponowane

PrZeZ Wykonawce wyroby（materialyiurz袖zenia）posia（重ねwymagane parametry0raZ

POtWierdzz南dopuszczeniedoobrotulPOWSZeChnegostosowaniai

lO）Przestrzeganie na Terenic budowyi tcrenie przyleglym porzadku，PrZePisdw bhp

lp・pOZ・

11）Przygotow粗nieodstronytechniczneiprdb，badah，rOZrLlChdworazprzeprowadzeniena

SW句kosztprdb，badahirozruchdw．

12）ZglaszaniedoodbiorurobdtzanikajacychlubulegajqcychzakryCiu・

13）Sporz担zenie oraz aktualizowanie w uzgodnieniu z ZamawiajacymiInzyniercm

Kontraktu／InspektoremNadzoruHamonogramurzeczowo－Hnansowego・

14）PrzedkladanieInzynierowiKontraktL一／InspektorowiNadzorudodnia5－gOkazdegP

mieslaCa W fbrmie pISemnq raPOrtdw miesleCZnyCh z postcpu prac w fbrmiei treicl

uzgodnioneJZInZynleremKontraktu／InspekLoremNadzoru・

15）WykonaniedokLlmentaCjitechnicznd，WraZZuZgOdnieniamiiuzyskanieodpowiednich

decyzJL administracyJnyCh jeSli to bedzie konieczne do wykonania robdt o鴫tych

PrZedmiotemumowy・

TERENBUDOWY

§8

1，0dchwiliprotokolarnegopr狗eCiaTerenubudoWydoczasuodbioruprzedmiotuUmowy

Wykonawcaponosiodpowiedzialno喜CzaurzqdzenielgOSPOdarowanienanimoraz∴ZaSZkody

WynikIenatymterenie・

2．WykonawcaodpowicdzialnyJeStZautrZymyWanieTerenubLIdowyWStanielVOlnymod

PrZeSZkddkomunikacyjnych．
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lryh，ePrZetargELmeOgrantC＝0mgOnados′awt号Wlegyqcq′7area／，ZaqtZα九mIa8B3Moder′1（ニa‘JaOC劉・EC÷aIn′諒ekdw、t・

ZyrardoWe－Agregalprqd”ll売rc珂一yChod坤CegO WS祐dPr‘yektu”Gosp。darkawlldn‘「JcLekow・7、月〝′ejcleZT／′■ardbw

FluIJlI’’冊p瑚′7aF”‘ルmnegOPrごeZUIueE～lrOF・ySkqLeirodk叫FLLndus：u5P所OSciWamaChProgra榊（巾era（周明egO

IIがastr壷l研alSrodの周信，

3．Po zakohczeniu rob6ti przed zawiadomieniem o gotowoSci do odbioru robdt，

oktdrymmowaw§11ust・2，WykonawcazobowiazanyjestdoprowadziCTerenbudowy

orazterenprzylegly，donalezytegostanulPOrZadku・atakze－WraZiekorzystania－drogl

sasiadujaceztcrenem，naktdrymprowadzonebylyrobotylubllaruSZOnePrZyPrOWadzonych

robotach．

4・WykonawcabedzienaWlasnykosztskIadowaIluSuWaliutylizowatwszelkieodpadyoraz

nlePOtrZebnemateriaIylurZadzeniapochodzaCeZrOZbibrkilubpowstaIewtrakcierealizacjl

robdtbudowlanych，

5・WykonawcazobowlaZIUe Siedo zabezpleCZeniaTerenubudowyorazpozostaJaCegO na

nimsprzetuprzeddostepemosbbtrzecich・

6．WykonawcazobowlaZue SLGZaPeWniCnaTerenie budowy，Wgranicach przekazanych

przez zamawl明CegO OraZ na terenie przyLeglymllalezytylad，POrZ函ek，PrZeStrZeganie

przepISdw bhp，ZaSad ochrony Srodowiska，P・POZ・，OChronG Zl互dし直CyCh sie na terenie

obiektbw，Sieci，lnStalacJIOraZurZadzeliuzbrpjeniaterenuiutrzymanieich w nalezytym

stanietechnicznym，POnOSZaCWSZelkiekonsekwencJeZtegOtytulu・

7．Wykonawca∴ZObowlaZ哩e Sle ZaPeWniC wlasnym staraniemina swCj koszt zasilanic

TerenubLIdowywenergieelektrycznq，WOde，OdprowadzenieSciekdw（toalety）・

SPOTKANIAINFORMACYJNO－KOORDYNACYJNE

§9

1．W trakcie realizacJlPrZedmiotu Umowy mogq odbyw光S南SpOtkaniainfbrmacyJnO－

koordynacyJne Z udzialem przedstawicieli Wykonawcy，ZamawlaJaCegOiInZymera

Kontraktu／Inspektora Nadzoru，W ktOrych m瑚ObowlaZek uczestlliczyc przedstawiciele

ww．stronlubosobyprzeznichupowaznione・

2・WspotkaniachoktdrychmowaWuSt・lmogabraCudzialtakZeinneosobypoWOtanePrZeZ

Slrony．

3．SpotkaniabedasicodbywaCwsiedzibieZamawlaJaCegOWZyrardowie，PrZytlLCzystej5・

DziehorazgodzinaspotkahzostanaustaloneprzezZamaw71alaCegO・POZaSlegllleCluOPlnii

Wykonawcy・

WYNAGRODZENIEISPOSOBZAPLATY

§10

1．StronyustaL明，ZeObowlaZLyaCajetbrmqwynagrOdzeniaJeStWynagrOdzenieryczaltowe・

2・Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust・l ustala sle na kwote brutto　……・Zl

（Slownie∴…………‥），Wtym POdatek VAT　　…Zl（Slowllic……………・）－ZgOdnie ze

stawkaPOdatkuVATobowlq7］LUaCqWdniuwystawieniafaktury・

3．Wynagrodzenie wymienione w ust・2　0beimuJe WSZelkie koszty zwlaZane

z kompleksowym Wykollaniem przedmiotu Umow，ZgOdnie zJe，treSci年OraZ Zakresem

okreHonylnW§1，jakrdwrniezkosztynie高tewOpisieprzedmiotuzamdwienianiezbednc

dowykonaniaPrzedmiotuzamdwienia・

4．ZaplaLaodbedzieslenaPOdstawiejednej血kturykohcoweJ・

5．Podstaw魯do wystawienia faktury kohcowej bedzie podpisany przez Zamawl明CegO

Protok610dbioruKohcowego．

6・ZaplatazaprawidlowowystawionqJhkturekohcowanastapIWterminie30dnioddatyJq

doreczeniaZamaw－aJaCemu・

7PIatnogCzaねkturedokonanazostanienakontowskazanepr鷲ZWvkonawcenafakturze・
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l所astr祐‘ralSrodo一雄ko

8．DatazapIatyJeStdziehobci姫eniarachunkuZamawl劉aCCgO・

9．ZamawlaJaCynieprzewidujeudzielaniazaliczek・

ODBIORY

§11

1．0dbidrmanacelustwierdzenieprawidlowegovTykonaniaprzedmiotuumow・

2・WykonawcazawiadomiZamawlaJaCegOOgOtOWOScidoodbiorunapLSmieLubfaxemna

adresZamawlaJaCegO

3．JeZelinast紳lajakiekoIwiek przeszkody w odbiorze z przyczynlezacych po stronie

Wykonawcy，WykonaWCaPOnOWniezawiadomioterminieodbioruwsposdbopisanyw§11

ust．2．

4・Wykonawca powiadomi Zamaw一利aCegO O terminie odbiorLl PrZedmiotu umowy nie

poznlqni23dniprzedtymterminemnapISmielubfaxemnaadresZamawl網CegO・

5．Dozawiadomieniaoktdrymmowawpkt．4WykonawcadoIaczynastepuJqCedokumenty

OdbiorowewiloSci2egzemplarzy：

a）Protokolyodbiorbwrobdtzanikajacychorazrobdtulegajacychzakryciu，jeSlizostaly

SPOrZ函zoneWtrakcierealizacJirobdt，

b）Dokumenty，Oktdrychmowaw§2ust・1，4，

C）Dokumenta（高powykonawczaprzedmiotuUmowy，

d）ProtokdlzprdbkohcowyCh

e）ProtokbI szkolenia wskazanych przez Zamawi…Liacego pracownikdw w zakrcsic

ObsIuglPrZedmiotuzamdwicnia；

f）Szczegdbw？instrukcjiobslugiikonserwadi，PrZedmiotuzamdw専a；

g）OSwiadczenlegWaranCyjneutrwalonenapaplerZeZgOdne przepISamiart・577，5771，

5772，5773KodeksuCywilnego・

6，0dbidrprzedmiotuumowynastqpIWSied7：ibieZamawやIaCegO・

7．Jezeli W trakcie odbioru zostanq stWierdzone wadyi usterki，tO Zamawl明Cemu

PrZySlugLmnaSt印uJaCCuPraWnienia：

1）jezeliwadynad魂siedousunie中平02eodmdwidodbiorudoczasuusunieciawad；

2）JeZeliwadynienadajqSiedousun1㌢atO：

a）　JeZeli nie uniemozliwlaJa One uZytkowania przedmiotu UmoⅥ′　ZgOdnie

zprzezllaCZeniem，ZamawlaJaCymOZeobnizyCodpowiednioWynagrOdzenie；

a）JeZeli wady unicmozliwla）a uZytkowanie przedmiotu Umovry zgodnie

Z PrZeZnaCZeniem，Zamawl明Cy mOZe odst神南Od Umowy Lub Zadad wykonania

PrZedmiotuodbioruporazdrtlgl・

8．WszelkieczynnoScipodczaswykonywaniaodbioru，termlnyWyZllaCZOlledo usullleCla

wadiustcrekbedazawartewProtokoleOdbioruKohcowego・

9．0usumeCluWadiusterckWykonawcazawiadomiZamawl瑚CegO，砕dajacwyZnaCZenia

terminuodbioru≠′Zakresieuprzedniozakwestionowanymjakowadliwy・

§12

1．JeZcli ZamawlaJaCy bedzie uzytkowaI jakakoIwiek ukohczona czesc robdt przed

OdbioremKoTicowymRobdt（PrzedmiotuUmolへγ），akoniecznoSctegouzytkowaniabedzie

uzgodniona miedzy stronami，tO takie uzytkowanie bedzie uwaZanc za uZytkowanie

tymczasowe・
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力布S面kturalふoJo、値ん

2．U珂kowallietymczasoweniebedzierdwnoznacznezOdbioremKohcowymRobOtinie

moZebyCpodstawqdoroszczeniaWvkonawcyotakiodbidr・

KARYUMOWNE

§13

L Wrazieniewykonanialubnienale坤tegowykonaniaprzcdmiotuUmowy，Zamawl到胆Cy

moZezadaiodWykonawcyzapIatykarumownychwnastepuJqCyChprzypadkach：

1）7：tytuluodst紳icniaWykonawcyOdUmowy zprzyczynlezacychpojego stronielub

nleVJykonaniaprzedmiotu UmoWry－WWySOkoSci20％wynagrOdzeniabrutto，O ktdrym

mowaw§10ust．2Umowy，

2）ztytutuzwlokiwvwykonaniuprzedmiotuUmowy－Ⅵ’WySOkoSciO：5％wynagrodzepia

brutto，OktdrymmowraW§10ust．2UmovTyZakaZdydziehzwIokiwsLOSunkudotermlnu

OkreSlonegow§3ust．lb），

3）ztytutuzwlokiwprzystapieniudousuwaniawad－WWySOkoSci0，5％wynagrodzenia

brutto，Oktdrymmowaw§10ust．2Umowyzakazdy dziehzwIokiwprzyslqpieniudo

usuwaniawadpoIVyZej2dniroboczychoddniazgloszeniawady（ZgloszeniaWyStaPienia

Wady），

4）zlytuluzwlokiwusunieciuwad－WWySOkoSci0，5％wyn撃rOdzeniabrLlttO・Oktdrym

mowa w§10ust．2Umowy za ka如y dziehスWlokiw usunleCiu wad powy袖14dni

roboczychoddniazgloszeniawady（ZgIoszeniawystmieniawady），

5）za odstapienie od UmoWy PrZeZ Zamawlqjacego z przyczynleねCyCh po stronie

Wykonawcy－WWySOkoSci20％wynagrodzeniabrutto，O ktdrym mowaw§10ust．2

Umow．

2．Wykonawe）′PrZySluguJePraWOnaljc7aniakarumownychwnast印uJaCyChprzypadkach：

l）zazwlokewdokonaniuodbiorukohcowegoprzedmiotuumowy－WWySOkoSci0，5％

wynagrodzeniabrutto，Okt6rymlnOWaW§10ust．2UmowyzakaZdydziehzwloki，

3）za odstqpienie od Umowy PrZeZ Wykonawce z przyczynleZacych po stronie

ZamawlaJaCegO ZZaStrZeZeniemust3ponize十WWySOkoSci20％wynagrodzeniabrutto，

Oktdrymmowaw§10ust・2Umowy・

3．WykonawcynieprzystuguJePraWOdonaliczeniakarumownychWPrZyPadku，Oktbrym

lnOWaW§17ust．lpktl）a）．

4．Wprzypadku，gdyszkodaprzewyZszawartoSCkaryumownqj Stronyzastrzeg明SObie

PraWOdochodzenieodszkodowaniauzupelnl朋CegO，naZaSadachogdlnych・

RBKOJMIAiGWARANCJA

§14

1．Zamaw判aCemuPr7：ySluguIauPraWnieniaztytuhrek〔Jmizawadynzyc7mePrスedmiotu

umowynazasadachokreSlonychWKodeksieCyWilnym．

2．WykonawcaudzielagwaranqilnaOkres………miesleCy：

3．Wykonawcamusizabezpieczyc autoryzowanyserWisgwarmCyJnylPOgWaranCyJny W

miejscu uZytkowania agregatu u Zamawiz涙CegOlub w systemie，万00r tO dooTノ’．Czas

naprawy q．przywrdcenia pelnq sprawno誇i－nie WleCeJjednak niZ do24godzin w dni

robocz十SOboty（bezSwi担niedziel）odgodziny（CZaSu）poW′iadomieniaWykonaⅥ′CyPrZeZ

ZamawlaJaCegOOWyStaPi専uaiVarii（Wady）・

4．WprzypadkuniewywlaZanlaSieWykonawcyzwarulkuzawartegowpunkcie3．
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lr痢sIruklWaLSrodowtsko

ZamawlaJaCymaPraWOZleciCdokonanienaprawywewlasnymzakresie，Obci＊aJqC

Wykon櫨WCejejkosztami．

5．WarunkiopISaneWuSt．3i4stosuJqSletakzedorekqimi・

6．WykonawcazIoZyoSwiadczeniegwarallCyJneutrWalonenapaplerZeZgOdne przepISami

arL577，5771，5772，5773KodeksuCywilnego・

ZABEZPIECZENIENALEZYTEGOWYKONANIAUMOWY

§15

1．WykonawcawnosizabezpleCZenie nalezylego、γkonaniaUmowyWWySOkoSci10％

WynagrOd7enja umowncgo za przedmiot Umowy（brutto），直　kwote……………………Zl

wfbrmie

2．ZamawlaJaCy ZWrdci70％　zabezpleCZenia w terminie　30　dni od dnia wykonania

zam（）Wieniai uznania przez Zamawiaacego za nalczycie wykonane．Poprzezllalczytc

VTykonanie ZamawlaJqCy rOZumie kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy，

potw竜rdzoneobustronnicpodpisanymProtokolemOdbioruKohcowego・

3．Kwota　30％　wysokoSci zabe7PleCZenia pozostawiona zostanic na zabczpleCZenie

roszczcliztytulurekqjmizawadlr－kwotatazostaniezwrbconawterminie15dnipouplyWie

Okresurekqjmizawady．

4・ZamawlaJaCyZatrZymaZabezpleCZenienaleZytegowykonaniaUmowywprzypadkunie

vrywlqZaniasieWykonawcyzwarunkdwninlqSZejUmow・

ZMIANAUMOWY

§16

1．　ZakazuJe SlelStOtnyCh zmian postanowieh zawartej Umowy wstosunku dotreSci

o缶Tty，napOdstawiektdrejdokonanowyboruWykonawcy，CllybaZezmianabedziedotyCZyla

nastepL凋CyChpostanowiehUmowy：

1）zmianywymaganegoterminuzakohczeniarealizaqiiprzedmiotuUmow，

2）zm亨yzakresprzeczowegoUmow：y・

3）zmlanyumdwlOnegOWynagrOdzenla，

4）zmianysposoburealizaqiiUmowy，WtymZmianytechnologiczne，

5）mmianyokresurekqjmiigwarandi・

6）1叩ChzmianUmoW†・WtymZWiazanychzezm享nqpowszechnieobowi箪ujacych

przepISdwprawa，WZakreslen判aCymWPlywnarealizaqeprzedmiotuUmowy・

2．　Zmiany，O ktdrych moWa W uSt．l mogq byC dokonane na skutek　7aistnienia

nastepLUaCyChzdarzeh：

1）Wystapienia zmian POWSZeChnie obowiazujacych przepisdw prawa wzakresie

m網CymWPlywnarealizaqeprzedmiotuUmowy・

2）Wystapienie bleddw w opisie przedmiotu zalndwienia，Lllliemozliwiajacycll

WykonanieprzedmiotuUmovYy．

3）Wynikniecia rozbieznoScilub niejasno丸iwrozumieniu pq庫uzytych wUmowie，

ktdrych nie mozna usunqC winny sposdb，a Zmiana bedzie umoZliwiad usunlCCIC

rozbicznoSciidoprecyzowanie Umowy wcelu jednoznaeznqIinterpretacJlJg7aplSdw

PrZeZStrOny・

4）Wystapienia koniecznoSci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujqcymi

okolicznoScia－mi：
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Spe明確aq／alstotnych脇runkbwZねmdwtenlad／aposlepowanlaOiJa短eIenLeZaInb1倍enlaSektoIt勅，egOPrOWadzonegoW

IIybteprzelargumeOgramCZOnegOnadosta目撃puleg‘y‘7（均mrealLZa（JIZadanLa8B3M。del開Zayu‘）Cウ揖CZalrz，諒iekdww

Zw・ar‘［（Me－4gregatp′lqdotwbrc切WChod2qCegO VレiSktadPro／eklt仁，Gospodarkawod′20－5clekowaM′′nleScLe4）rardbM′

bapJl，，”）SPdUina′7SOWanegOprZeZL方ueEu′・qOqiskqzeJrodkdwFunLhハZu．Y）dn（，品Tt′r〟m∠LChPIT）gI・a′棚のera鋤′tegO

lr布strt初Ira膏rodoM）ISko

a）dzialaniasilyW平SZもutrudni魂Cejiuniemozliwi袖Cqiwykonapieprzedmiotu

Umowy zgodnie zJq POStanOWieniami（przez sile wzsza uwaZa sle Okoliczno語i

bedacepozarozsadnakontrolqkaZdej ze stronktdrepoWStaIypo zawarciu Umowy，

ktdrych Zadnaze stron nic mogIaprzewidzied，takiejak：WOJna，dziatalliawqenne，

poねT，POWddZ，trZeSlenieziemi言mekleskiZywioIowe，Skrainleniekorzystnewarunki

atmosferyczne・ZarZadzenie／aizakazywydaneprzez、VIadze．orazstr祉i），

b）zm専a danych zwiazanych zobstu朗administracyJn0－0rganizacyjnq Umowy

（np・Zm：ananumeruraCllunkubankowcgoら

C）zmlanydanychteleadresoW′yeh，

d）zmianaobowiazLiiacejstaWkiVAT，

e）rezygn専PrZeZZamawi祖cegpz．realizacjicz函iprzedmiotuUmowy，

t）ⅥyStaPl早elnnej okolicznoSclnLemOZliwej doprzewidzePiawdniuz叩arCia

Umow，unlemOZliwl明CqIWykonanieUmowywokreSlonymplerWOtnietermlnlelub

zakresielubwokreSlonyplerlVOtniesposdb．

3．　Istotna zmiana postanowieh zawarl喧Umowy mOZe nastqpIC Za ZgOda Obu stron

wyraわnanaPISmiepodrygoremniewaZnoSciJylkonawarunkachokreSlonyChwumowic．

ODSTAPIENIEODUMOWY

§17

1．　0prdczprzypadkdwokreSIonychwKodeksieCywilnlrmiwust・7art．143custawy

Prawa zamdwieh publicznych stronom przysluguJe PraWO Odstaplenia od Umowy

WnaStePuJqCyChprzypadkach：

l）　ZamawlaJ笹emuPrZySluguePraWOOdst紳leniaodUmowyW′SytuaCJi，gdy：

a）Zajstnialaistotna zmiana okolicznoScipowodujaca，Ze wykonanie UmowyllieleZy

Winteresiepublicznym，CZegOniemoznabyloprzewidzieewchwili7，aWaTCiaUmowy

（ZalnaWiaiacymozeodstapi60dUmowywterminie30dniodpowzieciawiadomoSci

OtyChokolicznoSciach），

b）W〉′konawcasp的liasie．zvkonaniemprzedmiotuumowowiecejniz14dni

C）ZostallYdanynakazz叩Clam魂tkuWykonawcylubnastaI珂Opogorszeniesytuacji

mlanSOWejWykonawcy，unlemOZliwlaJaCePraWidIowewykonanieUmowy，

d）Wykon㌢YCa ZaWiadomi言Z Ta Skutek zaistnienia nicprzcwidzianych uprzednio

Okolicznosclnieb昏dziemdglwywl卑ZaCs吟ZIUmowy．

2）　WykonawcyprzysluguJePraWOOdstapleniaodUmowywszczegdlnoSci，gdy：

a）Zamawiaiacy．niewywi中esiezobowiqzkuzaplatyprzezokresdluzszyniえ30dni

liczac od termmu pIatnoSc10kreSlonego w ninleJSZej Umowle，mimo wezwania

lWyZnaCZeniadodatkowcgo14dniowegotcrminunazaplate，POdrygorcmodstapLenia

OdUmoWy，

b）ZamawiajacyodmawiabezuzasadniondprzyczynyKohcowegoOdbiorLlPrzedmiotu

Umowy

OdstaplenieodUmoWyPOWinnonastqpICWfbrmiepISemnejPOdrygoremniewaZnoSci

takiegooSwiadczenialPOWinnozawieraCuzasadnienie・

Prawo odstaplenia od UmoWy mOZe byd realizowanc w clagu21at od dnia zawarcia

Umowy．

2．　0dstqplenieodUmowynaSt印uJe7eSkutkjemnadziehotrzymaniaoSwiadczeniawoli

OOdst紺leniuodUmowprzezdrugaStrone・
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trJ所eprzetargi朝eOg′・antCZOnegOnadoslawepolegqqcqm′・ea侵aUt7adanLa8B3Mode′《nlZaUaOC＋1着ZCmInパcLek，jwv／

ZyrardoWe－AgregLJtPrqdt油壷rc夕日VCho‘kqcego一位SkiadF’′・qIektu。Gospo‘Iarkalィ，Odl70」clekowal伊〃7IeScIeZl，rarddML

ELapll’ノwspdyina′lSOM）ar，egOprZeZUnteEurqpyskqzejrodkbwFtJndELrZu句rUrzl読。LWra′7ZaChProgram‘均，eraLW？eg（ノ

初霜tr読tlメraISrodo、順ko

POSTANOWIENIAROZNE

§18

W sprawach nieuregulowanych nin均SZa Umowa ZaStOSOWanie m牟Ja PrZePISy Ogblnie

obowlaZIUaCe，WSZCZegdlnoSci‥uStaWaPrawoZam6wiehPubliczllVChOraZuStaWaKodcks

Cywilny．

§19

EwentualnesporywynikajqcezestosowanianinlgSZejUmowl′POdleg弼rOZPOZnaniuprZeZ

SadPowszechnyWtaSciwdlasjedzibyZamawlaJqCCgO・

§20

UmoWe ninlqSZ卑SPOrZ軸zono w4jednobrzmlqCyCh egzemplarzach，3egzemplarze dJa

ZamawlaJaCegO，legz．dlaWykonawcy・

§21

1・Wszelka korcspondenqIa POmiedzy Stronami powinna byC kierowana na pISmie na

nastepuqeeadresy：

Zamawla壇CegO：Przedsiebiorstwo GospodarkiKomunalnej，，Zyrarddw’’Sp・ZO・0・，

96－300Zyrarddw，ul．Czvsta5

Wykonawcy

2・StronyzobowやZ明Sleinfbrmowaiozmianieadresusiedzibyna14dniprzedplanowanq

zmiana・WraziebrakupoinR）rmOWaniakorespondencJaWSlananadotychczasowy adrcs

b函zieuznanazaskuteczniedoreczonawterminie7dnioddnianadania・

Zamawla璃cy： Wykonawca：
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SPeqJrkaqal的Iruwh胸runkdwZam6wlenladYapoStePOWa′llaで月LdzLeIemeza′nbwie榊aSeklo′刑egOprO↓tia‘Jzonego、V

lrl）bIerVte′argunleograntczo′2egOnados痢yW（）Ieg‘yqCqnareaIL＝aq＝Zadar7ta883んlodernmりa‘）CD思ごCmIrz，↓諒ekdww

ZVrardo、雄一Agregalprqdul”，（5rc÷y）一面0‘たqccgowSkladPrqIe短，・Gl，甲（ldurka”ノOdno SclekowalルI男IeScLeZv′・arddw－

F；lup／lj′IySPbUrnanS0刷T，egOp′・Ze川nleEILr（，砂kq2e諭kdwFIInduszu鞠noS（士Ⅵ）ramaChP′イ）g′伽‘qMrk明egO

l所as面klur‘〝jrodo、諦0．

周FRASTRUKTURA
ISRODOWiSKO

J．、ヽ　k＾iIi．1．ヽヽi（）【Nヽ11（

A茎

ZLIaczniknr8doSIWZ

OPLSPRZEDhZtOTUZAMOW伸NL4

wpostepowaniuoudzieleniezam6wienianarealizacJe：

Zadanie　8B．3”ModemizacJa OCZySzCzalni Sciekdw w Zyrardowic－　Agregat

pr担otwdrczy，，，planowanc do w函zenia w SkIad Projektu”Gospodarka wodno一

名ciekowawmieScieZyrarddw－EtapII，，wspbIfinansowanegoIWCZUnieEuropcjskaZe

計odkdw Funduszu SpdjnoSci w ramach Programu OperaeyJnegO Tn什astruktura

iSrodowisko．

NrrerercncyJmrnadanyspraWicplgk：zZamaw．aJaCegO：ZP／JRP佃／llnO15

ZAMAWIAJACY：

mze，函biorStWOGoやOdarkiKomunah巧，，ZyYar・Jdw”SP・ZO・0・

u C妙Sa5

96－300匂，rar彬w

POLSKA

I．Urzadzenic

l．　Opis

2．　Fabrycznienowy（rokprodukqii2015）agrcgatpr担OtWdrczy－kogeneracyjnyo

max．mocyelektlYCZnej140－150kW；

Agregat kogeneracyJny POWinien stanowiC kompletny7eSPdt uHやdzeh z podstawovTymi

akcesoriami vrymienionymi w dalszq czeSci opISu，umieszcZOnymi na ramie stalowq

zamykajaCymisleWramaChjegoobudowy・

Obudowa agregatul氾Winna by wykonana na ramie noSncJ agregatu∴w wer叫

dLw車kochlomeJi mit光　takie rozwlaZania konst…kc）恒e，by zapewniC maksymalna

runkdonalnoSdbezjejdemonta如：

－PrZyObsludzebiezacq，

－konserwacjach，prZegladach，naPraWaCh，

－remOntaChgldwnychwsァyStkichpodzesp016wagregatukogeneracyInegO・

Obudowa powima zawieraC wentylator usuwajacy ciepIo odpadowe produkowane przcz

agregat z wyjSciem do przylaczenia standardoWyCh elementdw systemu went）′laql

usuw補CegOPOIVietrzenazew型trZ・

ZamontoWany Wentylatorijego elementy sterowania powinlly abezpieczyd temperature

wewnatrzobudowyniepr7ekracz利a（準50DCprzytemperaturzezewnetrznqpowietrza＋35。C・
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SF7eCがkaUals101rLyCL・IrarunkdT＋，Zar・面＋，′enladlapos擁，0離間aOu’kIelen7eZamdwtenlaSek10rOWegOp′‘0”ノadzo′～egOW

tryb‘ePrZetar・g－LmeOg′・amCZOnegOnadoslawepoIegqTqCqnareaIk均tZtLdanlu8B3M‘）derIZLmya（）‘iそ彫‘i＝aln読cLekdTV、与，

Zvl・ardow〃e－Agrega生，rq‘JI，L”毒rczv，WChodzqcego wsktadPrりekt，，Go岬Odar”kawodn0－5cLekolィ，al佃略語IeZレーrarddw－

iiapll，・wsp瑚nartSOWanegOp′・ZeZ〔朽ieEuropq諏qzeSrodkやFi／nduszuL擁jI読LWru〝TaL・hProg／・amuのera‘y／negO

hがastmkI研alSrodo聞Sko

Parametryobudowy：

一halaswodlegloScilmodagregatu－maX70dB

－haIasnaヽWlociespalinwodlegloScilmodkolnierza－maX80dB

3．Wymiary modulugeneratorazamknietegowobudowic：

maxdlugoSC3400mm

maxszerokoSC1500mm

maxwySOkoSdcaIkowita2400mm

Parametl嶋，tCChniczne

－rOdz吐ieksploatacJ1－

－maXmOCelektryczna一

一min．mocclePlnanawyJSCiuagregatu przymocv150kW一

一lnin．sprawnoSCelektryczna一

一min．sprawnoSeclePlna一

一min．sprawnoSCcatkoWita－

P（rdwnolegle7Sieci魯）

140－150　kW

170kW
36％

47％

83％

maxzuzyciebiogazuprzylOO％mocyagregatu150kWmocyelektryczne主65m皿

4．　　Silnik

Silnik一

一ilo誇cylindrbW一

一uloZeniecylindrdw一

一iloSdglowic一

一iloSCzawordwnacylindrzc一

一turbospreZarkachlodzonaciecz3－

－StOPnleCspreZenia一

一p討iwo一

一gwiecezapIonowe一

一mOdlltZaPlonovy一

一CeWkizaplonowe一

一〇brotyrobocze一

一Zuzycieoleju一

一ukladchlodzeniaoleiusilnikowego一

一Zainstalowanyzbiomikole、iuu卿Pelni明CegO

－autOmatyCZnyukladuzupelnianiao均u－

5．　　Ukladzasilania

－Paliwo－biogazoparametrach：

＊srednia wartoSCopalowa

＊Sredniazawartoiemetanu

＊ciSnieniebiogazu

CZterOSuWOWy

6szt．

rzedoWe

3szL

2szt．

1szt．

11：l

biogaz

Standardowe zelektrodamiedzianqnp．

typu PSE851ubkompatybilne

elektronicznystandardovvzwyJSCicmdo

ZaSilaniamin．6cewekzapIonowych

PPjcdyncze（lsztukaobslugし直cal

Cylinder）

15000br．／min

O，3－0，7gr／kWh

wramachmoduIu

wramachmodutu

wramachmodulu

ok24MJ／m3

0k　66％

5÷10kPa

6．　AgregatpowinienbyewyposazonywSciezkegazowq・

SciezkagazoWaPOWinnazawicrad：

一別trgazu

－ukladzawordwelektromagneLycznychszybkozamyk吐iacych：
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SPe鋤Gk・qalstotnych耽mLnkbwZamdwleniadlapostepowaniaoudzlelenleZamdwlenlaSek10rOWegOprOWadZonegow

t′ybleprZelargu′＝eOgran彬OnegOnadostawepolegq′qcqnarealizaqlZadania8B3ModernlZaqaOCZ｝彬CZalnijciekbww

Zyrardowie－Agregatprqdotwdrezy，・WChodzqcegowsktadPrqTektu・，GoやOdarkawodnoJciekowawmleScleb）rardbw－

E仰ll′，wspbUinansowanegop′2eZUnieEur‘Pei・kqzeSrodkbwFtLnduszuS的noSc出ramaChProgramuのeraqynego

研aslruktura膏rodow諏O

dlapodaniabiogazuprzyuruchamianiupracyagregatu

odciecleprZePlywugazuprzywyZaczeniuagregatu

－ZerOWyregulatorci誼ienia

－intercoller（ukladschladzaniamieszankipaliwo－POWietrznqi）；

zwtasnapompazasilanaisterowanazukladuagregatu

zwyJSCiemrurowymcieczychtodzacqiintercollerzakohczonymnaramieagregatu

krdCcamidoprzylaczeniachlodnicyzewnetrznq

－ZaSilanieisterowaniesilnikiemwentylatorachlodnicyzewnetrzn句zukZad6wagregatu

－SterOWanieiloSciapaliwa dosilnika－ZaPOmOCaelektrycznqIPrZePuStnlCyWPelni

wysterowanejzukladdwautomatykizasilania

－krdCceprzylaczeniowedoinstalaqlgaZOWg・

7．　UkIadwydechowysilnika

UkladwydechowysilnikapowinienbyCwykonanyz：

－ruryWydechoweiiwszystkieelementylaczace（wtymko望enSatOrylaczaceuklad

Wydechowyzturbosprealkaipolaczeniem叩Odzespolamiodbier的Cymicieplozespalin）一

powinnybyCWykonanezestalizaroodpomqwySOkieijakoSci
－WSZyStkiewymiemikirdwnieZtlumikwukZadziewydechowymm劉aZaPeWniCichdluga

zywotnoSC，POWimyby WkonanezestalizaroodpornqibadZstalikwasoodpornei badZ

innychmaterialdwzapewnlaJaCyChpodobneparametry eksploataql

－uklad wydechowy acznie z turbospreZarkapowinien byC zabezpleCZOny Odpowiednim

（wysokotemperaturowym）materialemizolacかymwceluzabezpiecz空事gOprZedutrata

cieplainegatywnym wplywem na otaczaJaCe gO Srodowisko・Izolaqa clePlna przewodu

wydechowego powima zapewniC temperature naJqI POWierzchni max　600C・

WyiScie przewodu wydechowego z agregatu powimo byC zakohczone kolnierzem

zamocowanym dojego ramie oraz vvposaZone w elementy odprowadzania kondensatu・

一maXtemPeraturaSPalinwprowadzanychzagregatuniepowinnaprzekraczaC180いC・

8．　　Generator

Rodzajgeneratora－

Mocznamionowa－

SprawnoSCmin－

PolaczeniestqJana－

Napiecle－

Czestotliw056－

0brotyznamionowe

IzolacJa－

SynChroniczny

210－230　kVA／160－180　kW

93％

WgWiazdke

400V

50Hz

15000br．／min

IP23

9．　WprowadzeniemocyeIektIYCzneJ

AgregatpowinienzawieraCwkomponowanawobudowe dwusekcyjnarozdzielnleW

Wykonaniuszafbwym：

9．1．　Szafasteruj叩a（WObudowieagregatu）powinnazawieraC：

一nadrzednysterownikzapewnl劉aCybezobslugowaprace agregatuwedhlgPOdanychw

OPISie wpkt・10Sterowanieagregatem－SPOSObachsterowaniaagregatu，mOnitorowania

Parametrdwistan6wsilnika
－SyStemladowaniaakumulatordwrozruchowych24VDC
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砂bばprZetargtLmeOgraniczonegonadostaWepOlegLZiqcqnarea／izaylZadan′a8B3ModernL2aqaOCZ｝′SZCZa／n′jcLekbww

2yrardowle－AgregalprqdotwbrczJ′，WehodzqcegowsktadPrqIektu”Gospodarkawodn0－5ctekowawmLeScほZy，”ardbw－

EtqpJl’●W函tGnanSOWanegOprZeZUnieEurqpqskqzeSrodkbrFtLnduszuSP少noiciwramaehProgramuのeraqvnego

JQastrukJuraLSrodowisk0

－2aSilaczelementdw stenJJaCyCh24VDC

－WSZelkieniezbedneelementyzabezpieczeh，SterOWania，CZLJniki，tranSfbrmatory

POmiarowe，

一　mOdulsynchronizuJaCyagregatkogeneracyJnyZSieclalinnezabezpleCZenia

zapewnl明CeWPelnibezobslugowa，bezpleCZnapraCelWSPdlprace agregatuzsiecla・

9・2Szarasilowa（wobudowieagregatu）powinnazawi誓C：

－　WSZyStkiemozliweelementylPOdzespoly umozliwlalaCe prZylaczeniegeneratorai

vvprowadzeniemocyelektryczngzukladu・WyprowadzeniemocypowinnobyCzakohczone

zaciskamisekqiisilowqznaidl南cqsleWW／wsza宜e・

一naPleCleZmianowe　　　　230／400V

－nOminalnaczestotliwoSC∴∴∴50　Hz

－naPleCle　　　　　　　　　400V

－COSn　　　　　　　　　　　0，8L－0，8C

lO．　Sterowanicagregatem

AgregatkogeneracyJnyPOWinienbyCwyposaZonywsystemsterowanianadrzednego，ktdrego

aplikaqiepowimyzapewnie：

－WySWietlanieinfbmaqiiokreSk南CyChstanurzadzenia，historle PraCy：ZObrazowanie

Standw ruchowychagregatuizwlaZanyChztymparametr6wzmoZ1iwoSclaOkresowegoich

archiwizowanianaokreslmieslaCa

－mlqSCOWeizdalnesterowaniewrazzmo21iwoSciazdalnegomonitorowaniapracyagregatu

－autOmatyCZnaSynChronizaqezsiecla

－mOZliwoYpracynasieCwewnetrznaWydzielona（tzw・VrySPe）

－mOZliwoscprzyZaczeniadoukladusterowaniaiwizualizaqiidocentralnddyspozytorni

mieszczacejsiewbudynkuadministrac）jnychprzyul．Czystej5（monitorowanie

bezpoSrednie－　kabloweRS2321ub485zdalneprzypomocymodemutypuGSMlub

intemetu）．

11．　WyprowadzeniemocycleplneJ

System clePlnypowinienzawieraC3niezalezneobiegl：

－ObiegplerWOtny

－Obiegwtdmy

－ObiegtechnologlCZny

12．　ObiegpieI．WOtny（zamkniety）mazapewniC：

一〇debraniecieplazplaszczawodnegosilnikaiprzekazaniegodoobieguwtdmegocelem

energetycznegowykorzystania．

13・Objegwtdmy（zamkniety）pow平enzapewnie：

一〇dprowadzeniestrumieniamocyclePlnqzagregatudopodlaczonegodoobiegu

ZeWnetrZnegO OdbiomikaenergllClePlng．

OmawianeclePlopochodzizukladu：

－Chlodzeniasilnika

－SChladzaniaturbospreZarki

－SChladzaniaspalin．

PompaobiegowaukladuwtdrnegobedziewgestiiZamawl明CegOleczJgZaSilaniei

SterOWaniemusibyC zapewnionezszaB，SterOWniczqagregatu．
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E母）／l‖wsp砂na硝Mar7eg（）（，′“：e・tノrluEz′′1叩びkqze〃imdk・5wILmduszl‘jPbjnoScIWran凋CIJl’′”Ogram，L（坊erac〃negI，

lr痢S励k〟・alSrodo↓レ読0

0biegwtbmypowinienzapewniaCn／w parametry：

－mOCClePlnamin．　　　　　　　　　170kW

－temPeraturaWOdygrzeWCZqmin　　　70／90‘lc

－temPeraturaWOdypowrotneJ　　　　　65／70‘、c

l4．　0bicgtcchnologiczny（ukJadscIIIadzaniamieszankipaliwo－POWietrznej）

－　POWillienzawieraCsleWramaChobudowyagregatu

－ZaPeWnlCJqtemperatureWPrZedziale30Uc÷45、lC

－byCwyposazOnyWeWlasnqpompeobiegowqZaSilanalSterOWanaZSZafi′agregatu

－WyJSCiezobiegutecl111010glCZnegOPOWinnobyCwyprowadzonenaramieagregatuwcelu

umoZliwienia podlaczeniachlodnicyzewnetrznq

－、VentylatorchlodnicvzewnetrzneJ POWinienbyCsterowanylZaSilanyzsz的sterowniczq

agregatu・

II．　PraceinstalacyJne

l．PracedcmontazOWe

IstllleJaCyagregatnalezyvJymOlltOWaCIPrZCWicZdwmlqSCeWSkazaneprzez

Zamawla．1魯CegOnaOdleglo詑dolkm．

2．Posadowienie

AgregatnalezyzainstalowadwmlqiSCuPOuSunletymagregaCie．MozezaistllieCkoniccznoSC

Vrykonania niewielkicll rObdt budowlanych niezbednych doJegO PraWidloWegO

posadowienia・Nate坤ZWrdciCnawielkoSdotworudrzwiowegoino誼oscposadzki

3・UkladodbioruenergllelePlneJ

W pomieszczeniuwktdrymbedzieposadowionyagregatumieszczonyJeStWeZCIclePlny

PrZyStOSOWanydoodbioruenergllClePlngzagregatuomax．mocycIcktrycznei150kW．

WzaleznoSciodtypuwyPrOWadzeniaimlqSCatgenergllWmOduleagregatumoZezaistnied
koniecznoS Wykonania przerdbek b的Z modyfikacji czesci wqsciow均　WeZla w celu

umoZliWieniapolqczeniagozposadowionymagregatem．

4．U鵬adkominolVy

Wpomieszczeniuistnlqeukladkominowyodprowadz牛iacyspaliny．Wzalczno誼odtypui

mlqISCa WyPrOWadzenia ukladu wydechowego w module agregatu moze zaistniei

koniccznoscwykonania przerdbeklubmodynkacjleZeSCiwqsciowejLlkladukomiI10WegOW

Celuumozliwieniapod互czeniagozmodulemagregatu．

5．Ukladchiodzeniamieszanki

Do pomicszczcnia gdzie ma byd posadowiony agregat wprowadzone sa wyprowadzenia

ZeWnetrZne〕Chlodnicy do chlodzenia mieszanki paliwo－POWietrzn屯　NaleZy dokona〔

POdIaCZenia chlodnicy zintercoolerem w module agregatu・Wvkonai odpowiednie

6．CzeSCelektryczna

WpomieszczcniuznajdLLiesleSZafarozdzielni400VprzygotowanadoprzyJeClaObci帝enia

200kW・Nalezy pod7aczyc agregat zw・SZafa rozdziellli．Wykonae odpowiedni卑1inle

kablow亀．
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SF，eqJikaqalsto母ノC屈施runk wZambw′enLadlapos卑p‘）WaluaUuaiLeIe′ue2armjWLenlaA・ekL（）r（Meg‘，P′・｛川ノatkonegow

hybtepr＝elargunLe。gran，CZ。negOnadostawepoleg‘諦CqnarealizaqiZadanla8B3Modernl2aqaOCZYSZCZalnljcほk高，T，′

Z）ノ／・ardoM〃e－Agr・egalprqdo柄drcみ），WChodzqcego一夕Skia・7PrqIeklu，，GoやOdarkal伊Oa’TW一言C－eko、▲）aM′〝uejcleZl｝rardtiw－

Plar・／l’’1年，叩dt／lrIaIISOWanegOprZeZUnlt？LuI■qPdSkqZ’eSrodkbwFtLnd船脚iSj，dnojc川，ra′，7aChProgra研LC＊フeraαlIlegO

旬他面初tra‘高（，hw最0

7．Cz肇‘steruJaCa

Do agregatu nalezy podlqczycistnlqaCe W POmieszczeniu okablowanie sygnaIdw

infbrmacyJn0－Ste…aCyCh．Wykona60dpowiednialinleSygnalowq．

W zw車Zku z podanymiuwarunkowaniamiwpkt．II”PraCeinstalac）Tne’’imogaca Sle

P（りaWiC trudno丸iq W OkreSleniuniezbednych materiald、年目zakresurobdt koniecmych do

Zainstalowania agregatu w istnleJaCeJ inflastrukturze ZamawlaJqCy PrZeWidLJe

ZOrganiァowaniewIZJilokaln鋤WCCluuzyskaniakompleksowchiszczeg670WyChillfbrlnaql

dotyczacychprzedmiotuzambwienia・

III．Pracczwl坪ane

l．Dokonanie WSZelkich niezbednych uzgodnieh prC房ktu posadowieniai pod互czenia

agrcgatupradotwdrczego wOb．26．lPomieszczeniepompclePlnychigeneratorapr担una

terenje Oczyszczalni Sciek（iw przy ul．Czystej　5　w Zyrardowie nalezy uzgodnic z

Zamawlと潤Cym・

2．WykonanieprojektuwtymSChematuprzylaczeniaagregatudosiecienergetycznqwrazz

uzvskaniem wmaganych uzgodniehl POZWOleh od wlaSciWyCh jednostek，JeSli beda

Wymagane

3．UruchomienieikontrolapoprawnoScidzialania agregatu

4．Prァeprowadzenie2prdburuchomieniowych／rozruchowych24godzinnychwokreSlonych

Odstepstwach czasu uzgodnion）′Ch z ZamawlaJaCym agregatu pOd pelnym obciaZeniem

Odbiordwobiektuwprzedziale140－150kW－Prdbkohcowa

5．Wykonanie dokumentacJI POWykonawczej w fbrmie uzgodnioneJ Z ZamaWl瑚Cymi

PT7ekazanie」eJWiloSci2cgz．Zamawla．JaCemu

6．WykonawcamusizabezpleCZyC autOryZOWanySerWisgwarancyJnylPOgWaranCyJny W

miqjscu uzytkowania agregatu u Zamaw噂acegolub w systemie，，door to dooI・’●．Czas

naprawy u．prZyWrdcenia pefnq sprawnoSci－nie wleCq白ednak niz do24god7in w dni

roboczeisoboty（bezSwiatiniedziel）Odgodziny（czasu）PowiadomieniaWykonawrcyprzez

Zamaw雷南cegoowystapieniu叩arii（wady）・

7．bezplatnychnaprawwokreslerekojmilgWaranql・

8．Szkolenie personelu wskazanego przezZamaw埋aCegO W Zakresie obsIuglPrZedmiotu

ZamOWlenla；
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