lryFRASTRUKTURA

A董

ISRODOWISKO

NA蔦01〕0W∧ヽmA目し．休出°lNOヽll

PrzedsiebiorstwoGospodarki
KomunalneJ
Zyrarddw

tel．：（46）8554041

（46）8554042
ぬX∴（46）8553280

Spdlkazo・〇・

ul．Czysta5

NIP838−000−72−01

96−300Zyrarddw

REGON750086653
KRSOOOO153850

POLSKA
Kapitalzakladowy47207000，00PLN

NrreferencyJnynadanysprawieprzezZamawla．iaCegO：ZPIJRP仙16／2015

SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKOW
ZAMoWIENIA（SIWZ）

dlapostepowaniaoudzieleniezamdwieniapublicznegoprowadzonegowtrybieprzetargu

nieograniczonegoowartoScimnlqISZqIniz207000euronauslugipolegaJaCenarealizaql
Zadania12A

−，，DzialaniainmrmacyJnei promuJaCe

−

rOzSzerZenie projektu

wchodzacegowskhd Projektu，，Gospodarkawodn0−3ciekowawmieScieZyrard6W−

EtapII，，wspeInnansowanegoprzezUnieEuropejskazeSrodk6wFunduszuSpdjnoSci
wramachProgramuOperacyJnegOInfrastrukturaiSrodowisko・

ZamawlaJaCy：PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalnej

Zyrard6W

Sp・zO・0・

Sporzadzil：

pcK′′Zyrardb

p（Mka zoO・

OCNIKA
r0聞U

Hallde

Podstawaprawna：

Ustawazdnia29stycznia2004r．Prawozamdwiehpublicznych（tekstjednolity：Dz・U・

Z2013r．，pOZ．907zp6Zn・Zm・）・

Stronal z64

Sbeq研aqaJsl0砂Cl7胸′iノ′椎、VZdI，諒高eI7′a

掘posl押OlmmaOll

L，eknle＝a〝毒博聞apl′b／ICニ予，egOprOTyadwnego、＝′γbIepr二ela78m

′〝eOgra′1IC＝nnegOmtNlugppOkgu／qCqnareaI′ニaqlZtuia′7・a12A−．L）こIata′1刑′かnmC助1elprOnu〟qCe−l

wchod尋ceg

目し′5kiadPrye柄，，GoやOkrんlWOdh0−5cteko、肱、Mleic，eZyrar

0二S＝er＝enLePr・γekt−I

ldT・，−ELcLPll当一）SPb肋a撃〕一《Ia〝egOPrニeこし碕

Lhro的Mq二e諒，dk面Ftmdu綿LSp所oScI−l・ramaChProgra′肋〔本eracW′7egOJdrast／ukI？′ratS′−Odo向周の

SpistreSci：
つ J ∴ う つ ∴ ﹁ う ー へ J

I．

Nazwa（fhma）iadresZamawiajaccgo

II．

OzllaCZellieWykonawcy

III．

TrybLIdzielaniazamdwienia

IV．

Opisprzedmiotu7

V．

amdwienia

ZamdWielliaczesciowe

t J

VT．

ZambwieniauzLIPClnl綱Ce
冊brmaqeooferciewariantoWg，し…OWieralllOWqlZaliczkachllaPOCZet

4

VII．

Wykollalliazamdwienia
4

VIII．

TerIllillWykonaniazamdwienia

WarunkiudziahwpostepowaniuorazopISSPOSObudokon）′Waniaocenyspelnicllia

WykonawcyWSP鉦IieubiegaJaCySleOL一dzieic−liezamdwienia

Wadimn
0 ノ

XII・

WymaganiadotyczacezabezpieczenianaleZytegowykonaniaUmowy

0

XI．

0 0

X．

4

W′arunkdwwrazzdokumentamlPOtWierdz補Cylllispetnianietychwarunk（iw

4 ．

TX．

1

2

XTTT．InfbrmaqeofbrmainoSciach，jakiepowinny70StaCdopelnionepowl′borzeoferty′

wceluzaWarciaUmowywsprawiezamdwieniapublicznego
Waluta，WjakiqibedaPrOWadzoneroziiczc−1iazwlaZalleZrealiza（涼ninieis7egO

1

Wyja誼ieniajzmianyWtreSciSIWZ
SposbbporozumieWraniasleZWykonawcami

／ 0

XVllI．Miejsce，terminisposdbzlozeniaoferty′

5

1 ・ 1

XVII・

5 ． 3

1

Opissposobuprz〉′gOtOWa−liaof誼y

XVI．

5

XV．

1

zamdwieniapubliczllegO

つ 一 2

1

XIV．

1
1

XXIL ZWrOtOftrtybezotw竜rallia

1

7

XXIV．Opissposobuobliczelliacelly

1
1
1

0 ノ

1 −
−

0 ′

XXXII．PodWγkonawstwo

0 ノ

1

XXXL Srodkiochronyprawnq

0 ／

LJniewaZnieniepostepoWania

∩ フ

XXX．

∩ ソ

XXIX．ZlnianypostanowiclizawanejUmowy

1 ． ． 1

XXVIII．OdrzLlCCIlieoferty

0 ノ

XXVII．WykiLICZe，lieW）′konaWCy

7

XXVI．OcellaOfert

1 1

XXV・UzupeJllienielWyJaSllicnicwylnagallyCllPrZeZZamawi劉IaCegOOSwiadczehlub

doklJmentdw

7

XXIII．Terminzwiazaniaof七重

／ 0

1

Tr）′botwarciaoftrt

1

XXI．

／ 0

Migsceitermir10tWarCiaofert

1

ZmiallVlubWyCOfalliezIozonejoftrty

XX．

／ 0

XIX．

XXXIII．ZalacznikidoninleJSZqiSIWZ

Strona2Z64

▲Shecがkayaん0時高7I祐r間柄、IZLImdwLe〝MdhposLepoWanIaOuEt＝ieIenIeニambw信用uPJlbllしこnegO〟（用・udニOI化gUlylIγblerだIargZl
〝ぽOgrt7〝ICニOI化gOI76日時Jtlgel九〇kgyqcqnarealiニagiZd研aJ2A−．．D二品anlaiI昨）rmaC〃nCipro研uqCe−rOニSニCrニeme／）r〔yekI〟

・ChodilregO WSk樹Pr

yeklu，．G・つや

寝ねrka、VOdh0−3ciekn、1，0一，・mte諦eろ仰r

EzJrOPySkq＝eSrO描出r〟nduSZ，鋤nojc川ramaChProgr

I．

l高一F叫，／I日出，iV現高〟IIU

anegOpr＝〆二も′′7iq

瑚uくわeracWegOl所mIr，′柄ralSrodo用最）

Nazwa（firma）iadresZamawiajacego．
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OznaczenieWykonawcy．

NapotrzebypostePOWaniaoudzieleniezamdwienianinlqSZqjSIWZzaWykonawceuwaZa
Sieosobefizyczna，OSObepra判型albojednostk写OrganizacyjnqnieposiadajaC魯OSObowoSci
PraWn諒ktdraubiegasieoudzieleniezambWieniapublicznego、Zlozylaofertelubzawarla
umoW写WSPraWiezamdwieniapublicznego・

III．Trybudzielaniazamdwienia．

1．NiniqISZe POSt割印Wanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzoneJeSt W trybje

PrZetargullieograniczonego zgodnie zustawazdnia29stycznia2004r・Prawo zamdwieh

Publicznych（tekstjednolity‥Dz・U・72013r・，POZ・907zpdZn・Zm・），ZWanadalejui克aw魯Pzp・
2．SIWZdostepnajeStnaStrOnieintemetowもZamawl瑚CegOWVN・0品・ZV′rardoW・。loddnia

przekazania ogloszcnia o zamdwieniu UrzedoWi OHcjalnych Publikacji WspOlnot
EuropejskichorazpublikacjiwBiulety証eZamdwiehPublicznych・

3・JezykielnPOStePOWaniaoudzieleniezamdwieniaJeSlJeZykpoIski・CaねkorespondencJa
pomied7y Wykonawcami．a Zamawl綱Cym PrOWadzona bedzie WJi翠yku poIskim，

WtbrmiepISemnq・

IV，Opisprzedmiotuzamdwienia・
1．Przedmiot ninlqISZegO Zam Wienia obもmuJe realiza〔南Zadania12A−，，DziaInia
infbrmacyJnel PrOmuJqCe−rOZSZer73nie prqjekm

wchodzacego w sklad Prqjcktu

Gospodarkawodn0−gciekowawmieScieZyrarddw−EtapII

wspdl抽nansowanego

przez Unie Europejska ze Srodkdw Funduszu SpOjno料i w ramach Programu
OperacyinegoInfrastruktuaiSrodowisko．

2．PrzedmiotzamdwieniazostalL扉tywZalacznikulm9doSIWZ
Symbolkate♀OriiCPVdlazamdwienla：

79342200−5Usrugiwzakresiepromoq1
39294100−0ATtykulyinlもmacyJnelPrOmOCyJnC

V．

ZamdwieniaczeSciowe．

ZamawlaJqCyniedopuszczaskladaniaoftrtcz肇Ciovrych・
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VI．ZamdwieniauzupelniajaCe．

ZamawlaJaCyPrzeWidujemoZliwoSeudzielcniazamdwieniauzupehiajacegowstosunku
dozamdwieniapodstawo、YegOOPisanegowpkt・IVSIWZnapodstawieart・67ust・lpkt・6）
ustaWy Pzp．Zamdwienle uZuPelniaJaCe nie moze przekroczy610％

zam（iwicnia

podstawowcgo．

VII．InIbrmacJe O Ofもrcie wariantoweJ，umOWie ramoweJ，Zaliczkach na

POCzetWykonania∴ZambwieniaorazaukcjielektroniczneJ．
Zamaw均aCyniedopuszczaskladaniaofertwariantowych．
Zamawli握Cynieprzewidujezawieraniaumowyramowq．
Zamawlと網CynieprzewidujeudzieLaniazaliczeknapoczetwykonaniazamewienia．
ZamawlaJaCynicprzcwid巾cprowadzcniaaukcjicIcktronicznq．

VIII．Terminwykonaniazambwienia．
Wymaganyteminwvkonaniazamdwienia：

OddatyzawarciaUmovJydolO．12．2015r．

IX．Warunki udzialu w postepowaniu omz opIS∴SPOSObu dokonywania

OCeny SPeInicnia warunkdw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
SPeInianietycIIWarunkbw・

l・Oudzieleniezamdwienia．publicznegoTOgqubiegaesieWykonaYCy，ktdrzyniepodleg祖

wkluczeniuzpostepowanlaO udzielenleZamdwienlanaPOdstawleart・24・uSt・1，2i2a
ustawPrawozamdwiehpublicznychoTaZSPelniaJaWarunkidotyczacc‥
1）Posiadania uprawnieh do wykonyWania okreSlond（kialalnoScilub czynnoScijeZeli

przepISypraWanakJad5両ObowlaZekichposiadania・
2）PosiadanianiezbednejwiedzyidoSwiadczenia・

WszczegblnoSciWykonawcamusispelniaCnastep南cyw望nFk（wprzypadkuwspdlnego
ubieganiasiedwdchlubwiec句WykonawcdwoudzielenlenmLq胃ZegOZamdwienia，OCeniane
bedq互cznieichkwaliHkadeidoSwiadczcnie）：
−WykonaCznaleZytqstaramoSciawokresieostatnich trzechlatprzcddnicmwszczecia
ninやISZegO pOSt餅POWania，ajeZeIiokres prowadzenia dziatalnoSciJeSt krdtszy w tym
okresie，CO naimnieiiedna ushge，ktdrqj przedmiotem bylo proWadzenie dziaIah

infbmacyjnychipromuJaCyChdlazadahinwestycyjnyChzzakresugospodarkiwodn0−
gciekowdowartoScinicnmiejszdni2200tys・ZI￠…ttO）・

W celu potwicrdzenia spelniania ninleJSZegO Wa…nku Wykonawcy zobow埠Zanl S年

PrZedloZyCWkaz．wykonanychushgwykonanychwokrcsic31atprzeduplywemteminu
Skladaniaofert，aJeZeliokresprowadzeniadzialalnoScijestkrdtszy−WtymOkrcsie，WraZ

zpodanicmichrodzauiwartoSci，datylmlqSCa Wykonania，SPOrZqdzony wedlug wzoru
stanowlaCegO ZaIacznik nr3do SIWZ oraz dowody okreSl函Ce，CZy uShLgi te zostaly

WykonanewsposbbnalezyLy・
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EtJrOPySkq＝ejrodk川向′7d，JSm・胸noScI、γramaChPl・Ogr・amuO坪raqりrngO研asm，柄raljrutk）l・・高く，

Dowodami，O ktdrych mowa powyZej sq POSwiadczenialubinne dokumenty−jezeli

zuzasadnionychprzyczynoobiektywnymcharakterzeWykonawcaniejestwstanieuzyskad
POSwiadczenia．

3）DySPOnOWania odpowiednim potencjalcm technicznym oraz osobami zdolnymi do

Wkonaniazamdwienia・

WszczegdlnoSciWykonawcamusispetniaenastep函cywarunek（WPrZyPadkuwspdlnego
ubieganiasiedwdchlubwieceiWykonawcbwroudzicIcnieninigszegozamdwienia，OCeniany
bedzieichl魯CZnyPOtenCjaltechnicznyikadrowy）：

一

do uczestniczenia w wykonaniu ninleJSZegO Zamdwienia wskaza6

0SOby，ktdre beda

uczestnlCZyC W Wykonywaniu zam wieniawraz z jnft〉rmaCJaminatematich kwa皿kaqii

zawodowych，doSwiadczenia，i vTyksztacenia niezbednyCh do wykonania zamdwienia，

a takze zakresu Wykonywanych przez nie czymoici orazinfbmacJC O POdstawie do
dysponowaniatymiosobami：

a）PrzedstawicielaWykonawcy−OSObeposiad祉camj血num3−1etnie doSwiadczcnic
wprowadzcniudzialahwzakresieplanowaniaiorganlZaqlWydarzeh medialn、′Chlub
kulluralnychlubpromocyJnyCh，．

Przedstawicielto osobazktdraZamawi壇ybedzie uzgadnialwszystkie dzialania
wynik秘cezzakresuprzedmiotum ZamOWlenia・Przedstawiciel WykonawcydoIozy
mlezytej starannoScii poSwieci caly sw旬

czas w celu terminowego wykonania

PrZedmiotuumowy・
b）SpccjaIist6W（minLiJmum

2

0SOby）−

POSiadajacych m中mum．2

−1emie

do喜viadczcnie w prowradzeniu dzialah w zakresie planowanialOrganlZaCJIWydarzeh

medialnychlubkuIturalnychlubpromocyJnyCh・
DoSwiadczeniezawodowebedzieliczonedodnjaskladaniaofert・

Wymaganewpkt．IX．1．3）osobywinnyposh）giwaCsiej軍ykiempoIskimlubdysponowaina
staletlumac7IemJeZykapoIskiego．

Zamawiqiacyniedopuszczalaczenia丘lnkもi，Okt6rychmowawpkt・X・1・3）・
W celu potwierdzenia spelniania ninlqSZegO Wamnku，Wykonawcy zobowlaZani sa

PrZedlozyC：
−Wykazosdb，ktdrebedauczestnlCZyeWWykonywaniuninlqSZegOZamdwienia，SPOrZ軸zony

wedhlgWZO…StanOWlaCegOZa喧ezniknr4doSIWZ・

4）Sytuacjiekonomicznejinnansowか

1・WykonawcamusispelniadwarunekposiadaniaSrodkdwfinansoWChLubzdolnoSci
kredytowejYWySOkoSciconajmniejlOOtJrS・Zl（stownic‥StOtySiecyzlotych）・

WcelupotwierdzenlaSPChianiaWa…nku，OktdrymmoWalWrpkt・IX工4）1っWykonawca（ten
z Wykonawcbw skladz南Cych ofe証e wsp61na，ktdry bedzie potwierdzal spe血anie tego
warunku），ZObowiazany jest przedlozyCinR）maCje baIkulub spdldzielczも

oszczednoSciowo−kredytoWej p（九Wierdz垂直

kasy

wySOko託日印Siadanych Srodkdw mlanSOWyCh

lub zdolnoS∵kredytowa Wykonawcy，WVStaWio的nie wcze誼iej niz3miesiace przed
uplywemterminuskladaniaoftrt．
2・PosiadaC ubezpleCZenie od odpowicdzialnoSci cywilneJ W Zakresie prowadzonq

dziaIalnoicizgodnqizprzedmiotemzamdwieniawwysokoScicon砧mniqilOOtys・zl
（SIownie：StOtySiecyzIotych）．

Wcelupotwierdzeniaspchlianiawa…nku，Okt6rymmowawpkt・lX・1・4）2・，Wykonawca（ten
z wykonawcdw skladajacych ofbrtやwspdlna，ktdry bedzie potwierdzal spehianie tcgo
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JoMiISko

Warunku）・ZObowiazanyjestprzedlozyioplaconapoliselaWPrZyPadkujd brakuinny
dokument，POtWierdzajqCy，ZeWykonawcaJeStubezpleCZOnyOdodpowiedzialnoScicywilnq

WZakresie prowadzonej dzialalnoScizwlaZanq Z PrZedmiotem zamdwienia w wymaganq
kwocie．

JeZeli，ZuZaSadnioneJPrZyCZynyWykonawcaniemozeprzedstawiCdokumentudotyCZqCegO
SytuaCji ekonomicznも

wymaganego przez Zamawiajacego，mOZe przedstawiCinne

dokumenty，ktOre w wyStarCZaJqCy SPOSdb potwierdzq SPelnianie opISanegO WyZqJ PrZeZ

ZamawlalaCCgOWarunku．

Jczclikwoty wr dokumentach wymienionych wZeJ POdane beda winnq walucie niz zL
Zamawl明CydokonaJq PrZCliczcnianazIwedlugkursuNBP nadzieh，Wktbrymzostalo
WSZCZetePOStepOWanie．

JeZeliw dniu wszczecla pOStePOWania nie zostallie opublikowana tabeLa Srednich kursdw
NBP，ZaStOSOWany ZOStanie kurs∴Z OStatnleJ tabelikursdw Srednich opublikowanq przed

dniemwrSZCZeClaPOStePOWania．

W przypadku Wykonawcdwwspdlnie ubiegaaCyCh sIC O udzielenie zambwieniawarunek
okrcSIonywpkt．IX．1．4）1．mogaonispelniaClacznie・

WykonawcaskladawrazzoftrtaOSwiadczenle，SPOrZadzoncwedlugwzorustanowlaCegO

z8両CZniknr6doSIWZ，OSPeInianiuwarunkdwudzialuwpostepowaniu（WFIrZypadku
wsI）dlncgo ubieganiasIeOudzielenicnlnleJSZegOzamdwicnia przez dwdchIubwieeeJ

Wykonawcdw do oft，Ity muSi byC zalaczone przedmiotowe oSwiadczcnic∴ZIozone

（podpisane）przezPeInomocnikaWykonawtbwwspblnieubiegajacychsieoudzielenie
zambwienialub o喜wiadczcnie zlozone（podpisane）prZeZlazdego z Wykonawcdw
skiadajaCyChofertewspbl叫一jedyniewsytuaejijeSlikazdyznichspeIniawszystkie
warunkisamodzielnie．

2．Wykonawca，WykazuJaCSPelnianiewarunkbw，Okt（壇′ChmowapowyzeJWPkt・IX・l moね
Polegac na wiedzyidoSwiadczeniu，OSObach zdolnych do wykonania zamdwienialub

zdolnogciach丘nansowyclllubekonomicznychinnychpodmiotdw，niezaleznicodcharakteru

prawnegolaczacychgoznimistosunkdw・WykonawcawtakiejsytuacJIZOboWlaZanyJeSt
udowodniC Zamawl棚Cemu，iz bedzie dysponowal zasobamilliezbednymi do realizaql
zamdwienia，W SZCZegdll105ci przedstawlaJaC W tym Celu pISemnC ZObowiazanie tych

podmiotdwwpostaci糊南軍znikanr5doSIWZdooddaniamudodyspozyqlniezbednych
zasobdwnaokreskorzystaniaznichprzywykonywaniuzamdwienia・

2．1．JeZeliWykonawca，Wrkaz南cspelnianiewarunku，Oktdrymmowawpkt・IX・1・4）1・，
poleganazdolnoSciachmansowychinnychpodmiotdwnazasadachokreSlon〉′Chpowyzq
wpkt．IX．2（zgodnie zart．26ust・2bustawPzp），Zamaw両acywymagaprzedlozellia・
oktbrqimoWaWpkt・IX・l・4）1・，dotyczaceitychpodmiotdw・

3・Wceluwykazaniabrakupodstawdowkluczelliazpostepowaniaoudzieleniezamdwienia
ZamawlaJaCyZadaodWykonaWCyPrZedIozenia：

1）05wiadczenia o braku podstaw do WyIduczenia，SPOrZadzonego Wedlug wzoru

stanowlqCegOZalaczniknr2doSIWZ；

Strona6Z64

輝qJikaqahto砂rhl肱r ，nkbWZt′m6回er′ladJapo昨PO、M／aOukieIenieニ 肋売品′emapubl′CmegOprV昭・Jr〕mgO、↓弓rybiepI二efa′・87I
meogra扉cm樵gO′柑〟St・′gePOkgtyqcq′mrea砿7ql掬〝ia／2A「．DJata iairybrmacy碓IprOm・UqCe−rOこSニerJer，lePrqekhJ

、γChodmcego一年初dPr〝ekh・‖GoやOdbrka一…訪0−jce owa、レimieScieみmrddw−El岬l／

十＋．sp砂r7ar，SO一一megOpr：eニ（／所

EuropyskqニejrodkdWFl／′n71／Sニ〟的nojciwrumachProgrmuくわeracりnegO研ajlruんW

↓′Srodo出▼lSko

Wzakresiewynik吐iacymzS3ustlpkl．1）RozporzqlkeniaI，rezesaRadyMinislrdwzくれa
19lulego2013r wやra高e rodzqibw dokumenldw，jakich moze2qt海ZamaM）iqiqcy od

WykorlalV〔yOraZjbrm，Wjakichfeくねkumenb）mOgq砂eskladanewzwia7kuzarL24ust．1
ustawyPzp，OSwiadczenieobrakupodstawdowykluczeniawinnozostaCzIozoneoddzielnic
PrZeZ kazdego z Wykonawcdw skIadaiacych oferte wspdLnq，aJeZcli podpisuJeJe
Pelnomocnik，muSi on vTyraZnie zaznaczyi，Wimieniu ktdrego Wykonawcy to robi．
OSwiadczenie takie moZe byC sporzadzone na jednym dokumencie，aLe wbwczas

Pelnomocnik（Lider）zaznacza，Ze sklad∈南Cje，dzialawimieniukaZdego z Wykonawc（iw

Skladajqcychof誼ewspdlnqiichWγmienia，

2）aktuaLnego odpisuzw融ciwego rejestrulubz∴Centralnej ewidencjiiim）rmaCji
O dzialalnoSci gosIlOdarczeJ，JeZeli odrebne przepISy WYmag明WPISu do reieStru Lub

ewidencJl，WCeluwkazaniabrakupodstawdowykluczeniawoparciuoart．24ust．lpkt2
ustawy，WyStaWionegoniewczeShiejniz6micsiccvprzeduptywemteminuskladaniaofert，

3）aktuaLnegozaSwiadczeniawIaSciwegooddziaIuZakIaduUbezpieczehSpoieczTyChIub
KasyRoLniczcgoUbezpieczeniaSpolecznegopotwierdzこ高cego，ZeWykonawcanleZalega
ZOPtaCaniemskladeknaubezpieczeniazdrowomeispolec㍗e・1ubpotwierdzenia，zeuzyskal
PrZeWidzianeprawem．zwolnienie・Odroczenielubroztozenlenarat〉rZalegIychphtnoScilub
wstrzymaniewcaloSciWkonaniadecyzJIWlaSciwegoorganu−WyStaWioncgonleWeZeねiei
niz3miesiaceprzedup母wemterminuskIadaniaoftrt，

4）aktualnego

zi義Wiadczenia．wIaSciwego

paczelnika

urzedu

skarbowcgo

POtWierdzajacego，ZeWykonawcanleZalegazophca早cmPOdatkdw，lubzaSwiadczenia・Ze
uzyskalprzewidziane pIaWemZWOlnienie・OdroczenJFlub ro轟enie naratyzaleglych

PkltnOScilubwstrzymanleWCaMciwykonaniadecyzJIWlaSciwegoorganu−WyStaWionego
niewczeSnicinii3mieslaCePrZeduplywemterminuskladaniaofert，

5）aktualnejinformacjizKrajowegoRejcstruKarncF）WZakresieokre的nymwart・24
usLlpkt4−80raZPktl0−1lustawyPzp，WyStaWioneJniewczeSnicini26miesiecvprzed
uplywemterminusktadaniaoftrt，

6）aktualncjinformacjizKrajowegoRejestruKamegowzakresieokreSlonymwaIl・24
ust．lpkt9ustawyPzp，WStaWioneiniewcze血ieiniZ6miesiecVPrZeduphTWemteminu
skladaniaofert．

WpIZypadkuwspdLnegoubieganiasleOudzielenienmleJSZCgOzamdwieniaF，rZeZdwdch
lubwiecejWykonawcdwwofcrcicmuszabydziozoneprzcdmiotowcdokumentJr，

oktbIYChmowawpkt．TX・3・Ppkt・2），3），4），5），6）dlaka如egoznich・

4．Dokumenty，OktdrychmowapowyLejwpkt・IX・1，IX・2iIX・3：
4・l・Sa Skladane w oryglnalelub kopilPOSwiadczoneJ Za ZgOdno需z oryglnalem przez

Wykonawce，ZW）南tkiemzobowiqZahioSwiadczeh，Oktdrychmowawpkt・IX・2iIX・3・1）
Orazwkazdw，Oktdrychmowawpkt・IX工，ktdrewinnybyCzlozoneworyglnale；

4．2．wprzypadkuWykonawcdwwspdlnieubiegajqcychsieoudzielenic zamdwieniaoraz

wprzypadkupodmiotdw，Oktdrychmowawpkt・IX・2，kopiedokumentdw（zobowiazah）
dotyczacychodpowi

dnioWykonawcylubtychpodmiotbwsqP（諒WiadczanezazgodnoSC

zoryginalemprzezWykonawcelubtepodmioty；
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冊ho旬cegoIVSH

訪Pr（yekhl．．GoJPOdJrka

Z＝amんはmaPuhlicニnegOPrO冊

J＝0′WgO−VtrYhleI，r＝elargzJ

tdu′7ia12A−．，D＝Ialarln′′亦rma鋤rle′PrOmuqCeJ

0＝S＝erこemeF）r

yeklL

i

OdJ70−jcleko＝〟7、l）′niei・諦め仰rddwI−EtqpIJi′周防〝a〝50、，a〃egOp′鱒こし研ぐ

杭ropyskq烹膏rodk6、，IFtmd．，欄，擁lmJc，、出amuChProgrumuOpera

〃negOhyTaslrukl〟r侶Sr

点間冊0

4．3．ZamawiajqcymoZeZada6przedstawieniaoryginahllubnotarialniepoSwiadczonqikopii
dokumentu wylqcznie wtedy，gdy zIozona kopia dokumentu jest nieczytelnalub budァi

WatPliwoScicodojeJPraWdziwoSci；
4．4．dokumenty spolフadzone wjezyku obcym sa skladane wraz z山肌laCZeniem najezyk

POIski，WymdgtenniedotyczyzobowiazahioSwiadczeh，Oktdrychmowawpkt・TX・2iIX・3・

5．Stosownie do treSci§4ust．l RozporZ葦dzenia PI・eZeSa Rady Ministrdw z dnia

19Lutego2013I・．WSpraWicI．Odzaj6wdokumentdw，jakichmoze袖da〔ZamawLaJqCyOd
Wykonaweyorazform，Wjakichtedokumentymogaby

skIadanc：

1）jeZeliWykonawcamasiedzibelubmiejscezamies水aniapozaterytoriumRzeczypospolitd

PoIskid，Zamiastdokument6W，O ktdrychw：Pkt．IX・3．2），IX・3・3），IX・3・4）、IX・3・6），SkIada
dokumentlub dokumellty WγStaWione w kraju w ktdrym ma siedzibelub miejsce

zamieszkania，POtWierdzajqceodpowiednio，Ze：
a）nieotwartojegolikwidacjianinieogloszonoupadlogci；
b）nie∴∴Zalega z uiszczaniem podatkdw・OPtat・SkIadek na ubezpieczenie spoleczne

izdrowotnealboZeuzyskaIprzewidzianeprawemzwolnicnic，OdroczenlelubrozIozeniena

ratyzaleg函h函tnoScilubwstrzymal五ewcaIoSciWkonaniadecyかwlaSciW

egOOrganu；

C）nieorzeczonoWObecnicgozakazuubieganiasleOZamdwienie・
2）zamiast dokumentdw，O ktdrych mowa pkt・IX・3・5）sklada zaSwiadczel五e wIaSciwego
organu s如owegolub administracy）negO mlq）SCa Zamieszkania albo zamieszl震mia osoby，

ktdrもdokumentydotycz脅，WZakresieokreSlonymwart・24ust・lpkt4−8，10−11ustawyPzp・

6．Stosownie do treSci§4ust．2powoねnego powyzej Rozporzadzcnia Prezesa Rady

Ministrdw，dokumenty，OktdrychmowapowyZejwpkt．IX・5・l）a）ic）orazTX・5・2）powinny

三幸WyS中OPenicwczTipiejDii6miesiecv−P†Zed中豊e黒？Tinu聖d叫a′Of訪
Natomiastdokument・OktdrymmowapowyZeJYPktIX・5・1）b），POWinienbydwystaW

iony

niewcze血icjniz3miesiaceprzeduplywemtcrmlnuSkladaniaoftrt・

7．Stosownie do treSci§4ust．3powoanego powyZもRozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrdw，JezeliWmlqSCu Zamieszkaniaosobylub w kraju，W ktdrym Wykonawca ma

Siedzibelubmi＊ce．zamieszkania亘ewydがsiedokumentdw・OktdrychmowapowyZejw
pkt．IX．5．1），ZaSt印PLUeSiejedokumentemzawier魂cymoSwiadczenic，WktdrymokreSlasie
takzeosobyuprawnionedoreprezentacjiWykonawcy，ZloZoneprzedwlaSciWmOrganem
sqdowym，administracyJnym albo organem samorz牟du zawodowegolub gospodarczego

odpowiedniokrかmi華cazamieszkaniaosobylubkr砧u，WktdrymWykonawcamasiedzibe
lubmieJSCeZamieszkania，Lubprzednotariuszem・

8．Ocenaspe抽haniaww．warunkdw udzialuwpos鳴POWaniudokonanazostanie zgodnie
z fbmula

SpeInia−nie speIniaM，na POdstawie pT73dloZonych przez Wykonawce

dokumentdwioSwiadczehopISanyChwrozdzialeIXninlqSZqiSIWZ・
ZtreScizalaczonychdokumentdwmusIWynikaCjednoznacznie，ZeWykonawcaspelnilww・

Nie spelnienie chociaZbyjednego z YW・Wa…nlw skutkowraC bedzie wykluczenicm

Wykonawcyzpostepowania（napodstawleart・24ust・2pkt4ustawPzp）・

Ⅹ・

Wykonawcywsp61mieubiegaJnCySleOudzieleniezamdwienia・

l・Wykonawcywspdlnieubieg函cy．sieoudzielenieninigszegozamdwienilPOWilmipod
rygoremwykluczeniazposteIX）WanlaSPehiaCwarunkiudzialuwpostepowanluOraZZlozyrC
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I7IeOgItl〝I（、ニ0〝egOrlLIIjSIugepO／egyqcqnarealIニylZ cね′tIaI2A−，，D＝lalaI71al′yt）rmaC〃′7elPrOIn明Ce−rO＝S＝er二emeprqIe柄
一，一Chn

たqcego wskLadPryeklzL

Gospodarkal一′OdIlO一品eko

，州・m′ejc，eZ），rur・1品−ElapJI

…pd偽rn′7SO…r・egOJ）r・こeこIh・e

EiIrOptJSkq＝ejrodkC泣出／nくれニl／Sj）dI70jcllIiaInaCIlPrograMu〔わeracmIegO／所のtri，柄，I〟lS′Odo、，高話o

dokumenty potwierdzajqce spelnianie tyCh Warunkdw，ZgOdnie z∴ZaPISami zawartymi

WPkt．IXninlqSZqiSIWZ．
Ponadto tacy Wykona当y．muSZa uStanOWiCi wskazaC Pelnomocnika（Lidera）do

reprezcntowaniaichwninleJSZymPOStePOWaniualboreprezentoWaniaichwpostepowaniu
izawarciuumowyWSPraWie7amdwienia．ZalecasieabyPelnomocnikiem（Liderem）byl
jedenzWykonawcdwwspdlnieubiegaJqCyChsieoudzieleniezamdwienia，
2．WszelkakorespondencjaprowadzonabedziewylaczniezPelnomocnikiem（Liderem）．
3．WykonawcywspdlnieubiegaJaCy SleOudzielenie ninleJSZegO ZamdWieniazobowlaZani

l）dosolidarnejodpowiedzialno専ZaVTyko竺niezamdwienia，
2）dosolidarll句OdpowiedzialnoScizawnieslenleZabezpleCZenianaLeZytegoWykonania
Umowywsprawiezamdwieniapublicznego・
4・Wykonawcy wspdlnie ubiegaJqCy Sle O nimqSZe Zamdwienie，ktdryCh oferta zostanie
uznana zanajkorzystnlqISZq．bedazobowlaZanlPrZedstawiC ZamawlaJaCemu StOSOWne

POrOZumieniewszystkichWvkomwcdwsklad魂cycllOftrtewspdlna，PrZedpodpisaniem
UmolWnarealizacJeninlqSZegOZamdwienia・

Porozumienie takie musi zawicraC w swqJeJ treSci co naJmnlq naStePuqCe
POStanOWienia‥
1）okregleniestronporozumienia：
2）celdzialania；

3）okresdzialanianaczasniekr6tszynizczastrWaniaodpowiedzialnoSciWykonawcdw

WynikajqcyzUmowy；
4）sposdb WSPdldzialania（W tym rOl阜i zadania kazdcgo z WykollaWCbW

WWykonywaniuUmowy）；

5）wniesienlaZabezpieczenianale珂egowykonaniaUmowideklaracjewspdlnqi
isolidamejodpowiedzialnoScizawykonanieUmowy；

6）wskazaniePelnoTOCnika（Lidera）ijegqu望OWaniadozaciaganiazobowiazah
lPrZ〉lmOWanialnStrukcjinarzecziwlmlenluWSZyStkichWykonawcdwrazem
ika加egozosobnaorazdoprzyJmOWaniaplatnoSciodZamawlaJqCegO；
7）deklara（高nieZmienianiaskladuanistatusupodczascalegookresuwykonyWania

Umow．
PorozumieniemusibyCpodpisaneprzezupelnomocnionycllPrZedstawicielikazdego
7

Wykonawc6W，a StOSOWne uPOWaZnienia musza∴WynikaC z dokumentdw

za互czonychdooferty．

5．

OfertapowinnabyCpodpisanawsposdbwia砕CyPraWniewszystkichWykonawcdw
Skladajacychofe巾WSpdlna・

XI．

Wadium．

1．WysokoSCwadium
KazdyWykonawcazobowlqZanyJeStZabezpleCZyCSW雀OfenewadiumwwysokoSci‥

5000，00zi（slownie：PiectysiecyzIotych）．
2．Formawadium
l）WadiumdlazamdwicniamozebyCwniesionewnastepujacychfbrmach：
a）pieniadzu；
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lo1−ISko

b）poreczelliach bankowychlub pore誓eniach spdldzielczej kasy．oszczednoSciowo−
kredytoweJ，Ztym始poreczeniekasyJeStZaWSZCPOreCZeniemplenleZnym

C）gwarancjachbankowych；
d）gwarancjachubezpicczeniovTyCh；

e）poreczeniach udzielanychprze7：POdmioty，Oktdrychmowawart・6bust・5pkt・2
ustawy Z dnia91istopada2000roku o utworzeniu PoIskiqi Agencji Rozw（りu

PrzedsiebiorczoSci（Dz・U・Z2007r・Nr42・POZ・275・ZPdZn・Zm・）・

2）WprzypadkuskladaniaprzezWykonaW′CeWadiumw丘）rmlegWran中gwarZ中a
POWlnna byC sporz担zona zgodnie z obowlqZuJqCym PraWeml Wlnna ZaWlerad

nastepuJaCeelemenly：

a）nazwed函CegOZlecenie（WykonaTvPy），Bene的entagwaranqji（Zamawi魂cego），
gwaranta（bankulubinstytLLdiudzielaJaCyChg、yaraneji）orazwskazanieichsiedzib；
b）okreaeniewierzytelnoSci，ktdramabyCzabezpleCZOnagWaranCja；

C）kwotegWarandi；
d）terminwazpogclgWaranCji；
e）zobowi聖nlegWarantado：

ZaPIaceniakwotygwarancjinapierwszepisemnezqdanie

ZamawlaJaCegOZaWier瑚CeO喜Wiadczenie言えWykonawca，ktdregoofert Wybrano：
一〇dmdwiIpodpisaniaUmownawarunkachokreSlonychwoftrcie，lub
−niewnibsIzabezpieczenianalezytegowykonaniaUmowy，lub
−ZaWarCieUmowystaIosleniemozliwezprzyczynleZqcychpostronicWykonawcy

・

3）PostanowieniapowyZszcmajazastosowanierdwnieZdoporeezeh・

3．MieisceisposdbWniesieniawadium
Wadium wniesione w pIeni如zu nale7・y WPIacid przelewem na nastepu．IaCy raChunek

Zamaw均aCegO：
PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalnej，，Zyrarddw

SI）・zO・0・

ul．Cz）′Sta5

96−300Zvrarddw

POLSKA
BankPEKAOS・A・nrkonta86124059181111000049101717zdopiskiemnaPrZelewle：
W初il／mnaZttddnlel2A−，，Dzialanial擁）rmaqjneip′・Om均iqce−T・OZSZerZeniep′

・Oiektu

I

Wadium wnoszone winnych dopuszczonych przez Zamawl棚CegO fbrmach nalezy

WOryglnaledo互czyidooferty・
4．Terminwniesieniawadium

l）WadiumwnosisiePrZeduph，WemterminuskladaniaofertokreSlonymwpkt・XVI11

2）Wniesieniewadiumw・Pien函zubedzieskuteczn亘ezeliwpodanymwpkt・XVIII
terminieznajdzieslenaraChunkubankowymZamawl棚CegO・

3）DoWddwniesicniawadiumWtbrmie gotbWkiwpostacikopiidokonanegoprzelewu
nalezy∠a互czyddooftrty・

5．ZwrotizatrzymaniewadiumodbywaCsiebedziezgodniezzapISamiart・46ustawyPzp・

XII・WymaganiadotyczacezabezpieczenianalczytegowykonaniaUmowy・
1．InR）rmaqeOgdlne．

ZabezpleCZenie stuzy pokryciu roszczeh z tytulu niewykonanialub nienalezytego
VrykonaniaUmowy・
2・WysokoSezabczpieczenianalezytegowykonaniaUmowy・
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l）Zamawi魂cyustalazabezpi誓enienalezytcgowykonaniaUmowyzawartqjwwyniku
POStePOWanlaOudzielenienlnlqSZegOZamdwieniawwysokoScilO％cenyCaIkowitej
POdanejwofもrcie．

2）WyblanyWykonaY的ZObowiazanyjcstwnieidzzabezpieczenienalezytegowykonania
tJmoWγnaiDbZnieiWdniuiejzawarcla DrZedieiOOdDisaniem．

3．FormazabezpieczenianaleえytegowykonaniaUmowy．
1）ZabezpieczenienaleZytegoWγkonaniaUmovYydlazamdwieniamozebyCwniesione

WedhlgWyboruWykonawcywjednejlubwkilkunastcpLUaCyChfbrmach：
a）pieniadzu；
b）poreczeniach bankowychlub poreczeniach spdldzielczqikasy．oszczednoSciowo−

krcdytowejztym，ZeporeczeniekasyJeStZaWSZePOreCZCniempicnl碑nym；
C）gwarancjachbankovTyCh；

d）gwarmCjachubezpieczeniowyCh；
e）poreczeniach udzielanych przez podmioty，O ktdrych mowawart．6b ust．5pkt．2
ustawy z dnia

91istopada2000

roku o utworzeniu PoLskiej Agencji RozwoJu

PrzedsiebiorczoSci（Dz．U．Nr42，Z2007r．poz．275，ZP（逐n．zm．）．
Pr7：eZZabezpieczeniewniesionewpieniadzunaleZyrozumie zabezpieczenieWniesionc

Wzl．

Zabczpieczenie wnoszone w pleniadzu Wykonawca wpIaci przelewem na rachunek
bankowyZamawl明CegO：
PrzedsiebiorstwoGosI）OdarkiKomunalnej

zyt榊dbw，，Sp．zo．0．

ul．Czysta5

96−300zyrardew

POLSKA
BankPEKAOS．A．nrkonta86124059181111000049101717zdopiskiemna
DrZelewie言．ZabezDieczeniena／e乞vtegowL，kor．aniaUmowvl〃aZadaniLI12A−
Dziataniaittfbr・maqjneipr・OmLdqce−YOZSZeYZenieprItZiektu

2）Wprzypadkuwniesieniawadiumwpieni河Zu，WykonawcamozewyraziCzgodena
zaliczeniekwotywadiumnapoczet7abezpieczenia・
3）JeZeli zabezpieczenie wniesiono w pieniqdzu，Zamawiajacy przcchow巾e je na

OPrOCentOWanymraChunkubarkowym・
Zamawl棚Cy ZWraCa Zabezpieczenie wniesione wpleniadzu z odsetkamlWynikajacymi

711mOWyraChunkubankowego，naktdrymbyloonoprzechowywane，POmnlqSZOneOkoszt

prowadzeniategorachunku omz w，SOkoSC prowlかbankoweJZaPrZeIew pLeniedLy na

rachunekbankowyWykonawcyi
4）Jezelizabezpieczeniewniesionowpostacigwarancjilubp叩CZeniastosL＊siedonid
odpowiednio treiC pkt．XI．2，2）a），b），C），d）oraz gwarancJalub poreczenie poWinno

zawieraCzobowiaZaniegwarantado‖nieodMWialnegoW

函輝石wia沈zenlei

i2：叫aranl：nie

mo2e∴takze：uzaleznia項ch
warunkdwlubte20dprzeCHozenIajakiqikol

JiekdokumenfacIt・

W przypadku・gdy zabezpieczenie bedzie vmoszone†ifbrmieinneiniz pieniqdz・
ZamawlaJqCyZaStrZegaSObieprawodouprzedn南akceptaqlPr（扉ktuww・dokumentu・

5）JezeliWykonaw9a士tdregoofertazostalawybrmauchyla咋OdzawarciaUmo、y

wsprawiezambwienlaPubliczmegolubniewniesiezabezpleCZenlanaleZytegowykonanla
Umowy，Zamawi…函cymozewybraCoferten年jkorzystniもszaspoSrddpozostaIychofeTt・
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SPeαPAaquI面卑ycht佑rt，nkLjwZm7dw′emu

雄IpOS解，OlMn′aOudjeler，′eニamdTy′emapI，bl′

i＝T，egOprOl一，

，

kof7egOl一′ll・），h／epr・二elargz，

rtLeUgrunICニOrTegO〝allSI〟gePOk・gtyqCqrtareaI，＝aqtZada′＝al2／1．，DニIaIar7′a一′LhrIIIa鋤ne′PrO順UqCe−rOニS＝er＝e′71ePrO／e柄

一一）Cho

句cegolレiSkIadPr直面！，，Gospo

hrka、↓0

展LrOpySkq＝e高odkiWFIL′，dzLS＝

JSj，砂70品、一IramaChProgrl．〝ul〔わera鋤（，egO研aslr

加0−5cIekoWa用，′mejcle4）rarddルーム仰l／当一，函砂7叩SOl昭negOPrニ0ニUr華
Ikll′rulSro

Ju用Sko

6）Zmianafbrmy zabezpieczenia naleZytego wykonaniaUmowy W′trakcic realiza専
Umowy bedzie moZliwa tylko za zgodq ZamawlaJqCegO，PrZy ZaChowaniu clqgloSci

Zabezpieczeniaibezzmnl争ISZeniaJegOWySOkoSci．

4．ZwrotzabezpieczenianaleZytegowykonaniaUmow．
Zamawl明CyZWraCa70％zabezpieczcniawterminie30dnioddniawykonaniazamdwienia
i uznania przez Zamawl明CegO Za nalezycle Vrykonanc po zatwierdzcniu Raportu

KohcowegoprzezZamawl瑚eegO・
Zamaw1年IaCyPOZOStaWinazabezpleCZenieroszczehztytulurekqjmizawadymaterialdw
reklamowych kwote WynOSZaCa30％WySOkoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania

XIII．In請rmacJeOfbrmalnoSciach，jakie powinnyzostaedopelnione po
WyboI・Ze

Oltrty

W

CClu

zawarcia

Umowy

w

sprawie

zambwienia

Publicznego．
l・WykonawcapowinienspelniCwymaganla，Oktdrychmowawpkt・XIISIWZ・
2．UmowazostaniezaWartaWfbrmiepISemnq．
3．Wykonawca，ktdrego oftrta zostala vrybrana，Wniesie zabezpleCZenia naleZytego

Wykonaniaumowyprzedzawarciemumowy・
4°

Niewkonanie zobowlaZalliaprzez Wykonawce o ktdrym mOWa WXIII・3traktoWane

bedziejakoprzyczynale垂CaI）OStrOnieWykonawcyunicmoZliwlaJaCaZaWarCieUmowy，
co bedzie skutkowaCzatrz〉′maniemWadiumprzez7amaWl網CegOZgOdniezart・46ust・5
ustawyPzp．

XIV．

Waluta，W jakiej beda PrOWadzone rozliczenia∴∴ZWkIZane

ZrealizacJanlnleJSzegOzamdwieniapublicznego・

Cenaoftrtydlazamdwieniabedzicpodanawzi．
Wszclkie rozliczenia zwlaZane Z realiza朋Zamdwienia publicznego・ktdrego dotyczy

ninlqSZaSIWZ，bedaPrOWadzonewzI・

XV．

OI）issposobuprzygotowaniaoferty・

1．Formaoferty：
1）KazdyWykonawcamozezloZyCtylkojcdnaoferte・

2）Ofe咋nalezyprzygotowaCSciSlewedlugwyTagahokreSIonych、当高専SZejSIWZ・
3）WprzypadkuWykonawcdwwspdlnieLlbiegaJaCyChsieozamdwienle，naiezydolaczye
doofbrtydokumentstwierdz…涙cyustanowienieprzezWykonawcdwwspblnieubiegaJqCyCh
sle OZamdwienie Pelnomocnika do reprezenlowaniaich w postepo、渦niu oudzielenie

ninl争ISZegOZamdwieniaalboreprezentowaniaichwpostepowaniuidozawarciaUmowy
WSpraWiezamdwienia・
4）Ofertai zalaczniki do o氏証y musza byC podpisane przez osoby upowaZnione do

reprezentowania Wykonawcy・Oznacza to言zJeZeli z dokumentu okre5両acego status
prawny wykonawcylub pelnomocnictwa wynika言z do reprezentowania Wykonawcy

upowaznionychjest互czniekilkaosdb，dokumentyWChodzacewskladoftrtymusTabye
POdpisaneprzezwszystkieteosoby・

UpowaZnicnie osdb podpisuIaCyCh oftrte dojd podpisaniamusibezpoSrednio wynikaC
zdokumentbwdolaczollyChdooferty・Oznaczato，ZeJeねiupowaZnienietakieniewynika
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j互助kaqals101′叩／′偽r，lrlA6、，Za′，面Y，e，棚dhpostepuwa〝IaO持た′eIenleニa′〝6高e

′7IeOgrL，mC＝OFlegOJlauSlugepok・押JqC411areaN＝
、一）Cl70

たqceH（）、一i読la

uIrOPySkqニeくro

wprost

z

laptMcニr，egOp′0、

adwr，egn、〃／

tqIZa・柄a／2A一・。＝tala′佃］小maCりneり，r（洲明Ce−r

IPrq／ekt一日iGospoddrk…，iOdno一高eko、↑a−r′〃reicIeZyrur

l高上Elap／I

一、F〃eJ，，

二elLIrgt，

，ニJ＝er・e′7IC／ノrO／e柄

十一ノ函拘7tr50−Ila′7egOF，rニどこも朽

tkd1−iFMdusニー′54dnojc川rm70ClJProg′a研・くわe′aCly〝egn／所u血′柄raISrod（，一冊ko

dokumentu

stwierdzajacego

status

prawny

WykollaYCy（Odpisu

z wlaSciWegO reJeStrulub zaSwiadczenia o wpISie do centralneJeWidencJllinfbmlaql
o dziaJalnoScigospodarczのto do of誼y naleZy dohczyC peInomocnictwo W′yStaWione

PrZeTOSObydotegoupowaZnione（wfbrmieoryginalualbokopiipoSwiadczonejprzez
notarluSZa）．

5）PoSwiadczeniezazgodnoSCzorygjnatemdokumcntdwwchodzacyChwskIadoferty
W中O bye sp？rZadzone w sposdb umo拙W牢Cyidenty批acjq podpisu（np・lWraZ
zlmienna

pleCZqtkq

osoby

poSwiadcz魂Cq

kopie

dokumentu

za

zgodno詑

zoryginalem）．
6）Oferta musi bye napisana na maszynie do pisania，komputerzelubilllla trWaIa

iczytelnatechnikqorazpodpisanaprzezosobeO）upowaznionq（e）doreprezentowan三a

Wykonawcylla ZeWn担Zizaclaganla ZObowiqZan W WySOkoSciodpowiadt南C鞠Cenle

O先高y．
7）Stosownewypelnieniawe、㍗raChdokument6wstanow

iacychzaIqcznikidoniniejszd

SIWZi wchodzaCyCll naStePnle W Sklad oferty，mOga byd dokonane komputerowo・
maszynowolubrecznie・

8）Dokumentyprzygotovvwane s地mOdzieLnieprzezWykonawcenapodstawiewzordw
stanowlaCyChzahcznikidoninlqSZejSIWZ，POWinnymieitbrmGWydrukukomputerowego
lubmaszynOPISu・

9）TrcSdzloZonejofeTtymuSiodpow竜daCtreSciSIWZ・
Zamawl明Cy Zaleca vYykorzystanie fbrmuLarzy przekazanycll PrZeZ ZamawlaJqCegO・
Dopuszcza sle Zlozenie w ofercie zalacznikdw opracowanych przez Wykonawce・POd
warunkiem，Ze beda oneidentyczne，CO do treSciz fbmularzamiopracoWanymlprZeZ

Zamawr均aCegO・
Of誼y Wykonawcdwr，ktdrzy dobcza do oferty zatqcznikioinng treScilliz okreSlona

wSIWZzostanaodrzucone・
10）Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza byC skIadane wraz zich

tlumaczeniempoSwiadczonymprzezWykonawce・
11）Of誼a musibyC sporzadzona wjezyku poIskim，Wl egzemplarZu，miee fbrnm

PISemnqifbrmatniewiekszynizA4・

12）Zamawimcy．zaleca享byoftrtawrazzza函Znikamibylazestawriona当，SPOSdb
uniemozljwiajacyJqSamOIStnqdekompletacje（np・Zbindowana．zszyta）orazzawleralaspis
treSci．

13）WszelkiepoprawkilubzmianywtekScieoferty（WtymWZalaCZnikachdoof誼y）
musz雀by

parafowanc（1ubpodpisane）wlasnorecznieI）rZezOSOb（C）ypodpisujac（a）e

O代rte．

Parafka（POdpis）W中abyCnaniesionawsposbbumoZliwk南cyidenty親側jepodpisu
（np・WraZZim亨IaPleCZatkaosobysporzadz祉cdpara哩）・

14）Zamawl瑚Cyinfbrm車，Zeofertyskladanewnini轟ympostepoyaniusqjawne
lPOdleg明udostepnleniuod chwiliichotwarcia，ZWVjatkieminft〉rmaCJIStanOWlaCyCh
taJemnlCePrZedsiebiorstwawrozumieniuprzeplSdWOZWalczaniunieuczciwejkonkurencJl，

jc鈍Wykonawca，niepoznleJnjzwterminicskladaniaofert，ZaStrZeg恒eniemogaonebyd
udostepnlane OraZ Wykazat，iZ zastrzeZoneinfbrmacje sta1−0Wia tajemnice przedsiebiorstW′a・

Wykonawca nie moZe zastrzec nastepし直cychinfbrmacji‥naZW（fimy）oraz adresdw
Wykonawcdw，atakZeinfbrmacjidotyczaceceny，terminuwykonalliazamdwienia，Okresu
gW′aranCJllWarunkdwpIatnoScizawrartyChwoftrtach・
PrzeztaJemnlCePrZedsiebiorstwawrozumieniuart・llust・4ustawyzdnia16kwietnia

1993r・OZWalczaniunieucziwもkonkurencji（tekstjednoLityDz・U・Z2003r・・Nr153・
poz．1503ze zm．）rozumle Sie nieuiawnione do wiadomoSci pLlblicznqiinJbrmaqie
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SL）eCJdikayahIoIrv−Ch肋rMkdl〝Ztmtdl諦〝ia

掬pos秘W、肱〝iaouLt，eler，iemmd・yieniapub／icmeg。VO一

・adwnegO−yIルb，ePrニeIargu

meogra〝ic二OnegO′TaZLShLgePO／egyqcq7mreahmq・ZadamaJ2A−1，D＝mIunMlr痢rmacy〃7elPrUmZ雄Ce−rOニS＝erこenleprq・ekn

wchokqαgO WSkl毒Pr（ueklu，．Go函rん川′0初0−諒iekowa、
L高ropyskq二ejrodk61両m

）〃冊jcIピケ〝d高一Hqpll品i抑′1仰5011）〟〝PgOpreこくhle

在sz，揮jnofc白yWnaChProgramu（巾era切IWgOl所ast用kh・ra，jrodb、IMo

techniczne，teChnologlCZne，OrganiacyJnePrZedsiebiorstwalubinneinR）rmaqCPOSiadajace
wartoSC gospodarczq，CO do ktdrych przedsiebiorca podjqlniezbedne dzialania w celu

ZaChowaniaichpoumoSci．
ZamaW′la壇CyZaleca，abyjnft）maqeZaStrZeZonejakotaJCmnicaprzedsiebiorstwabytyprzez
Wykonawce zloZone w oddzielneJ WeWnetrZnej kopercie z oznakowaniem

叫emnica

PrZedsiebiorstwaM，lubspietc（ZSZyte）oddzielnieodpozostab，Ch，jawnychelementdwoferty・
Zastrzezenieinft）maCji，ktdreniestanowlat劉emnlCyprZCdsiebiorstwawrozumieniuww・

ustavJybedzieskutkowaCichodtajnleniem，POuPrZednimpowadomieniuWykonawcy・
ProtokdIpostepowaniawrazzza互cznikamlJCStJaWny・

ZaJacznikidoprotokotumogqbyCudosl押nianepowyboTZenaikorzystniejszeiofe巾rlub
uniewaZnieniupostepowaniaztym，ZeoftrtysajawneodchwiliichotwaTCia．

15）Wykon㍗CyPOnOSZ魯WSZelkiekosztyzwiazanezprzygotowaniemiztoZeniemoferty・

16）Zamawk函cypropon車ponumerowaCiparaFbwaewszystkiezapis竺eStrOnyOftrty
PrZeZ．OSObe（1ubosoby，jeZelidor望eZentOWaniaWykonawcyupowaZIlionesqdwielub
wl堅均OSOby）podpisuj翻心OdpisuJaCe）ofertezgodnicztreSciadokumentuokreSlajacego
status prawny Wykonawcylub treSciq Za互czonego do oferty pelnomocnictwa・Strony

zawieraiqCeinfbmacje nie wymaganc przez Zamawiajacego（np∴PrOSPekty reklamowe
onmie，jejdzialalnoSci，itp．）niemuszabydnumerowaneiparafbwane・

2．Zaw細山0兼oferb：
KompletnaoftrtamusizawieraC：

1）Ofe咋・SPOrZqdzo望．竺a POdslawie wzo…

Formularza otdty stanowiacego

ZalaczniknrldonlnleJSZejSIWZ・
2）0gwiadczenie WykotlaWCy O braku podstaw do wkluczenia，O ktdrym mowa

wpkt．IX．3．1）SIWZspor均dzonenapodstawicwzo…StanOWiacegoZaIaczniknr2
do STWZ．
3）Wykaz wykonanych ushlg，SPOrZ軸zony na podstawie WZOru StanOWiacego

Zalaczniknr3doSIWZ・
4）Wykaz osdbl ktbre bedq uczes中ZyC w Wkonywaniu z叩dwienia W竺Z
zinfbmaqaminatematichkwa皿kacjlZaWOdowych，doSwiadczenlalVJyksztalcenla

niezbednychdowykonapiazamdwienia・atakzezakrcsuwykonywapychprzeznie
czynnosci，OraZinfbmacjaOPOdstawiedodysponowaniatymiosobami，SPOrZadzony

napodstawiewrZOruStanOWlaCegOZalacmiknr4doSIWZ・

5）Je放出Wykonawca・Wkazu南C中nial五ewarunkdw・Oktdrychn†OWaWPkt・IX工
poleganawiedzyidoSwiadczcnluブOSObachzdolnychdowykonanlaZamdwienialub
zdolnoSciach finansowychlub ekonomicznychinnych podmiotdw，niezaleZnie od

charakteruprawncgoねczaCyChgoznimistosunkdw，ZObowiazanyJeStudowodnid
Z脚ma・′専Cemu言z bedzic dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji

zamdwienla，WSZCZegdlnoSciprzedstawiと南cwtymcelupisemnezobowi卑Zanietych

POdmiotdwdooddaniaTudodysp平面niezbednychzasobdwnaokreskorzystania

znichprzyWykonywanluZamdwienlaWgWZOruZamieszczonegowZalaCLnikunr5
do SIWZ．
6）05wiadczenie Wykonawcy o spelnieniu wa…nkdw udziaIu w postpowaniu

przetargowym，Oktdrymmowawpkt・IX・lSIW7sporzadzoncnapodstawiewzo…
stanowICCegOZaiaczniknr6doSIWZ・
7）Listei叩dmiotdW naLeZaCyCh do tqi samej grupy kapitalowe∴wg wzoru

zamieszczonegowZaIacznikunr7doSTWZ・
8）WypelnionyWykazCenzamieszczonyw舶IacznikunrlOdoSIWZ・
9）WypelnionyZalaczniklA OSwiadczenieopodwykonawcachgdybedziewymagany

S厄Ona14ァ64

輝q雄a

JL7hfo中Ch怖rzJr，kd一↓′ft，〃76wtenla

妨pos解）Ol・′anJu日ソ，′kieIe′7／eニamdwJenIapubI，C＝rlCgOPrO一，ia

n′eOgra′tlC＝0′1egOm一，SI碕F）Okg・yqCqnareaIJ＝aqtZbda′1IaI2A−）・D＝′a／a刷，′′かna
博rCh，）布cego一，′Sklu

JPrび柄1．Go宰IO

九rk＝一・Oa′r・0」cleko囲lレi〝′leLic′eZVar

LnIrOl7g．VkqニejroC備1一・FIIrI〔hISこIlSI，dJ70jc川，ra聞uCi′Progr

たolngO…lryb，epr＝elargu

W，eIl，′0′n研Ce−′0二言＝er二enlepr〔yektu一

鯨V一一Ettpl／月、レSPd／／im／T間一一

α′′，一，（）peraαI′7egO砂

a〝egOprニeこくhLe

′〜IIuklI′rL7iA●IO〟0Wjko

lO）Dowddwniesieniawadium．

11）PozostaledokumenlyWymienioneWPkt・IXniniejszqiSIWZ・

XVT．

WyjaSnieniaizmianywtreSciSIWZ・

ProwadzonebedaZgOdniezzapISamiart．38ustawPzp・

XVIl・SposbbporozumiewaniasIezWykonawcami・
Zamawla1年CyZaStrZegaPISemnafbrmeporozumiewaniasleWninlqSZymPOStePOWaniu・
DopuszczaslePrZekazyWanie重水sem‥
・

ZaWiadomieniaowyborzenajkorzystnlgSZeioferty；

・

ZaPytahdotyczacyChtreSciSIWZ；

・inlbrmacJ10ZmiallietreScinlnleJSZej SIWZorazoprzed山Zeniuterminuskladallia

ofer1，0ktdTymmOWaWpkt．XVIII；
・

WnioskdwoprzekazanieSIWZ．

WskazancWγ袖dokumentyprzekazaneraksemuwaZasleZaZlozonewterminie，JeZeliich
treSC dotarla do adresata przcd upIywem terminui zostaねniezwIocznie potwierdzona
pisemnie（listempoleconymlubpoprze7・ZloZeniepismaosobiScie）・

Jezeli Zamawl明Cylub Wykonawcy przekazuJ峰WW・dokumenty faksem・druga strona
nleZWlocznlePOtWierdza魚ktichotrzymania・

PrzedIuzenietcrminu skladania ofertnicwpIywa nabiegterminu skIadaniawniosku
OWyJaSnlenictI．CSciSIWZ・
W przypadku rozbieznoSci pomiedZy treSci卑ninLqSZej SIWZ，a treScia udzielonych
odpowiedzi，jako obowiazuaca naJezy prz）南

treSd plSma ZaWier明CegO POZnleJSZe

OSwiadczenieZamawlaJaCegO．

XVIII．Miejsce，terminisposbbzIozeniaofttrty・
1．Of誼e nalezyzlozyc w siedzibieZamawlaJaCegOWZyrardowle，PrZy ul・Cァystej5，
pok6j nr100，Ipietro，Wr nlePrZekraczaLnym terminie：do dnia23・06・2015r

do

godz・10迎・
2，0ferte nalezy zlo郎W nleprZqrZyStg，Zabezpieczonq przed otwarciem kopcrcic

（PaCZCC）．Kopene（PaCZke）nalezyopisaCnastep函co：
PrzedsiebiorstwoGosIIOdarkiKomunalnej

Zyrarddw

SI）61kazo・0・

ul．Czvsta5，96−300Zyrarddw，POLSKA

鍍rla『ル・pOStePOWaniunaustugipoJeg咋CenarealizaciiZa

kmia12A￣

Dzialania

i痢rmaqjnelpromyqce−rOZSZerZenieprqieklu

，，Nicotwieracprzeddniem：23・06・2015r・lgOdz・10迎）1
3．Nakopercie（PaCZCe）oprdczopisujw・naleZyumieSciCnazweiadresWykonawcy・

XIX．

ZmianylubwycofaniezIozonejoferty・

1．SkutecznoSCzmianlubwycofaniazlozonqoferty．
WykonawcamoZewprowadziCzmianylubwycofaCztoZOnaPrZeZSiebieoferte・
ZmianylubwycofaniezIozondoftTtyS脅Skutecznetylkowbwczas，gdyzostalydokonane
przeduplywemterminuskIadaniaofert・

Strona15ze4

母eCかkaqahloIIlyChWbrl′〝kdWZam訪ソe〝mdk，pOSfepo、ya′11aOuatLelenIe二amdWIemaPt，bllC＝17egn／，rn一′・ad＝0′1egO、日常1／擁prニeLargzJ
I71eOgraIIIC二OnegO〝alJ訪gepoIeg均′qCq，1areal，＝uyIZa

一高od・qCegO、VSklad ProJe初日・G（

PO

hr短日一ノ0

んTTl〟12A−，，D二LulamaIrUt，r′naC）yr，eIprOmmCe−rO＝S＝er＝emepr

九W−jclek0、・・aWm′ejc′eZyrar・76ルーElap〃

yeklu

lwjp鋤rl叩501一）u佑gOPrニeニL／7〟？

嵐IrOpySkqニejrOdk wF〝Mdus二7JSbd′70jc川ramaChProg′・alnuくわeJ・O型I′1egOIn／諒tl・1，kfl−r

ZlL†I・0・lo、I，最0

2．Zmianazlo20nejoftrty．

Zmiany，POPraWkilubmodyHkacjezlozonejofertymuszqbyCzlozonewmlqSeuiwedlug
ZaSad obowi年Z亨庫ych przy sktadaniuoftn）′・Odpowiednio opisane koperty（paczki）
ZaWieraJaCe Zmlany，naLezy dodatkowo opatrzyC dopiskiem

zloZeniakilku

napISem

ZMIAN

koperte（PaCZke）kaZdも

ZMIANY

ZMIANA

I・W przypadku

nalezydodatkowoopatrzyC

ZMIANANR…・・，，

3．WycofhniezIozondoftrty・
Wycofanie zIozonej Oft証y nast印判e POprZeZ Zlozenie pISemnegO POWiadomienia

POdpisanegoprzezumocowanegonapISmicprzedstawicielaWykonawcy・

WycoねnienalezyzlozyCWmLqSCuiwedIugzasadobowl魯ZLmCyChprzyskhdaniuoftrty・
Odpowiednio opisana koperte（PaCZke）zaWieraj卑Ca POWiadomienie naleZy dodatkowo

OPatrZyedopiskicm−IWYCOFANIE−l・

XX．Miejsceiterminotwarciaorert・

OtwarCie ofert nastqpI W Siedzibie Zamawl棚CegO W Przedsiebiorstwie Gospodarki

Komunalnej

Zyrardbw

SpdIka∴Z O

0・ul・Czysta5，96−300Zyrarddw w salinr2，

parterlWdlliu23・06・2015I・・OgOdz・1030・

XXI．

Trybotwarciaorert・

1．BezpoSrednio przed otwarciem ofert ZamawlaJaCy POdaje kwote言aka zamierza
przeznaczycnasfin肌SOW楓niezamdwienia・
2．Wtrakciepublicznejse♀jiotwarciaof誼niebedqotwieranekoperty（paczki）zawierajace

of誼y，ktdryChdotyczyi−WYCOFANIEII・TakieofertyzostanaodeslaneWykonawcombez
otwierania．

3．Koperty（PaCZki）oznakowancjakol−ZMIANAl

zostanqotwarleprzedotwarciemkopert

Gaczek）zawi中耳cychofertyブktdrychdotycza・PostwierdzeniupoprawnoSciprocedury
dokonaniazmlanZOStanaOnedo互czonedooferty．
4．W trakcie otwierania kopert（paczek）z ofertami Zamaw亘iacy kazdorazowo oglosi

Obecnym：
l）nazweiadresWykonawcy，ktdregoofertajestotwierana；

2）cenepodanawFormularzuOfertywpkt4・2・
3）Dlugo＃OkresYrekojminamaterialyreklamowe・

Powyzszeinfbrmaqe ZOStana Odnotowane W PrOtOkole postepowania o udzicIcnic
Zambwieniapublicznego・

5．NawniosekWykonawcdw，ktbrzyniebyliobecnlPOdczasotwarciaofもrt・ZamawlaJaCy

przekaZeimniezwlocznieinfbrmacje，OktdrychmowapowyZejwpkt・XXI工XXI・4・1）

iXXl．4．2）．

XXII．ZwrotorCrtybezotwierania・
OfertezlozonapoterminieZamawlaIaCyZWrdcibezotWierania・

XXIII．Terminzwlazaniaofbrta・
WykonawcapozostaJeZWlaZanyZIozonqoftrtaPrZCZ30dni・Biegterminuzw1年Zaniaofe巾
rozpoczynasleWraZZuPlyWemterminuskIadanjaof誼・

Strona16Z64

華の研aqaIsIolWCh脇r〜lrlkdWib〝毒wLemadkZpO胸，OWanlaOu

た′ele〝le＝ambl，′′emui）！

bIICニ′7egOprO一《Ia・tO〝t，gO｝し，りノb′ePr＝emrgl，

〝（eOgrL．n′C二0negOna一バIugepole瑠IqCqnureullニaqlZuね′′′aI2／11・Dニ′ala′胸lrybr′′7aC）UJlelprO′n明Ce−′0二Sニer＝e′7LePr〔yeAfu
、′iChodニ4°egU、日高IdPrqIekm＝GoSpOadrkawodno−jcteAo、一a一一′n7W▲組eZyrar・1dw−ElaplIi十一lSP初rTa′7JOl一
L一，rOpySAqニe〈rL・dkdwhmdusこ！，5174N70訪日一ramaC／7Progra刑（わera

Wr′egOId，aSIr

anegOp′ニeニUru

一，kh・′（，lSr0thl・′′∫Ao

XXIV．Opissposobuobliczeniaceny・
1．PodanawoferciecenamusibyCwyra20naWzI・
2．Cena oftrty POWinna byi podana jako wynagrodzenie ryczaItowe・Ustawa z dnia

23kwietnia1964r．−Kodeks cywilny ten rodz年iWynagrOdzenia okreSla w art・632

nastepu膚CO：
§1・Je71証stronyumdwilysieownagrodzenieryczaltowe・PrZ辛imujacyzamdwienienie
moze z如aC podwyZszeniawynagrOdzcnia，ChociaZby w czasle ZaWarCia UmoWy nle

moZllabytoprzewidzieCrozmiarulubkosztdwprac・

§2・JeZeIijednakwskutekzmianystosunkdw，ktbreiTiemoznabyloprzewidzied，
wkonanie dziela grozitoby przyJmuJaCemu Zamdwienle raZ弼

StrHtq，S函

moze

POdwyZszycryczaltlubrozwlaZaCUmow争

W zwiaZku z poWZszym cena oferty musi zawieraC wszelkie kosztylliczbednc do
zrealizowaniazamdwieniawynik吐iacewprostzOpisuPrzedmiotuZamdwienia・

CenaOferbTjestkwotavJymienion孔WFormularzuOferty−zaiaczniknrldoSIWZ・
3．SposdbzaplatylrOZliczeniazarealizacJeninlqSZegOZamdwienia，OkreSIonezostalywe

wzorzeUmowywspraWiezamdwieniapubliczncgo−Zalaczniknr8doSIWZ・
4．ZamawlaIaCyPOPraWiwofercie：
1）oczywisteomylkipisarskic，

2）oczyWiste omylki rachunkowre Z uWZglednicniem konsekwencji rachunkowych

dokonanychpoprawek，
3）inne omyIkipolegajace naniezgodnoScioferty z SIWZ，niepowodし直ceistotnych

zmianwtreScio鮭証y，
一niezwIoczniezawiadamlaJaCOtymWykonawce，ktdregoofertazostalapoprawionai
6．Jezeliw terminie3dniod dnia doreczenia zawiadomienia Wykonawca poinfbrmue

Zamawl棚CegO，Ze nie zgadza sle na POPraWienie omylki，O ktbrq moWa POWZeJ

wpkt．XXIV5．3）ZamawiajacyodrzucioftrteWykonawcy・

XXV・UzupeInieniei wyJaSnlenie wymaganycII PrZeZ ZamawIaJaCegO

oSwiadczehlubdokumentbw．
OdbywaCsiebedziezgodniezart・26ust・3i4ustawyPzp・

XXVI．Ocenaoftjrt，
1・Przywyborzeiocenianiuoftrtl服nanyChzal，aZne，Zamawl瑚Cybedziekierowad sle
nastepuJaCymikryteriamiiwagamiimodpowiadaiacymi：
a）

b）

Cenaoferty（brutto）−80％−80pkt

DlugoSCokresurekojminamatcrialyreklamowe−20％一20pk1

2．JeZeliccnaofertywydajeslerazaCOniskawstosunkudoprzedmiotuzamdwieniaibudzi
WqtPliwoScizamawlaJaCegOCOdomoZliwo料iwykonaniaprzedmiotuzamdwieniazgodnie
zwymaganiamiokreSlonymlPrZeZZamaWl明CegOlubwynik…沌cymizodrebnychprzepISOW，

wszczegdlno丸iJeStniZszao30％OdwartoScizamdwienialubSredniq arytmetycznqcen
wszystkichzlozonychoftTt，ZamawlaJaCypOStaPijakokreSlonejeStart・90ust・1ustawyPzp・
ObowlaZekwykazania，2eortrtaniezaWieraraZaconiski句Ceny，SPOCZyWanaWykonawcy・

3．ZamaⅧ綱CyOdrzucaoftTteWykonawcy，ktdryniezlozyIwMa血iehlubjezelidokonana
ocenawyIaSnieliwrazzdostarczonymidowodamlPOtWierdza，Zeofertazawierarazaconisk卑
CeneWStOSunkudoprzcdmiotuzamdwienia・
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、l・Cho的cego一〃SkLad Pr（ye柄．Go坤0
慮IrOPySkq＝ejrodkd

J・高ulIノOdr70−5cleko一・，a、↑′〃7idcはZvrar

，相ndus二一JSp

Ibl・ノーLrmpl／

1、一箪勅′7LmLiO間〝eg

ynOjc川jramaChPr卑γamuOper・aCJynegOl所aslrl，柄IruISru

）prニeこし／hIq

lol高ん

4．Sposdbocenyoftrt・
Za oferte najkorzystnlqSZa ZOStanie wybrana oferta，ktdra dostanie m WleCq Punktdw

ObliczonychwgponizszegoWZOru：

p。二重嘉80＋一旦一高O
C。∴∴∴∴∴gm嬉

gdzie；

P。−iloSdpunktdwprzyznanqoceniandofertydlakryteridwwymienionychWPkt・laib
Cmin−n町nlZSZaCenaSPOSrddzlozonyChoftrt

C。−CCnaOfe請yoceniang

g．n

−OkresrekqjminamaterialyreklamowenajdluzszyspoSr6dzIozonychof誼Iiczony

wdniach
g。−OkresrekqjIninamaterialyreklamoweocenianqjofertyliczonyWlatach・

MinimalnyokresrekojminiemozebyikrdtszyniZ21ata・
Ofblty w′ktdrych okres rekojmi bedzie krdtszy ni221ata zostanq odrzucone przez

ZamawlaJaCegO・

DlaOftTtWktbrychokresrek〔高mibedzied庇szyniZ5lat・dlaceldwocenyofertprzyJety
zostanieokres rek（高mirdwny51at・
5．Zamawl明CyOCenilPOrbwnajedynieteoferty，ktdre：

1）誓tanaZIozoneprTZWykonawc6wniewykluc70nyChprzezZamaw函cego
ZninleJSZegOPOStePOWanla；

2）享ZOStanaOdrzuconcpfZeZZamav最高cego・
6．ZamawlaJaCy udzieli zamdwlenia Wykonawcy，ktdrego oferta odpowiadaC bedzie
wszystkim wymaganiom przedstawion77m W SIWZ言zostanie oceniona jako

najkorzystniqiszawoparciuopodanekryteria wyboruokreSlonewpkt・1両・uZ〉′Ska

m劃WZsz脅liczbqpunktdwokreSlonychjakpodanowpkt・4・
7．JeZeliniebedziemoznadokonaeWboruof誼ynajkorZ）′StnlqSZqZeW

Zgledunato・Ze

zostalyzIozoneofertyotakiejsameJCenie，ZamawlaJaCyWeZWietychWyikonawcdwdo
zloZenia ofert dodatkowych w okrcSbnym terminie・Wykonawcy，Skladaiac oftrt〉′

dodatkowe，niemogazaoferowa cenwyZszychniZzaoferowanewzlozonychofれach・

8．0ftItamOZeuZySkaCmaksymalnielOOpkt・
9．JeZelicenaof訂ywydajesleraZaconiskawstosunkudoprzedmiotuzam6wieniaibudzi

w帥liwoScizamawl瑚CegOCOdomozliwoscIWykonaniaprzedmiotuzamdwieniazgodnie
zwymaganiamiokreSlonymlPrZeZZamaWl棚CegOlubwynikajacymizodrebnychprZeplSdw，

wszczegdlnosclJeStniZszao30％odwartoScizamdwienialub計ednieJarytmetyCZnq）Cen
wszystkichzlozonychofert，ZamawlaJaCyPOStaPijakokreSLoneJeStart・90ust・lustawyPzp・
Obowiqzekwykazania，Zcofertaniezawierarazaconiskieiceny，SPOCZ〉′WanaWvkonawcy・

10．Zamawl明CyOdrzucaoferteWykonawcy，ktdryniezIoZyIwyJaSniehlubjezelidokonana
ocenawyJa誼ehwrazzdostarczonymidowodamlPOtWierdza，加0危ItaZaWierarazaconiskq
ceneWStOSunkudoprzedmiotuzamdWienia・

11．WlokuocenyofertZamawlaJaCymO始Z軸a60dWykonaWCyPISemnyChwyJa誼ieh
dotyczaCyChtreScizloZonejoferty・

12．ZamawlaJaCyPOWiadominapISmieowynikaehpostepowaniawszystkichWykonawcdwl
ktdrzyubiegalisleOudzieleniezamdwienia・
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1，，ChodMCegO、VSLJ

uIPr（yeklu．．C型70

EuropqskqニeSrO

九rka、l，Odr・0−3cleko、1）a一り′

′ejc，￠砂rarddw−BILP／l

十噂，砂〝a′予mllia′，egOp′二eニu面で

縮一一′flmdl，・9二Il57，所oSc，lVrumuChPrugra′m10peracyInegOl所as面klL，ra，Sro

lo用jko

13．WybranemuWykonawcyZamawlaJaCyOkre批mlqISCeiterminpodpisaniaUmowy・

XXVII．WykJuczenieWykonawcy・
1．Zamawl瑚Cy Wykluczy Wykonawcdw z nlnlqSZegO POStePOWania olldzielenie

zamdwieniawprzypadkachokreSlonychw art・24ustawyPzp・
2．ZamawlaJqCy ZaWiadamia rdwnoczeSnie WykollaWCdw．ktdrzy zostali wykluczeni
Z ninlqISZegO POStePOWanla，POdai卑C uZaSadnienic faktycznei prawne・Oferte

WykonawcyvYykluczonegoLIZnaJeSleZaOdrzuconq・

XXVIII．

Odrzucenieoftrty．

ZamawlaJaCyOdrzucioferLewprzypadkachokreSlonychwart・89ustliwart・90・uSt・3
ustaWyPzp．

XXIX．

ZmianypostanowiehzawartejUmowy・

ZmianyzawaHejUmowys脅dopuszczonenawarunkachokreSlonychwUmowie

（Zalaczniknr8doSIWZ）・

XXX．Unicwaznieniepostepowania・
Zamawl到aCyuniewaZnlPOStePOWanieoudzielenicnillleJSZegOZamdwieniawrPrZyPadkach

in孔ZaSadachokrcSlonychwart・93ust工，3，4i5ustavvPzp・

XXXL SrodkiochronyprawneJ・

WpostepowaniumaJaZaStOSOWanieprzepISyZaWarteWdzialeVIustawyPrawozamdwieh
pubLicznych。Srodkiochronyprawnej

・

XXXII．Podwykonawstwo・
Wprzypadku，gdyWykonawcazamierzapowierzyccz華obowiazkdwpodwkonaw

C〉′・do

ofertymusibyCzalqczonyWkazzzakresempowierrnyChimzadah（CZeScizamdwienia）￣
zalaczniknrlAdoFormularzaof誼y−WyPelnionyluZuPehjonylubsporzadzonyzgodnie
zJegOtreSclq，PrZyCZymZamawlaJaCyniedopuszczapodzleceniaczescizakresuusluglPrZCZ

podwykonawcdwkolqnympodwykonawcom・

XXXTII．

ZalacznikidoniniejszejSIWZ・

Oznaczenie 疲

ｧv

Zalqczniknrl 婦｣g&f'&ﾗVﾆ

Za互czniknrlA 備7v
Zalaczniknr2 婦ｦG&

'ｦ

F7ｦV譁V
ｮﾇv
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hｶ'
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v6
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6
G7F
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ﾖGv坊譁
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3．S7：CZegdlovry zakrcs ninleJSZej Umowy okreSla Opis przedmiotu zambwienia

StanOWlaCyZalaczniknrldoninleJSZejUmowy・
4．WykonaWCa VYykollyWaIbedzie takZeinne czynnoScinaWetJeZelinie zostaly one
WPrOSt Wymienione w ninlqSZeJ umOWie orazJeJ Zalacznikacll，kt rvch koniecznoSC

Wykonania wynikalub pozostaJe W bezpoSrednimlub poSrednim zwiazku z zakresem
przedmiotuumow，Prqiektem，dokumentamlPrOgramOWymiPOIiS，ZaWaIlymiumowami
przez Zamawl明CegO，lub wytycznymiinstytuqii PoSredniczacych，Zarz担zaiaceJ，
FillanSuJaCej．Wykonawca wykona te czynnoSci7：n句WyZsza StaramOScia，W raInaCh
WynagrOdzeniaryczaltowegookreSLonegowLlmOWie・

5．Zamawla揮yPOWierza，aWykonawcaprzyJm可edowkonaniaUslLlgiokreSlonew
ninLeJSZqi Umowie．Wykonawca bedzie wykonywal Uslugl，W Scislqi wspdIpracy z
Zamawl明Cym，StOSLUaC Sie do jego zaleceh oraz WytyCZnyCh obowlaZuJaCyCh przy
realizacJI Zadah wymienionych w tabeli nr，1wchodzacych w sklad Prqjektu

wspdmnansowanegoprzezUnieEuropejskaZeSrodkdwFunduszuSp布10料iwramach
ProgramuOperacy．InegOInfl・aStrukturaiSrodowisko・

§3
1・UmOWaZOStaJeZaWartanaOkres：Oddniapodpisaniaumowy dodnia10・12・2015r・

2・Wprzypadkuprzedluzeniaterm中realizacjizadar十wymienionycllWtabelnT

Jw§2

zprzyczynniezaleznychodZamawl明CegOCOSkutkowaCbedziekoniecznoSclqPrアedluzenia
terminu rcalizacJlninleJSZeJ umOWy，Wykonawca nie bedzie przySZuglWalo dodatkowe
W′ynagrOdzenie．

§4
1．WramachswoichobowiazkdwWykonawcazobowlqZueSlGPrZygOtOWyWaCraportyz
postepuprac，ZWaneda匡iRaportami：

a）RaportWst印ny−ZaYier語cy
infbrmac）胆yChipromuJqCyCh
b）RaPOrt Kwartalny

−

HarmonogramplanowanychdoreaLizadidziaJah
wukladzieuzgodnionymzZamawlaJ脅Cym・

OPraCOWyWany PO uPlyWie

30・09・2015r・，ZaWierajqcy

podsumoWaniedzialahWykonawcyodpodpisaniaumowrydodnia30・09・2015r・
C）Raport Kohcowy

−

ZaWierと南cy pelne podsumoWanie dzialah Wykonawc〉′

wynikajqcychzrealizacjiUmovy・

2．RaportWstepn）rZOStaniesporz軸zon）′lPrZedlozonyZamawla揮emuWterminie14dni
OddatyZaWarCiaUmowy・

3．RaportKwartalnyzostaniesporz如zanylZIozonyZamawl明CCmu

5dnipoupIywie

30．09．2015r．
4・Raport Kohcowy，ZOStanie sporzadzonylPrZedlo20ny Zamawl棚Cemu叩POZnlq na

7dniprzedtermincmwkonaniaUmowy・
5・Raporty（WsLeppy，KwaJdnyorazRaportKohcowy）zostanasporz担olleWjezyku

poIskim，WWerSJIPaPierow〔串wwer担elektronicznも（plytaCD）−PO2egzemplarze・
6・SzczegdlowewymaganiadotyczaCeSPOrZadzaniaRaportdwWstepnego，KwartalllegOi

RapomKohcowegozawieraZakiCZniknrldoumowyOpisprzedmiotuzam wienia・
7・Zamawlq膚Cy，Wterminie14dnioddatyotrzymanla，POWiadomiWykonawceoprz鵬Clu
lub odrzuceniu otrzymanych Raportdw：Wstepnego，Kwartalnegolub Kohcowego，Z
POdaniemprzycZynichodrzuccnia・
8

WprzypadkLlnie zatwierdzenjaRaportdw‥Wstepnego，Kwartalnegolub Kohcowego，

Wykonawca ma obowlaZek W Clagu7dniod otrzymania uwag poprawiC Raporti
ponownieprzedstawidZalnaWl明CemL一dozatwierd7enia・
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§5
1・Wynagrod7eniemzawykonanieUmowyJeStCenaZaPrOPOnOWanaWOftrcieWykonawcy・
2・Waluta UmowyJeSt Zloty poIski・Wynagrodzenie Wykonawcy」eSt Staleinie bedzie

waloryzowanewczasievvkonywaniaUmowy・
3．W〉′nagrOdzenieJCStWyllagrOdzeniemryczaltowym・
4・Tytulem wynagrodzenia Zamawla．JaCy ZaPIaci Wykonawcy kwote…・

…・・nCttO

替藍子 …‥ZI，雷管嵩黒誌、豊。：‥kw証 ●● …（ sI盈
…‥brutto）．

5．WyllagrOdzenieoktdrymmowawust・40bqimuJeWSZelkiecz）′nnOSci，urZqdzeniaoraz

materialy reklamowei narzedzia zastosowane przez Wykonawce do wykonania
PrZedmiotuUmowy・

6．PIatnoscprzeJSClOWaWWSOkoSciniew蒔kszejni250％VJynagrOdzeniaokreSlonegow
pkt・4・WykonawcymoZenastapICPOdniu30・09・2015r・・POPISemnymZatWierdzeniu

przez zamawlaIaCegO Raportu Kwartalnego na podstawie stopnla ZaaWanSOWania
rzeczoWO−nnanSOWegOOkreSlonego napodstaWiecenpodaIlyChwzalacznikunrlOdo

Oftrty−WykazCen．
7．Platno鐘

kohcowa stanowlqCa rbZnlCe POmiedzy platnoSclq Pr凋SCIOWa a

wynagrodzeniemWvkollaWCyOheSlonymwpkt・420staniedokonanapoplSemnym
zatwierdzeniuprzezZamawl明CegORaportuKohcowego・

§6
1．ZaplatawynagrodzenianastepowaC bedzienapodstawieprawidlowoWyStaWionejfaktur）r

przq）SCiowdifakturykohcowq，POichdoreczeniuZamawla招Cemu・
2，Podsta、裾坤∴WyStaWienia faktur bedzie pISemne ZatWierdzcnie przez ZamaWlaJqCegO

odpowriednichRaportbw，Okre的aCyChpostepnaproWadzonychprzezWykonaWCeuSlugach

skIad…塙cych sienaOpisprzedmiotuzamdwieniastanowlqCyZataczniknrldoumowy，
PotwierdzonegopodpisamlJegOLIPOWaZnionychprzedstawicicli・
3．Podstawa wystawienia faktury kohcowej bedzie pISemnC ZatWierdzenie przez

Zamawl到aCCgORaportuKohcoWegO・
4．FakturyidokumentacjadotyczqcaplatnoScibedziesporz的zanaprzezWykonawc宇
WJeZykupoIskim・
5．ZadziehzaplatyLlWaZanyb函ZiedziehobciazeniarachunkuZamawlq魯CegO・
6・ZapIata za prawidlowo WStaWione‥fakture przeJSCiowai fakture kohcoWq naSt神1
w terminie

30

dni od daty doreczcnia

ぬktury ZamawlaJaCemu PO WyWlaZaniu sle

Wykonawcy ze wszystkich zobowlPah wynikajacych z ninlejSZej Umow〉′iinnych

przepISdwogdlnieobowlaZu：IaCyCh・

7．Platno誼zafakturydokonywane b彊dla nasteiPu南cego podmiotu（Wykonawcylub
WykonaWCyWSPdlniewykon函cegozamOwienie）nakontowrskazaneprzezWykonawcena
fakturze．

8・DatazaplatyJeStdziehobciazeniaracllunkuZamawlaJqCegO・
9．ZamawlaJaCynieprzeWidujeudzielaniazaliczek・
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§7
1．KorespondenqawramachninlqSZqiUmowypomiedzyZamawlgaCym，aWykonawca
bedzieprowadzonawJeZykupoIskim，naPISmie，bedziezawieraCnazwelnumerUmowy，
bedziekierowananaadresywymienioneponlZej・Korespondenqavvslanafaksemlub

poczta elektroniczna musibyC kaZdorazowo bezzwlocznie potwierdzona plSemnie na
adresywymlenione pOnlZe〕：

DlaZhmaWiaiacego
Nazwa

Pre広iebiolStWOGoやOdarki

Rbmmahl匂，，句，rar〟W

働）・ZO・0・

Adres

〟しのsla5，96−3004，rarl形w

Tb巧妙n

p46）8554041

F報じ

￠46）8553280

e＿mu

pg匂rp＠妙ral・

わMpl

Dla Wvkonawcv
Nazwa
Adres
Tb巧妙n

Fdx

2．0soba upowazniona przez Zamawl明CegO do kontaktdw z Wykonawca w trakcie

realizacJlumOWyOraZnadzorowaniawykonywaniaUmowywimieniuZamawl明CegOjest

3．WykonawcazobowlaZanyjestdostosowaniasiedopolecehZamaw1割aCegO・
4・Wprzypadku，kiedyWykonawcastwierdzi，ZepolecenieZamawlaJaCegOWykraczapoza

uprawnienialubpozazakresUmowy・Wteminie2dnioddniaotrzymaniatakiego
poleceniapowiadomipISemnieotymZamawl的CegO・PrZedstawlaIaCSWq−eStanOWisko・

§8
1．WykonawcyrealizLUaCyWSPdlnieUmowesasolidamieodpowiedzialnizajqiwykonanie・
2・Wykonawcy realizuJaCy WSP61nie Umowe∴WyZnaCZ即ninleJSZym SPOSrdd siebie
Pelnomocnika（Lidera）upowaznionegodozaciaganiazobowiazahwimie平uwszystkich

Wykonawc6wrealizLhcychwspdlnieUmowe・Pelnomocnik（Lider）upow空n10nyjesttakze
dowystawaniafaktur，PrZyJmOWaniaptatnoSciodZamawl明CegOidoprzyJmOWaniapoleceh
narzecziwimieniuwszystkichWykonawcdwrealizUaCyChwsp61nieUmowe・
3．Pelnomocnikiem（Liderem），Oktdrymmowawust・2bedzie
4．PostanowieniaUmowydotyczaceWykonawcystosuJeSieodpowiedniodoWykonawc6w
realizLUaCyChwspdlnieUmowe・

5．0dstaplenieodUmowyprzezktdregokoIwiekzWykonawcdwrealizuJaCyChwspdlnie
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れ7′aI2A−，Dニ′a／ama′rybr′′Ia（〝′′elprOmiqCe−rOこSニerニemeprOlektu

WCho・7尋cegolL高ILJd Pr（Uekhl，，Gospoat，rka、lノOdno−jcteko、ua一年nueicleみrarddw−FlapII

、一′SPd狗ansol仰′7t・gOp′ニeこし′r卑

L〟rOpqSkq二ejrodkblt可，Jr7dusニーノ坊少r70Scl、γramaChProgram．LCやeraqymgO研aslrukん〝・

fISroんW）ko

Umow昏lub wstaplenie w praWai obowiqzki umowne takiego Wykonawcy przezinny
POdmiot stanowIPOdstawe do wypowiedzenia Umowy przez Zamawl棚CegO WObec tego

WykonawcylubwobecwszystkichWykonawebwrealizuJqCyChwspdlnieUmowe．Wtakim

PrZyPadkuzadenzWykonawcdwrealizuacychwspdlnieUmoweniebedzieuprawnionydo
OdszkodowaniaztytulurozwLaZaniaUmoWy．
6・W terminie14dniod podpisania Umowy，WykonaWCy realiz朋Cy WSPdlnie Umowe

POPrZeZPelnomocnika（Lidera）przedIoZaZamawii南CemukopieumovryokreSlaiaCもzakres

OboW南アkdWka捉egozWykonalVCdwprzyrealizacJlninleJS相Umowy．

§9
1．ZamawlaJaCy dostarczy niezwIocznie Wykonawcy naJegO PISemna PrOSbe wszclkie
Znajdujace siewjegoposiadaniuinfbrmacjei／lub dokumenty（wfbrlniekserokopii），jakic

mogabyeniezbednedlawykonaniaprzedmiotuUmovTy．
2．Na ktLZde wezwanie Zamawl胡CegO Wykonawca zoboWIZZ nyJeSt udostepniCltlb

WydaiwszelkiedokumentyzwlaZaneZWykonywaniemninlejSZeJumOWyWtymwOkresie
trwaloSci Prqiektu．W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upowaznionq∴PrZeZ
Zamawl明CegO Skontrolow証Iub zbadaC dokumentacje dotycz卑CaWykonanlaumowyoraz

SPOrZ的ZiCzniejkopiezarOwnopodczas，jakipovrykonaniuUmow）′・
3．WszelkiedokumcntyiinfbrlnaqIeOtrZymanePrZeZWykonawcewzwiazku
Z Wykonywaniem UmoWy nie beda，Za Wyiatkiem przypadkdw，gdy bedzie to konieczne
WCeluwykonaniaUmoWy，Publikowanelub ujawniane przez Wykonawce bezuprzednieJ

PISemnqZgOdyZamawIa．膚CegO・
4．Wykonawca，jaki zatrudnionelub zaangaZowane przez nlCgO Osoby，Zal

dwno

wtrakciewykonywaniaprzedmiotuUmowy，jakrdwniezpoJeJWygaSnleClulubrozwl雀Zaniu

nie bcda przekazywaC ani rozpowszechnia60SObom trzeciminfbrmacJl uZySkanych w
zwiqzku z wykonywaniem umowy，Chyba zc uzyskaja na tO uPrZednia，PISemna ZgOde
Zamawl明CegO．Ponadto Wykonau′Ca OraZJegO PerSOnelzobowlaZuJe Sie WykorzystywaC
uzyskancinfbrmacJe，γnikiopracowah，Prdbibadah tylko W Celu realizaqlninlqSZq

UmoWy・

§10
1．Wykonawca bedzie dysponowaI Osobami kt6re uczestniczyd beda w wykonywaniu

Zamdwienia、ktdrychwykazstanowiZaZaczniknr2doumowy．
2．WykonawcamoZeproponowaizmiany Osbb ktOre uczestniczyC bed脅WrWykonywaniu
Zamdwienia，PrZedstawionychwZalacznikunr2doumowy．ZmianataJeStmOZliwajedynie

ZaPISemnaZgOdaZalnaWlaJaCCgO，akceptuJaCegOnOWaOsobe．
3．Wykonawca z wlasneJinlqatyWy PrOPOnuJe Zmiane Osdb wykon朋CyCh umoWe W

nastepLUaCyChprzypadkach：
a）Smierci，Choroby弓ubinnychzdarzelllosoWyChdot．tychOsdb；
b）NiewywiaZyWaniasie PrZCZnichzobowiazkdwwynikajacychzUmowy；
C）JezelizmianatychOs6bstaniesiekonie望aZjakichkoIwiekinnychprzyczyn
niezaleznychodWykonawcy（np．rezygnacjlltP．）；

4．ZamawLaJaCymOZezaZ担a60dWykonawcyzmianyOsob）rWykol叩aCqumOWe．JCZcli
uzna，zenievJykonuJeOnaSWOichobowi魯ZkbMrWynikajaCyChzUmoWy．

5，WprzypadkuzmianyOsobywykon再往ceJumOWe，nOWaOsobamusispelniacwymagania
OkreSlonedladanegospeqialistywynikajacezwarunkdwrOkreSIonychwSIWZ．
6．WykonawcaobowiqzanyJeStZmieni60Sobewykonu．璃CaumOWe ZgOdniez砕daniem

Strona42Z64

華e

がん。uh10Ir′JICh脇rur・kb

・Za′nbwenladhpos擁Ol個〟aOZJ

r7，eOgranIC二0′7egO′7（，雄高JgepOIega／qCqnareulLニay，Z

一，iCho

たqcego一一，，tkLu

品rop

JProIeknliG（）・PPO〃ka一，・0

J

t・eIemeニamdw，enJu／）ubIICニr7eg。PrO、一ia

hY，JaJ2A−．一D＝l・IIar〟aIr的r／′一a

ho jc、柄0一一・Lll＝LI′〝IC，jcle勾Ir。rdb一L′−EfaI）／／

ソ読q＝L・jrodk0−1・I・tJ′・・高二tLSJ，小10LklWru′7lu

・hProgrum

れ′，egO、レi／rybleprニeIarg一，

JyrnIPrO′，7，UqCe−′0二」こer

二的IeJ，′yekI，I

品V，（5Uina′1m一間7egO／，r：eこU剛e

I（わeracLy，′egOhfa画面T，raiS′0

10−I高o

ZamawlaJaCegOWterminiewrSkazanymwcwnioskuZamawlaJQCegO・

§11
1．W

okresie

wykonywania

Umowy

WykonaWCa

mOZe

udzielid

urlopu

Osobom

vrykonuJaCymumOWenanaStePuJaCyChwarunkach‥
a）TerminyurlopdwzostanauprzedniozatwierdzoneprzezZamawiajacego，

b）WykonawcazoboWiazanyjestwskazaCterminyurlopdwtychOsdborazzaproponowaC
osobyzastepuJaCeZCO叩mni514dniowymWyPrZedzeniem，
C）WokresieurLopuOsobywkon函cejumoweWykonawcazapewnizastepstwo
wv，ykonyWaniujdobowiazkdwprzezlnnaOSObe，

d）Wszystkieosobyzaste壇CeOsobywykonL蒔eumowewokresieurlopumuszabyC
zatwierdzoneprzezZamawlaJaCegO・

2．Doosdbzas鳴P朋C〉′Ch Osobywykonし直ceumoweZnadujeodpoWicdniezastosowanie
treS（膏10ust．5．

§12
1．Zamawl綱CymOZez担dodWykonawcyzaplatykarumownych：
a）wprzypadku，gdybezuzasadniondprzyczynynierozpoczqlwy

konywa享PrZedmiotu

Umowy・、VymaCZOnymterminieiniepodjal南mimowczwaniaZamawlaJaCegOZ庇Onego
napISmieiwyznaczeniadodatkowego7dniowegoterminu，WWySOkoSciO・2％wartoSci

wynagrodzeniabrutto，Oktdrymmowa、VS5ust4zakazdydziehzwIoki・niewiecqijednak

b）wprzypadku，gdybezuzasadnioneiprzycz）′nyprZerWalSwiadczenieusIugstHrtO咋CyCh

przedmiotUmowlnierealizueJeJPrZeZOkres7dnipomimowezwaniaZamawlaJaCegOO
okresprzekracz劉aC）′14dni・WWySOkoSciO・5％wartoSciwynagrodzeniabrutto・Oktdrvm

mowaw§5ust4zakaZdydziehzwloki・
C）wprzypadkuodstapieniaodUmowyprzczZamaw雷雨cegozprzyc7ynZalcZnycl10d

Wykonawcyw，WSOkoSci20％warloSciwynagrodzelliabrutto，Oktdrymmowaw§5ust4・
d）wprzypadkuniedotrzymani叩rZeZWykonau′Ceterminurcaliza串elementdwzamdwienia
okre鉦nychw，，HarmonogramlePlanowanychdorealizacjidzialahinfbrmacyJllyChi

prom庇cycll

wwysokoSciO・2％W・artOSciYynagrOdzenia，Oktdrymmowaw§5ust4・Za

kazdyko亘）nydziehzwloki，liczacodostatnlegOdniawskazanegoprzezWykonawcenaich
Wykonanie．

e）wprzypadkuniewykonaniaUmowyprzczWykonawce，WWy′SOkoSci20％wartoSci

wnagrodzenia，Oktdrymmowaw§5ust4
f）w prz〉′Padku zwlokiw usunieciu wad Swiadczonych przez W）′kona、VCe Uslugi・W

wysokoSci0，2％wra・10gciwynagrodzenia・Oktdryn∵nrWaWr§5ust4，Zakazdykol＊ly
dzielizwloki，liczonyoddniaWZnaCZOnegOnauSunleCleWad・
2．Finansowe obciazenie WykollaWCy Z tytulu kar umownych nastapl W fbrmie Noty・

KsiegowqIZterminemzaplatydo14dni・JeZeliNotaniezostaniezaplacona，karaumowna
mozebyCrdwnieZegzekWOWanaZZabezpieczenianaleZytegowykonaniaumowy・
3Zamawl綱Cy ZaStrZega SObie praWO dochodzenianazasadachogdlnych odszkodowui

przeWZszaJaCyChwysokoSCkwotkarumownyCll・

4Wykonawca wyraZa zgode na potrqcenie ewentualnych kar umownych przez
ZamawlaJaCegOZWyStaWionychprzeznlegOfaktur・
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§13
1．WykonawcawnosizabezpleCZenienalezytcgowykonaniaUmowywwysokoScilO％
WynagrOdzeniaumownegozaprzedmiotUmowy：小kwot竿…………………ZIwfbmie

2．Zamawl明Cy ZWraCa Wykonawcy

70

％

zabezpleCZenia w clagu30

dni od dnia

Wykonania7amdwieniaiuznania przez ZamaWlaJaCegO Za naleZyCle Wykonane poprzez
ZatWierdzenieRaportuKohcowego．
3・ZamawIZUaCyPOZOStaWinazabezpleCZenieroszczehztytuIurekcjmizawadvmateriaIdw

rcklamowch（OktdrychmowaYZataCZnikunrldoulnOW一〇pispTzedmiotuzamdwienia）
kwot wynOSZaCa30％wysokoScizabezpleCZenjanalezytegowykonanlaumOW′y．

4．0krestrwaniarekC高mi………namateriaIvreklamowewyszczegblnionewzalacznikunr
l do umovry−Opis Przedmiotu zamdwienia w pkt．4ppkt．4工），4．2．），4，3．），4．4．），4．6．）

i4．10，）．
5．Bieg okresu rekojmizawadyrozpoczyna sle Od dniaprzyJeClaPrZeZZamawla擢CegO

RaportuKohcoWegO・

§14
1．Zamawl弼CyPrZeWidujemozlilVOSCdokonaniazmianypostanowiehzawartejUmowyW
StOSunkudotrcSciofertywnastepuJaCyChokolicznoSciach，直：

a）OpdZnieniawwykonywaniuUslugzprzyczynniczalcZnychodZamawiz南cego
iWykon wcy，Skutkし直CegOWydluzeniemczasurealizacjiUmowy；
b）zmianyuwarunkowahprawnychlubadministracyjnychwykonywanqjUmovTy
ZPrZyCZynniezaleZnyChodZamaWlaJqCegOiWykonawcy；

C）przcdluzenieprocedurzwiqzanychzwyboremWykonawcbwrobbt，WPか由acena
mo拙woSetermlnOWCgOZrealizowanianinleJSZqiUmow；

d）zmianyOsdbwykonL匡ychumowe・WSkazayChprzezWykonawcewZaZqcznikunr
2doumowy，ktdreuczestnlCZyebedawrealizaqilPrZCdmiotuzanldwienia‥

C）WyStaPieniasilyWyZSZも；
f）urzedowcjzmianystawkipodatkuodtowardwiuslug（VAT）・
g）zmianyteminuzakohczcniarealizaqiizadahobjetychprzedmiotemumowy・
2．0ile zaistnl印Ia PrZyPadki o ktdrych mowa w ust．l przewiduje sle mOZliwoS6
0dpowiedniego przedluzenia czasu trwania Umowyi／1ub dostosowanialzmianyinnych

istotnycllWa…nkdwUmowy，POZalYnagrOdzeniem WykonaWCy，O ktbrymmowa w§5
ust4．

3．ZmianyninleJSZejUmowywyrmagT胞SPOrZadzeniapISemnegOaneksupodrygorem
niewaznoSciiniemogabyCsprzecznezobowlqZLIIqCymPraWem，WSZC∠egdLnoSciustawa

Prawozamdwiehpublicznych・

§15
WykonawcawramachwynagrodzeniaokreSlonegow§5ust・4przeno享naZamawi萌cego
autorskieprawamajatkowedoUtwordw，POWStalychWWynikurealizacJlninleJSZejUmowy，
nawszystkich7manyChwchwilizawarciaUmowypolacheksploataql，Wtym
WSZCZegdlnoSci：
−

W Zakresie trwaIegolub czasoWegO utrWalaniai zwielokrotniania

−

WytWarZania

egzcmplarzyutworu（WCaloScilubczeSci，bezograniczehcodoiloSci，1brmatulubpostaci）
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1，ノSPdUirtarSOl，IaFTegOPr二e二L／朽

慮IrOPe／Skqこejr（）（初IIノ凡r76杭ニuみdrIOJcili′r（1〝紹↓hPrugrumlLOpertILy／I7egOII7伽3／IIIklIIr・aISroCJo11iLSko

kazdaznanawchwilizawarcianinleJSZ句UmowyteChnika，aWtymWSZCZegdlnoScitechnikq
drukarska，rePrOgra缶czn雀，ZaPISumagnetyCZnegO，teChnikacyhow雀，tIoczenia．utrwalaniena

dyskietkach，dyskachoptycznyehlubinnyChno誼ikachdan）′Chc〉宜owych，WPrOWadzeniedo
PamleCikomputera；
−

W Zakresie obrotu oryglnalem albo egzemplarZaml，na ktdrych ulwdr utrwalono

−

WPrOWadzaniedoobrotu，uZyczellie，naJemalbodzierzawaoryglnalbwalboegzemplarzy；
−WZakresicrozpowszechnianiaDzielawsposdbilmynizokreSlonypowyZg−WZWiazku
z dzialalnosclaStatutOWa，handlowalub marketingowa，WSZCZeg61noScipoprzez publiczne
PreZentOWanielubudostepnlanie；

−udostePnlanieutworuwtakisposdb，abykazdymdglmieCdoutworudostepwmlqSCu
iczasieprzezsiebiewbranym，aWSZCZCgdlnoSciwsieciInternet：

OraZZeZWalanawykonyWanieprzezZamawl胡CegOZaleZnegoprawaautorskiegodoDZiela
bezkoniecz1105ciwczeSnlqSZもakceptacjiibezdodatkowegowynagrodzenia．

§16
1．Zamawl瑚CemuPrZySlugLUePraWOOdstapleniaodUmoIVy：
1）wprzypadkuwstrzymaniadomansowaniadlaProjektuGospodarkawodno一台ciekowaw
mieScie Zyrardbw−EtapIIN POIS・01・Ol・00−00−105／08，W ramaCh dofinansowania dIa
dzialanial．lprlOrytetIProgramuOperacyJnegOIn宜astrukturaiSrodowisk02007−2013；

2）wrazie叫S中Tiaistotnejzmianyokoliczno誼powod高cdZewykona享tdUlnOYy
nielezywlntereSlePublicznym，CZegOniemoznabyIoprzewidzieCwdniuJei∴Odpisan−a・

Zamawl瑚CymOZeOdst紳i60dUmowywteminie30dniodpowzleClaWiadomoSciotych
okolicznoSciach・W przypadku takiego odstaplenia od Umowy przez Zamawl明CegO

WykonawcamoZcza2両aCwyねCZnienaleZnqmuzaplatyztytuluWVkonaniacZeSeiUmowy
iuwzglednieniuponiesionychprzezWykonawcekosztdw；
3）PozaprzypadkamiokreSlonymiinnymipostanowieniamiUmowらjcZeli：

a）Zostanieogloszonaupadlo誇lublikwidacjaHrmyWykonawcy；
b）Zostaniewykonanynakazzz涙ciamajatkuWykollaWCylubnastapipogorszenie sytuacji

finansoweJuniemo拙wlaJaCq1muPraWjdlowewykonaniezobowlqZanumOWnyCh；

C）WykonawcabezuzasadniongprZyCZyny，nfrozpocz却wykonywa享PrZCdmiotuUmowy
W WyZnaCZOnym teminieinle POdjaIjq mlmO WeZWania Zamaw同年CegO Zlo70negO na
PISmieiwyZnaCZeniadodatkowego7dniowegoterminu；

d）Wykonawca，bez pzasadniong．prZyCZyny，PrZerWalSwiadczenieuslug stal10Ⅵ垂cych

przcdmiotUmowylnlerealizuJeJqPrZeZOkres7dnilubpoWOdujeopoznieniewrealizacJl
jakidkoIwiekzzadaliookresprzekraczaJaCy14dni；

e）WykonawcaniewyWiazujesiezpodstawowychobo、年毎zkbwWynikaiqcychzUmowylub
naruszapozostaIezobowlaZaniaumowne；
f）WykonavlrCa POSIuzy sie podrobionymi，PrZerObionymi，S鮒szowanymi dokumentami

niezbednymidozawarciaUmowy；
g）Wykonawrca naruszy obowiazek zachowaniapoufhoScitreSciUmowy・Z、Vy南tkiem
PrZyPadkdwjaWrnOSciokreSlonychodTebnymlPrZePISaml；

h）WykonawcaniedostarczyumoWyubezpieczeniaododpowicdzialnoScicyWilnej，Wtym
dowodbWOPlac抑−iaskIadek・
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Europyskq＝売rodkoW′所dtJS二〟Spか一0Sc川，ra′mChProgr・amu（フperac−りnegOl所uJlr・Iktt′raLSro・Jol高ん

2・WykonawrCyPrZySluguJePraWOOdstapleniaodUmowwsytuacJlniedokonaniazapIaty
przezZamawl明CegOWterminie60dnioddniauptywuterminuplatnoSciokreSIonegona
fakturze wystawionqi doreczonq przcz Wykonawce，na POdstaWie zatwierdzonych

Raportdw（KwartalnegoiKohcowego）・Niep平niej niz14dniprzedodst雀卓niem od
Umowy natgpodstawieWykonawcajeStZObowlqZanydoprzekazaniaZamawlaJ魯CemuW
fbrmiepISemnqIWeZWaniadozaplaty・

3．JezeliStronyUmowywspdlnienicpostanowlalnaCZ軌tO WPrZ）′Padkuodstapleniaod
Umovry przez ktbrakoIwiek ze Stron，Wykonawca ma praWOiobowlaZek pelniC sW0」e

funkcjeumowneprzez30dniodmomentudostarczeniaprzezjedna7＝eStrondrugiejStronic
zawiadomieniaoodstapleniuod umowy，anaStePnleWClagunaStePnyCh14dnJ przekazaC
Zamawl明Cemu WSZelkie nalezne mu dokumentyiinfbrmaqIe ZWlaZane Z realizacJa

przedmiotuumo、γ，aZnaiduiacesleWPOSiadaniuWykonawcy・

WprzypadkuoktdrymmowapowyZejWykonawcapodejmicniezwloczniewszelkiekroki
m明CenaCeLuzakohczenieSwiadczeniaUsIugwzorganizowany・SPraWn｝′・lumOZliWle凋Cy
zminimalizowaniekoszt（iw．

4．Zamawl瑚Cy POSwiadczy，W mO21iwic najkrbtszym terminie，WySOkoSC nalemego

WykonawcywynagrodzeniawdacierozwlqZaniaUmoW・WykonawcaniemaprawaZadaC・
OprdczkwotnaleZnychzawykonancUslugl，rekompensatyZaWSZelkieponiesiollCStratylub
SZkody．

§17

WvkonawcamaoboWlaZCkposiadaniaprzezcalyokresreaLizacJIPrZedmiotuUmowYWaZneJ
polisyubezpleCZeniowejododpowiedzialnoScicywilneJWZakresieprowadzon吐idzialalnoSci
−ZgOdniezzapISamizawartymiwrSIWZ・

§18
WykonawcabezpISemneJZgOdyZamawl到aCegOniemozeprzenie＃wcaloSciLubvrczesci
jakichkoIwiekprawwynikajqcychzninlqSZqiUmowy・

§19
1．JakiekoIwieksporym明CeZWlaZekzwykonywanjemUmowybedarozstrzyganeprzez
StronywdrodzenegocJaCji．JeZelistronyniezdo極zaIatwiCsporuwclagu30dlli，SPOr
powinienbyerozWlqZanyPrZeZSqdpoW′SZeChnywlaSciwydlasiedzibyZamawl棚CegO・

2・WsprawachnieuregulowanychninleJSZqUmowam明ZaStOSOWaniestosowaneprzepISy
prawa poIskiego・W SZCZegdlnoSciprzcpISy uStaWl′Z dnia29stycznia2004r・Prawo

zambwiehpublicznychiKodeksucywilnego・

3．ZmianaUmowywymagafbrmypISemneJPOdrygoremnicwaznoSci・

4．JeZeliktdrekoIwiekzpostanowiehUmowyuznanezostanieprzezjakikoIWiekwZaSciwy
sad，trybunalluborganadministracy．JnyWCatoSciiubwczescizaniezgodlle

zprawem，niewaれe，POdlegaJaCeuniewaznienlu・niewykonalnelubniezasadnewzakresie∴W・
jakimjestniezgodne zprawem，nicwazne．podlegaJaCe uniewaznienlu，niewykonalnelub

niezasadnepowimobyCuznanezaodrebne．apozostalepostanowieniaUmovvjakrdwniez
pozostalacz華takiegoprzepISuPOWinnapozostaCwmocyiskutecznoSci・
5．Umowa zostala sporz軸zona w czterech jednobrzmlaCyCh egzemplarzach wJeZyku

poIskimJedenegzemplarzdlaWykonawcyltrZyegZemPlarzedlaZamawl綱CegO・

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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ISRODOWiSKO
Nノ1時）〉i〉＼へへ＼ik

一

，SPb妨apso間〝egOPrニeこし母

自（．iへヽpOIN（）ヽ（

Za霊qczniknr9doSIWZ

OPLSPRZEDMrOTUZAMdw／TENZA
WPOStePOWaniuoudzieleniezamdwienianarealizac蒔：
Zadania12A

−

T）zialaniIinformacyJnei TIrOmuJaCe

WChodzace w skIad Projektu

EtapII

−

rOZSZerZenie tlrOjektu

，

Gospodarka wodno一gciekowa w mieScie ZyI・arddw−

wspdIrinansowancgo przczUnicEuropcjskazc SrodkdwFunduszu SpdjnoSci

wramachProgmmuOperacyjnegoInfrastrukturaiSrodowisko．

NrreferencyJnynadanJrSPraWieprzN：zZamawlaJaCegO：ZP／JRP／U／6／2015

ZAMAWIAJACY：
PrzedSiebior・StWOGospodarkiKumunaLna，，ZJ′l．at．ddw

位）・ZO・0・

〟LC妙所a5
96−300匂，rarddw

POLSKA

l．TNFORM［ACJEPODSTAWOWE：
KmjBeneficjenta：

RZECZPOSPOLITAPOLSKA
BeneficjentPI・Ojektu：

PrzedS竜biorstwoGospodarkiKomunalng，ZyTarddw

Sp，ZO．0．

96−300Zyrarddwul．Czysta5

Zamawl糾acy：
PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalnej，Zyrarddw

Sp・ZO・0・

96−300Zyrarddw
ul．Czysta5

2．ZAKRESPRZEDMTOTUZAMbwIENIA：
2．1．

Zakrcs∴∴∴Zadah∴∴zwiazanv z∴∴DrOWadzeniem dziatah informacvinvch

ipromocvinvth：

ZakTeSemPraCyWykonawcybedziewlaSciwaobshlgainfbmacyjnaipromocyjna，Prqjektu

pn∴

Gospodarka wodno一gciekowa w micScie Zyrardbw−EtapII

pozWa1両Ca na

zwiekszenie SwiadomoScioplmlPublicznq natematudziatu料OdkdwUniiEuTOPdskiej w
Prqiektach

realizowanych

W

ramaCh

Programu

OperacyJnegO

In舟astruktura

iSrodowisko．
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maC〝neip′VrmyqCe−rO二S二e′二mieprqe柄I‥

wchod＝qCegO WSkLad PrqIektu，Go函kawodTw−jc，ekowawmte諒はZIrtWddw−Elapll

iw′岬6拘ar，SOWaTngOp′傭ご（jhLe

E〟rOpySkqニejrodkljwI・t｛′7dusrJ鞠mjcil〟I・a′naChr，rog，・a榊Ope，aCWnegOJnPtTSfmkwra／Srodow′Sko

Ponadto dzialania Wykonawcy bedq miaIy na celu zwiekszenie poziomu Wiedzy OPinii
Publicznもnatematceldwikorzy需iwImik函cychzrealizacjiZadahbedacyehprzedmiotem
zamdwienia realizowanych w ramach Projektu wsp舶nansowanego w ramach POIiS
istotnychdlazwiekszeniakonkurencyJnOScikrajuireglOndw．
2．2．

Zakresemrzeczowo−finansowmRozszerzeniaProiektuiestrealizacianwr．Zadah

inwestvcvjnVChnatereniemiastaZvrardowa：
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SPe域枕gaITIomJCh拓tZ／W7kdwhmdwItenladIalmIepol〝aIltaOud＝ieleniem相似11aptJblic＝negOprOWad＝Orh，gOW卑）bIep′Tmfargu

〝teOgraI71CニOnegO〝auShlgtZPO／egqqcq〝areaユaqlZaCね刑aJ2＾−，，Dニt

7ia用a周kr〝ulq〃〝elPrOmWqCerrlUニS＝erだT71eFJr（yektz／

1賞品otL＝q egOlliSktad Pr（ye柄．Go岬OdarkawoCれ0−5ciekowa、年mieScieみrarddw一畳apll
Eu′tPySkq覚JrodkdTPF面IS勃擁Ir，Ojc川′ramuChProgrumuOpera

3．

i、↓′脇間〝SOWa研gOpr鱒二u車

urngOhyras／nlkluralSrod

用はko

ccleUmow：
3．1．1．ccleogdLneUmowY：

Celem og（ilnymJeSt PrOWadzenie dziaIahinR）maCyinychi promocyJnyCh zwlZZ nyCh

zrealizacjaPrc扉ktupn∴‖Gospodarkawodno一gciekowawmjeScietyrarddw−etaPII，，−
RozszerzenieProjektuwokresieod dnia zawarciaUmowydodnjalO．12．2015r．
JednymzWmmkdwrwspdlnnansowaniaprojektdwZProgramuOperacyJnegOInfrast…ktura
iSrodowisko言estzapewnienierealizowanymprqjektomodpowiedniej promo串，ZgOdnie

ZWymOgamiokneSlonymiwRozporzadzeniuKoml♀Jlnr1828／2006Zdnia8grudnia2006r．，

aktualnymi，Zasadamipromocjiprojektdwdlabene坤entdwPOIiS2007−2013，，，Zsadami
StOSOWaniaznaku，budowaniaclaguZnak（iworazprojektowaniatablicinaklejekwpromocJI

PrdeklbwPOIiS

，mOWaOdonnansowaniePrqjektupodpisanqzNFOSiGWWWarszawie

OraZPraWemunlJnymlPOIskim．
DziaIaniaintbmacyJnei promocyJne m瑚

na Celu zwiekszenie gwiadomogci opinii

PubLicznqnatematudziauSrodkdwUniiEuropejskidwpr〔蒔ktachrealizowanychwramach

POIiS orazkorzySci、byn哩qcychzrealizacjiprojektdwwnamaChPOTiSistotnych dla
ZWiekszeniakonkurencyJnOScikrajuireglOnu・

3．2．

Celeszczeg飢oweUmowy：

DzialaniainfbmacyJnei promocyJne muSZa byc prowadzolle ZgOdnie z aktualnymi
wytycmymiobowia7両acymiwtymzakrcsicdlapr（扉ktdwwsp6mnansowanychzProgramu
Operac）jnegoInHastrukturaiSrodowiskozFunduszuSpOjnogci：

一RozporzadzenieKoml叩nr1828／2006zdnia8g…dnia2006r・，
一一IZasady promocJI Prqjektdw dla beneHcjentdw Programu OperacyJnegOInfrast…ktura

i Srodowisko

2007−2013

，OPraCOWanC PrZeZ Departament KoordynacJi Programdw

Infrastrukturalnych Ministerstwa RozwqJu Regionalncgo
Gatrz山p：／／pois・nhsigwigOV・Pl／dokumenty−i−WytyCZnC／dokumcnty−dla−bene的enta−i−
Zalecenia／），

一，aSadamistosowaniaznaku，budowaniaciaguznakdworazprqjektowaniatablicinaklejek

wrPrOmOCjipr（加ktdwPOIiS

−

，

umOWq O doHnansowanie Projektu z dnia Ol．03．2010r．，Imdpisana Z NFOSiGW

wWarszawiewrazzaneksami．
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華（効kaqah10LqでhtI初年Zumdwぽn妬dh7PO昨powanlaOu・士はIenlembM′Len／apubhcニegOPrUlyad＝OI化gOlylIγbIePr＝etargl，
〝ieograrlICニOrlegOrlatJShlgPpOkgttIqClnarea／iニaqiZaddnw12A「，Dニiala〝miIthrmaの〝eIprOm！UqCe−rOニS二er二enleprQ／eklu

、VChod二qCegOlNSklhdPr・γektu，，GoWOdarka1年Odm−Sctekowaw・miejcIeZyarddw−E秘，〃

ly函陶an．ml↓聞7egOI，r＝e二も′時

Eurq膜ySkqニt・3rotm−yFTJ〝dusHI擁Ir70Sc「wr・a′′礁・h〝ogramI（小紋7鋤酷gO妬毒血Ikh／ratSrodo同根o

Materialy dot．realizowanego Prqjektu musza wyTaZnie wskazywaC na wspb捕nansoWanie

inwestycjiprzezUE，tj．byCopatrzoneznakiemgrancmymPOIiSzIogotypemoraznaga
UniiEuropもskidizodwoIaniemsIownym（UniaEuropejska，FunduszSpOjnogci）jakrbWniez
ZaWieraClogoBeneficjenta．

Wzestawieniuzeznakamiuzupehiajqcymi（np．logobenendenta），WukZadziepoziomym，
Znak

POIiS

znajduje

sle∴ZaWSZe

Zlew鋤

StrOny

a

naga

Unii

Europqiskid

ZPraWeJStrOny．NatomiastwukladzieplOnOWym，ZnakProgramum萄dujeslenadnag卑Unii
Europeiski屯

Znaki

uzupelnl網Ce

mOga

ZOStad

umieszczone

wyTaCZnie

WPrZeStrZenlPOmiedzyt〉mimakami．
Opcjonalnie moZna zamieszczaC haslo Programu：

iSrodowiska

Dla rozwpjuinftastruktury

，jednakzawszepozaclqglemZnakdw．

Wykonawca winien wykonywaC zadania wynikajqc冶Z umOWy W Scis萄wspdlpracyi

uzgodnieniuzZamawl〔掘Cym・

Wszystkie wykonane przez Wykonawce materiaZylinfbrmacJe muSZa uZySkaC uprzedniq
akceptaqieZamawlaJaCegO．

3．3．

KodusmgiwgWspbLnegoSlownikaZamdwieh（CPV）：

79342200−5UshLgiwzakresiepromoql．
39294100−0ArtykulyinR）rmaCyjneipromocyjne

3．4，

ZakIadanewryniki，jakiemaosl雀gna

Wykonawcato：

a）prowadzeniedziaIahinfbmlaC）扉IyChipromocyjnychzgodniezRozporzqdzeniemKomi争ii

nr1828／2006zdnia8g…dnia2006rっaktualnymlZaSadamidoLdzialahinfbrmacyJnyCh
l PrOmOCyJnyCh odnosz脅CyCh sie do przedsi写WZieC wspd描nansowanych7：Funduszu

SpdnoScizProgramu Operac）jnegoInhastmkturaiSrodowisko，PublikovいなnyCh na
stronach http：／／www．poIS．gOV．Pl，http：／／www．nfbsiqw．握OV．Dl oraz wγmaganiami
Zamawlal CegO．
b）przedkladanie wymaganych raportdwzpostcp6wwrealizaqji，ZgOdnie z wymaganiami

ZaWa巾rmiwSIWZ

4．

ZakresdzialahT）rOmuiaco−inromacvjnvchotIejmuje（materiaIvreklamowel：

W zaknesie przcdmiotu zamdwieniaJeSt PrOWadzenie przez Wykonawce dziaIah
infbrmaCyJnyChipromuaCyChwponiZSZymZakresie：

S廿Ona50ze4

脇h10のd出脇間kbwZambwieniadk，pOSkp（ルW面oud＝柁Iente糊m WiermpublLcmgoprowadコDnegOWIりbleprこelargu

高空綜器鷺沼慧霧誓書盈憲霧霧駕綴′撚競群雄

nteOgrnnic＝OrtegOrlauStugepOJegyqcqnarealimgiZL7dt，niaI2A−，．D＝iaLamai′ybrImqVneipromりqCe−rOこSこer二enteprQIekhJ

4．1．）Tabliceinrbrmacyjne：
a）Opracowanie，WykonanieorazzainstalowaniewmiqiscachustalonychzZamawiajacym
5szt．tablicinfbmac）tinych，OWymiarach3m（szerokoSC）X2m（wysokoSd），ktdrepowimy
byC Wykonane z materialdw trwabch，0．0dpomych na warunkiatmosferyczne，ZgOdnie

Z aktualnie obowiaZ心acymi，，ZdsaddmipromociiprQiektdw（ガa benePdentbw Programu
のeraqjnego擁astrukturai訪0（bwisko2007−2013，，oraz

ZdSaddmistosowaniaznaku，

buくわwania ciqgu znakdw oraz prqiektowania tablici naklyek w promoqii prqiekt（5w

Programu擁astrukturaiSrodowisko

，dostepnychnastronieintemetow匂www．pois．gov．pl

WZakladcehybrmaciaipromoda，面河Chwpkt．20pisprzedmiotuzamdwienia．
TabliceinR）maCyjne zostana zainstalowane tymczasowo na samOdzielnych，trWabch

iodpomychnawarunkiatmosferycznekonstrukcjachstalowvchzRmdamentembetonowvm，
dolnakmwedZtablicymusiznajdowaCsiewodlegloScimin．1，70mnadgruntem・
IloSCkonstrukcjistalowchwynosi5szt．
Tabliceumieszczonezostanawteminie21dnioddniazawarciaumowydlazadahnr：14，15，
16，17i18，Wymienionychwtabelinrl（pkt．2．2．niniqj zegozakcznika）・Mieiscalokaliza串
tabliczostanauzgodnionezZamawiajacym．
Umieis∞Wienie tablicy nie moze zagrazaC bezpieczehstwu os6b zapozn南cych sie zich

t肥料i争
b）PrqjekttablicyprzedjqiwykonaniemwinienuzyskaCpisenmaakceptacjeZamawi南CegO・
C）W przypadku zmiany wartoSci Prqiektu，W tym rdwniez wartoSci do魚nansowania

Wykonawca zobowiazanyJeSt kazdorazowo dokonae aktualizacji danych mansowych
zamieszczonychnatablicachinfOmacyjnych．
d）WykonawcagwaramtujeiodpowiadazajakoSCitrwaloSCtablicwczasietrwaniaumowy・
e）WykonawcazdemontujewuzgodnionymzZamawiajacymteminietabliceinfbmacyjne
WOkresietrwaniaumowy．
f）OplatyztytuhumieszczeniatablicponosiZamawii南Cy・
4．2．l TabLiceDamiatkoweztrwaIvchmateriaibw：
Opracowanie，WykonanieiumieszczeniewmiejscachuzgodnionychzZamaw垂iacym5szt・
tablic pamiatkowych，O VVmiarach1m（szerokoSC）x O，7m（wysokoSC），Wykonanych
zmateria16wtrwabch，tj．Odpomychnawaruhkiatmosferyczne；dolnakIaWedZtablicymusi
Zn萄dowaCsiemin．1，70mnadgruntem．
Tablice wimy byC Wykonane zgodnie z aktualnie obowiazLUaCymi，，Zasa

pr

汚ktbwdla bengiyentdwProgramu q，eraqjnego擁astrukturaiSro

れmipromodi

ねwisko2007−
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jbeqがkaqaJstolnychWarlmkd、レZambwler7ta

掘po昨POル′anlaOud＝ielerlle＝amd

rlIeOgrarltCニOrlegOi7al／SんgPPOhgりqCqilaI

一一′Cho

たqcegolレiSkJadPJYIIekl，GoV。darka、410
EllrOpぴkqニejro

2013

Jkb同相rt

′le〟′aPubllCこ〝egOFJrO開tJwIlegt川，（rlLhLeI）r二etaJ・gu

ealIニaqtZadama／2．年．〟DニIalamaIrUt）′maC〃I7eIPrOmtyqCe−I

れ一㌔clekowalI，mieJcleZl）r

ar

0ニSニerニer7ほPI・qIekhli

d高一E印Il出所狗1a′叩1、一Ia′7egOPrニeこし′hli・

在JSニuSjフdnojc，Wra′77aC／7P′Og′a′刑（事e′aCJynegOlryIasfruk出ra′Sr・0

！0WSko

oraz，，ZtlSaくれmistosowania znaku，budowania cTqgu Znakdw orazprqiektoWania

tablicinakly

ek−1′prOnWqTiprqieklwProgramulr〆as／ruk／uraiSro

nastronieintemetowもwww．pois．gov．pIwzakladce擁rmaq

演↑′isk0，，，dostepnych

aipromOtja．

Tablice pamiatkowe bedq umieszczone na samodzielnych konstrukcjach stalowych
Z fhndamentami betonovyml，W mlgSCaCh WSkazanych przez ZamawlaJqCegO PO
Zakohczeniu rzeczoleJ realizaql Zadah∴Wymienionych w Tbbeli nrl pkt．2，2

0pisu

PrZedmiotuzamdwienia，niepoznlqniZdodnia30・11・2015r・WmlelSCaChuzgodnionychz
ZamawIUaC〉′m．
PrqjekttablicyprzedjawykonaniemmusiuzyskaCpISemnqakceptacjeZamawlaJaCegO・

WykonawcagwarantuJeiodpowiadazajakoSditrwaloSetablic wokresie rekqjmlPOdanym
WPkt．4．8FormularzaOftrty．
Oplatyztytuluumieszczeniatablicpan函tkowychponosiZamaW壇acy．

4．3．）Tabliczkiinaklejkiinformacyjne：
Opracowanic，Wykonaniei umieszczenie na Srodkach trwalych，Zakupionych w wyniku

realizacJIZadahinwestycylnyChnr‥10B，8B・3，19
nrI

Opis

przedmiotu

zamdwienia

wiloSci

γmienionychwpkt・2，PPkt・2・2・，Tdbe／i
6

szt・tabliczek

metalowch

6szt．nakleiekinlbrmacyJnyCh，ZgOdnie zaktualnie obowlaZtUaCymi，，Zdsa

pr

jekldw

20］3

na benq砂entbwPrografm CPeram

妨nlpI

oraz

OmOql

negO擁astrukturalSrodo高sko2007−

oraz，，Zasa（hmistosoWania znaku，buくわ間）ania clqgu Znakdw orazprtjektowania

tablicinakleiekwpromoq

iprQiektbw，Pl・Ogra′nu砂aslruklura上房0

nastronieintemctoW匂www．pois．gov．p十wzakladce17gbrn碩daipromo

れlしrko

，dostepnych

ja・

TabliczkiwinnybyCwykollanCZmaterialdwtrwalych，Odpornychnawarunkiatmosferyczne，
nie wytwarzみねcych rdzy dzieki czemu zapewniona zostanie czytelnoSCinfbrmacji oraz

wysokipoziomcstctyczny，OWymiarachminimum20cm（SZerOkoSC）xl5cm（wysoko語）・
NakleikiinfbrmacyJneWillnybyCwykonanezmateriaIOWtrWalych，OdpomychndiWarunki
atmosferyczne，nP．W POStaCi naklejek，na fblii samoprzylepneJ，adhezyJneJ，

owymiarachminimum7cm（szerokoSe）X5cm（wysokoSC）・
Termmy

Wykonaniai

umieszczenia

Wykonawca

b担zie

kaZdora∠OWO

uZgadnial

ZZamawlaJqCym．
Ww．materialy winny byC umieszczone bezpoSrcdnio na danych przedmiotach言ednakze

wtakisposdb，abynieutracICglVaranCJilubrekojmiiniezniszczycprzedmiotunaktdrym
bedaLmieszczane・
ProjekttabliczekinaklqiekmusiuzyskaeplSemnaakceptacjGZamawlaJaCegO・

Strona52764

S唇C＿tJikaqaJslotnych晩r

，nAdWZam在，er・′a

偽posfepo順rliao雄tLeleme＝an10一↓i′enJal，thI′C二11egO／，rO

ia

加′tegl

11／r

yb，eI，r二eLargu

rl′eOgrumCニOr，egO′7alI訪JgrpOIegu／qCq′70′eaI・＝aq′hdamal2A一．，Dニ′aIuTm，n／Z，rmuqyneJI）rOn母qCe−rO＝S＝er＝e′tIePr・uektz，

、一iCho

たqCegO、↓壷IaノPrIリe柄・，，GopodtZrku＝′0
Europe／jkq二ejrodk（九日Fl，n

h0−Jue祐一1，a、宮〝7IejcwZyrardb1，，−EIapJIi

、一）擁UiIlalrOIra′7ggOI，′ニC，こく砕

在バニーJS朽′，Ojc川，ramaChProgralmt（乃era叫り′7egOh7布S／nI柄，raISro

ん日高0

4．4．）FiLmDVDoProjekcic：
WzakresieprzedmiotuzamdwieniajestzrealizoWanieFilmuprzedstawi吐南ccgo（WetaPaCh）

reali狙CJeWSZyStkichzadahwymienionychwrtlbelinrlpkt2・2・
ZalozeniajakoSciowedommLl：

−liczbawIZytnabudowachmin工0，
−WykollaniematerialummoWegOizdj専lotniczych
−PrZyrealizacji制munalezyuwzgledniCuJeCiakamerowe：

uecialotniczczestabilizacJaPOStPrOdukcyjn卑
UjeclaladowetradycyIne：WZblizeniach，WSZerOkichplanach，
一materialy filmowe wykonywane kamera FullHD（min1080p），−POPraWna ekspozyc．ia，
ostrosd，bilansbieli，POpraWnekadry，Stabilnyobraz，bezzbednychdrgaIl），

−SPOSdbzapISuObrazu−HDTV
−Gra丘kakomputerowa2D．
−pr（扉kt scenariusza，material）r filmowe，Z〔暁cia oraz zrealizow

any′nlm musz魯b）′C

ZatWierdzoneprze7ZamawlaJaCeg〇・

一mmmuSibyCwpelniudZwiekowiony：lektor，muZyka，WyWiady・teksty，WyPOWiedzido
WboruZamawやJqCCgOlefbktydZwiekowe・
−nlm musi byC wykonany w sposOb umo荊高祖cyJegO Wykorzystanie w telewIZJl
reglOnalnq，
−ZaPIS gOtOWegO創mu do wykorzystania wInlernecie・CD，DVD・mOZe nastapIC PO

uzyskaniuprzezWkonawceakceptacjiZamawやJqCegO

−Kompletnymateria描lmow（1filmtrwajacyod10do15min・）zostallieprzekazany
ZamawiajacemunaplytachDVD（konwersjadofbrmatuDVD）n吐ipdZniejw工erminiedo
dnia30．11．2015r．pouprzednieJJegOakceptacJlprZeZZamaWL牛恨CegO・

Napodstawie zaakceptowanychprzezZamawl補CegOmaterialdwWykonawcaprzygotuJe
okladka dla pbrty z帥nem przestawiaj網OPis∴ZaWartOSci plyty oraz z elementami
wizualizacJl：jogoPOIiS，FlagEUniiEuropejskiej odwoILniestoWnedoUniiEur

OdwolaniesIownedoFunduszuSpbjnoSci，LogoPGK

Zyrarddw

｝pejskiej，

Sp・ZO・0・naZWaProjektu・

Wykonawca opracLUeiwykona pr（房kt okladkina wksny koszt，POJegO uprZedniq
akceptacJIPrZeZZamawlaJaCegO・
Opracowany film winien zawieraC wyraZne wskazanie udzialu UE・ZgOdnie z aktualnie

obowiazL＊cymi，，ZaA・a

hmipromo〔jiprQiektbwdlabendiqientdwProgramu（乃e′．atJjnego

Strona53Z64

阜？eCがkaqal5lolnyCb脇r・lL〟侮一V・五m毒yLema

妨posIwo一一′ar71aOudtle／emeニa〝，bwlemapubL′Cニ′7egOpr0、一，ad＝Or，egO、「〝ybIeprニetargu

′IteOgrmlCニOrlegOrla〟I〟gtPOIegqIqCq〝a′ea／t二L7gtZadaTTLal2A一月DニIata11Ia雄hrn妬鋤neIpl

、↓′ChodニqCegO、一l脇dPrqIek畑・Go．podar・kalL，0
E〟r・OPりSkqニejrodkb

ho∴諒e広川的＝Vm′ejc／eZJノrar・

OmlりqCe−rO二で＝er＝eIllep′

ノIl〝，d〟S二，lApか′70ScL、↓・ramaChProgranwO／）eraCMnegO／Iyra・幽・AlWalL†l

h帝astrukturai訪odowisko2007−2013

ye短Ii

ldw−Elaplr一座p劫〝uqSO間〝egOprニe＝L方71t・
Odol一）最o

oraz，．Zがaddmis・tO・剛′aniaznaku，buわしtmniaciqgu

znakbworazpIdektowaniatablicinaklyekwpromo擁prQ／ektdwProgramuhかaL所ukt2Lra
iSro

わ間）isko

，dostepnychnastronieinternetowg wWW・POIS・gOV・PIw7akladceInlbrmacJa

lPrOmOqa・
4．5．）Infbrmacjcprasowe：

Opracowaniei przekazanie do publjkacjiinfbmacJI PraSOWyCh maJaCyCh na cclu
przedstawienie spoleczehstWu naJWaZnlqSZyChinfbrmacJ17WiaZanyCh z realizaqa Zadah
Wymienionychwpkt2ppkt2．2言紘belinrJ，tJ・O Zakresie pracinwestycyJnyCh、dostawr
mozliwychutrudnieniach，korzySeiach，OPOStePaChwreali7aCJIZadahicalegoPrqjektuoraz
OZrddlachjegoHnansoW′ania．
Zadaniem W〉′konawcy bedzie opracowanie trcSci artykulu，PrZedlozenie do akceptacJI

Zamawlq卑CemuOraZPrZekazanic doopublikowaniainfbrlnaCJIPraSOWyChwtrakcietrwania
nin．UmoWy，WnaStePuJaCyChiloSciach‥

a）2publikaqiewgazecieogdlnopoIskid（np・Rzeczpospolita，GazetaWyborcza，Gazeta

Prawna），11a StrOnie redakc）jn諒pow・A3，Pelenkolor・Wykonawcazapewni3zdjeciaz
realizaqlZadahobjetychzamdWieniemdowyboruZamawlaaCCgO，WterminaclluStalonychz

Zamawl朗Cym，PrZ〉YmuJaCjednqpublikacjewmieslaCulipcu2015roku・adrugapublikacje
wlistopadzie2015roku（najpdZniejdo17・11・2015r・）・
b）2publikacjewgazecielokalnej（np．ZycieZyrardowa，TydziehZyrardowa）wtcrminach
ustalonych z Zamaw均膚Cym，PrZyJmuJaC jedna publikaqie w sierpniu2015roku，druga

PublikacjeWlistopadzie2015roku（n…tjpdZniddodnia17・11・2015r・），naStrOnieredakcyjn諒
POWierzchniA3，Pelen kolor・Wykonawca zapewni3Z（彊cla Z realizacJIZadah objetych

ZamdwieniemdowyboruZamawlaIaCemu．
InfbrmacJepraSOWanale7yOZnaCZye elementamiwlaSciwymidlawariantLlPOdstawowego，

zgodnie z aktualnie obowiqZ函cymi

Zasadamipromoq；iprqiektbw dla benyicientdW

P′・Ogramulの贈raqjnego174raSlrukturai Srodowisko
stosoIWniaznaku，bu

力男janiaCiqgzrznakdworazprq

2007−2013

oraz，，Zasa

ねmi

ektoIVanialabliclnaklgek↓与，prOmOqii

prqIiekt6w P′・Ogramu砂・aL肋LkLurai訪（）LhwIsko∴dostepnycll na StrOnieinternetowej

WW′W．POis．gov．pIwzakladce雄和rmaq／aipromoqTa・
Pomdto Wykonawcazobowiazany」eStdokazdorazowegoprzekazaniaZamaw甲埼CemuPO
letIZemDlarzaorvt五nalu qazetvwktdrejzostanaoDublikoIVaneaI・tVkulvDraSOtVe．
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雌e鋤kaqaIT／n／I甲ChIrt，rZmkdwZaT，一品，emaa佑posLepo一一／an′aOudJeIe〝leニaTr毒WIer′′uPublIC二′′egOPrO間
171eOgrMILi＝0〝egOrlutljltIgePOk・g〔yqCqnareaIIニaqlZa

、一，

ho

tq。

・gO、VSkLa

たorJegO、VI小，L・Pr二eta′一別

ね′71aJ2A−，．Dニ′uIamalrUoI用aCJyflelprO／77WqCe−IOニS二のこel昭PrqIe柄●

ll．r（所柄．．Gospodarka、・，Odh0−3cIeko、l′a一り′7・tekteZyrar

ElllPPぴkLl＝eJri）dkiWFIInduJiこく15万tJno最、′lr・umaChProgramL OFer

／高一El・叩Il

，CJyr，egOI所

品南砂1a′lLY洲anegO／，r

硝r〟柄・raISro

＝eごり，岬

lo用Sko

4．6．）PrezentacjaProjcktuwprogramiePowerPoint：
W ramach

7amdWieniaJCSt OPraCOWanie przez Wykonawce prezentacji PowerPoint

zawieraJaCejpodstawoweillfbmacJeZZakresuzadahwchodzacychWSkladzamdwienia
orazzwszystkichzadahrea庸owanychwramachpr（加ktuprzywykorzystaniumaterialu
POWierzonegoprzezZamawlaJaCegO・
Pre補ntaCJaPOWinnabyC czytelna，ZOdpowiednim doborcm koIordw，ZdjeC

zawier棚Ca

rbwnieえelementygraHczne・DlugoSCwykladuopracowanqiPreZentaCJIWinnawynosie

ok．15minut，直20−25slajddw・
Wykonawcawterminie dodnia31・07・2015r

OpraCuCIPrZedstawiZamawlaJqCemudo

akceptacJiIwerSjePrezentacji，ktdrabedziesukccsywnieaktLIalizowalwmiarepostepu
robdtnaposzczegdlllyChzadaniachinwestycyJnyCh・

Zamawl明CyWterminie14dnizaakceptuJelubzglosiuwagi・Wprzypadkuzgtoszeniauwag

Wykonawcawclagu7dniprzedloZyZamawlgaCemuPOPraWionyprojektprezentacJla
ZamawlaやCyprZyStaPidojegower）席kacjl WClagu14dnizaakceptLUelubzglosiswoJe
uwagi do Wykonawcy・Wykonawca ma obowlaZek pr7ekazywallia ZamawlaJaCemLI

projektu prezentacJ10raZ uWZgledniaC uwagl Wniesione przez zamawla揮egO do

momentuJegO OStateCZneiakceptacJIPOtWierdzonq przez ZamaWlaJaCegO W fbrmie
PISemneJ・
W terminie

7

dni po zaakceptowaniu prqjektLl PreZentaqa ZOStanie przekazana

Zamawl棚CemuWR）rmaCieumo拙wl綱CymZamawl棚eemudow0両edycjeslajddwna
napedziepen−drivewiloScimin5szt・

Qstatnia（Zaktualizowana）Pre鷲ntaCja，naZakohczenierzeczowerealizacjiPr（扉ktuzostanic
przekazanaZamawlgaCemunanOSnikupen−driveWiLoScimin5szt・・PrczentacJa・Winna

byCprzygotowanazgodniczaktualnieobowlqZuJaCymi・，ZasadamlprOmOqtprQiekldw

dlaben帥qt・ntdwProg′・a′nuOperaqjnego擁aslrukluraiaod（刑ノisko2007−2013，′oraz
月ZttsaCれ7れA・10し剛，ania znaklんbudoMjania ciqgu znak（5w orazpr

naklei／・ekwpro〝70g・ipr擁k1614ノProgra′nul所

y

ektowania fablici

面rukturaiSrodo高k0，，，dost押IyChna

stronieillternetOWqjwww．pois・gOV・PIwzakladcelIybrma〔jaiprom（所a・

4．7．）KonferencjazamykajacaProjckt
W ramach ninlqSZegO Zamdwienia do obowiqzku Wykonawcy bedzie zorganizoWanie・
przeprow・adzenie kompleksowej obsIugikonferenqlPOdsumowuLaCqJCaly Projekt，ktbra

Strona5Sz64

華，eCynkacjuh10の，Ch弓祐run祐一1／ZEJ′ne

用eOgraI7LC＝OITegOIlailSLugepo／egy
WCIlOd二qCegO一↑′諏a

IPl

ノIerUadhposl紺0−1antaOu・たreIe〝le＝amd

′，erIluPub／Iしこi7egOPrOTl−ud＝OI7egOl＝JybIel）r二eLaI・gu

Cqna′ealtこaqIZaLktflIal2A−．Dニ′a／a′〝aI′ybrmacJ男eIp′OInWqCtLrOニSニCr二cmeprqIeklu

lyektu，Go甲，ad′

kawodIlOJcLekowa一個LejcteZ），rar

Idw−EILy，II当4時inr・a′叩lt，arlegOPr二eこしノ′′準

E！（rOPeISkqニeirodkdWftlr面ISニi／Sl，drIOJIC用iramaChProgra〝用〔互era〔リグ〝egOJrfasIr演I〟I・aLSrodoll，lSko

Zamawl綱Cy PLanuJe na mieslaClistopadlub grudzieh2015r．termin do uzgodniellia．

（Konferencjaodbedziesiewczasietrwaniaumowy）．

W zakresie konftrencjibedzie przedstawienie zakresLIPrqiektuna podstawie opracowanq
Pr7e7WykonaWCePrczcntaqiiwprogramiePowerPointoktbrejmowawpkt．4．6）．
DozadahWykonawcybedzienalezaIo：
−PrZygOtOWanie Salikonfbrency．Jnej dla min．800Sdb na terenie m・ZyrardoWa WraZ Z

POniesieniemkoszt w ynaJmu，SalamusIPOSiadadsystemwentylacJl，OSwietlenie，dostepdo

gniazdelektrycznycll，tOaletyWiloSciniezbednedlaprzewidzianejliczbyuczestnikdworaz
S7atnl9，

−2aPeWnieniewSalikonfもrencyJneJmlejSCSiedzacychdlawszystkiehuezestnikdW，
−WyPOSaZeniesaliwsprzetnaglaSnlaIaCyOraZurZadzeniaaudiowizualne

−ZaPeWnieniewodynlegaZOWanqWraZZniezbednyminaczynlami，
−SPraWOWanienadzorunadcaloSciqPrZebiegukonfbrenql，

−ubezpieczeniekonferencji（NW），
−udokumentowanie fbtograficznei filmowre pr7ebiegu konferenql OraZ PrZygOtOWanie

sprawozdaniazprzebieguodbytqikonferenqlWraZZmatCrialcmfbtogranczllymi別mowyln，

一materia柏lmowyifbtograficznymusibyewlaczonyw珊moprqjekcieokt6rymmowaw
pkt．4．4）．
Podczas konferencJlnaleZy POdkreSliCJakt wspd描nansowania Pr（扉ktu ze Srodkdw Unii

Europejskiej poprzez umieszczenie w mlqSCu Odbywania sie konftrencji flagi Unii
EuropeiskidOraZlogoPOIiS・
DoobowiaZkdwWykonawcybedzienalezalo：
a）opracowanie，drukorazrozcslaniezaproszehnakonferencjeuzgodnionychupr光dnio

ZZam岨WlqIaCym；
b）przygotowanieiprzedstawieniedoakccptaqjiZamawiajacemuprogramukonferencji
conaJmnlej15dniprzeduzgodnionymterminemkonferencJl，

C）prowadzeniekonferencjiwgwcze凱i匂uzgodnionegozZamawiajacymprogramem；
PrzygotowaT7emateriaZylZaPrOSZeniamuszabydzgodnezopracowlniem

prQiekldwdlabengi
2013

jentbwProg′・amu

Z

sacZ）′pI

OmOCjl

わeracJjnego擁astrukturaiST・Odowisko2007−

dosteprych na sTronieinlerne10、位／W，WWpOis・gO＋，・pl W）∴Zakladce hdb′

maqTa

lprOmOqa・
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SPecがkayals101nyc佃hrIJrlk61−rZLlm毒、・ILe11LaMposlml，Mn′〟Ou
nleOg，抑71CニOnegO′7a′JSh／gePOk刷IqCqTZarea／lニaqLZu

llJChodニq

egO−V．諒Ia

］ProIeAtzI，一CojPOatrrka、一0

短Ier・Ieニumbwle′7IaPi／bl′C：〝egOprO、，Iu

た。mg…ノ〝ybIel，rニeIarg一，

Jama／2■ノ仁．，Dニ／aIa′J剛rUbr胴現リne′PrO／捕りqCeJ0ニ∫二1，r二emeprqek正

妨0−5cleko囲IIIlmeJc′eZIノrarddWLElq，／／

一ViV，砂narTSO一日（，17egOPrニCこし

EL，rOpySkqニejrodko、・所LndusこZJ↓＊）か10jcL、′iramaChProgrun紺Operac）y′7egOhかastr

lktl，raISro

〝re

Jo用Sko

Wszystkiematerialyniezb担nedoprzeprowadzeniakonftrencjiW）′konawcazobowl卑Zany

JeStPrZedstawiCdoakceptacjiZamawlgaCemuniepoZnleJ，niz15dniprzeduzgodniona data
konferencJl・

PozakohczeniuczesciohcjalnejkonfbrenqlgOSciezostanqzaproszeninauroczyStyObiadw
SaLirestauracMnqnaCOn劉mnid400Sdb・
WramachzamdwieniazadaniemWykonawrcybedzie：

−WynlleCICIPrZygOtOWanie SalirestauracyJndidlaco naJmnlej400Sdb−n劉eplq W
miqSCugdzieodbywalasiebedziekonltrcncJaう
ーWYkonawcazapewniSwiadczenieusluglCaterlngOWejdlakaZdegouc76Stnika：ZuPe・dallie

gtbwne nagorqco（min3rodzaje dowyboru：danie miesne・rybne言arskic・Surdwki・
ziemniaki，什ytki，ryZ）

−kawa（500ml／os．）mlekodokawycukier，
−herbata，

−SOkilOO％（np．Pomarahcza，jablko）dowyborupo250ml／os・，
−WOdamineraha（nicgazowana，gaZOWana）500ml／os・，

一Ciastakrqione（min2rodzaedowyboru）lporcjanaosobe，
一〇WOCe，（min．trzyrodzaie），

−Zimnezakask主sery，Wedliny，PleCZyWO−JaSneiciemne，POlOOgnaosobe・
4．8．）DokumentacjafotograncznaProjektu：
Prowadzenjedokumentacjifbtograncznqzrcalizacjikazdegozadania，WChodzacegowsklad

umowy，Wymiellionego pkt・2Tt7bela nr・1・ktC型Wykonawca bedzie przekazyw涌

ZamawlaJaCemu naOPISanymnOSnikuCDlubDVD・ZdjeclanalezywykonaCwfbrmacie
JPGlubRAWwrozdzielczoSciminimum20megapikseli・
NaplyclemuSisleZnaleZCwfbrmiecyをoweJindekszd南zawicraJaCyinfbrmacjedla
kaZdegozdj印la，aWSZCZegblnogci：
−naZWaPliku，
−dataWVkonania，
−mlqSCeWykonania，
−nrZadania．

IndeksnalezyrbwnieZdolaczyddoplyt）′Wlbrmicdrukowangjakowkladkadoetui・
J。k。SC oraz trcSC z〔暁c musiumozliwiae Zamawla揮emuiWykonawcy wykorzystanic
w prezentacJI W Pow・er Point，Winfbrmacjach PTaSOWyCh，ulotkach，broszurach

ink）rlnaCyJnyChiinnych materialachpromocyJnyCh・
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517eC）研aqalsto母iCh弓偏手刷kdlレiZt7mdwlenladlapos華po、ya〝iaoud＝Le／e′7te二a′7売品・ler，Lapubl′Cこ′7egOp／0、一IadニOr，egO、，′卑）blePrニeIarg？L
meogIaI7IC二OIlegOmtISlL／gepOJegczIqCqnarealimq，Za

hIILa12ノ7−，．DニIa／unlulIlhrmacyI′，e，PrOmlUqCe−rOjt，ニer＝en，eprq／e柄

、一Cho・たqcego、し，読Ia・tPro／e初（，，CoJpOtk・r反日，）Odno−ScIeko、ya＝ノ′nlejc′eZl／rar
Lw。舛ISkqニe高0

Ibw−EItp〃i

1一撃砂′一af7SOIMどgOp′＝ピニUh／P

lkdW′hIi7訪Sこ！ノ呼，b所0諒、1，ralnaCI？P′・0㌢amjqだraCl舛egOh布部ruk1−1ralSro

lo問Sh

4．9．）Broszurainrbrmacyjna：

Opracowanie，drukidyslrybucja broszuryinfbrmacnnqIO Prqjekcie wiloSci400egz・，

zawicraJaCaPOdstawoweinfbrmaqezzakresuzadahWChodzqcychwskladzamdwieniaoraz
z wszystkich zadah realizowanych w ramach prqjektu przy Wykorzystaniu materiaIu
POWierzonegoprzezZamawlaJqCegO・
IstotncwarunkijakimwinnaodpowiadaCbroszura：

−fbrmatA4，nieskladana；
−PaPlern糾WyZSZejjakoSci；

−gruboSdpapleruminimum240g；
−drukWPeInylnkolorzenapapierzeobustronnym（blySZCZaCylubmatowy−WuZgOdnieniu

ZZamawiajaCym）．

Ww・broszureWykonawcawykonaWterminiedo16・10・2015r・
Prqjekt poWZSZej broszury zostanie przedstawiony Zamawl棚Cemu na21dni przed

uzgodnionymterminemichWVkonmia・

WskazanedziaIaniepromocyJnemanaCelupoinfbrmowanieokorzySCiach，jakieodniesie
MiastaZyrarddwIJegOmieszkahcypozakohczeniurealizacjiProjektu・

TrcSii fbrma broszury winna zostaC opracowywana w oparciu o dane uzyskane od
ZamawlaJaCegOPrZyWykorzystaniuinwencJitwdrczyChdoSwiadczeniaWykonaWe）′・
Tcrmin dostarczeniazatwierdzond BroszuryinfbrmacyJnej do ZamawlaJ脅CegO OkTeSla slt；
naJPOZnlg na dzieh30ill・2015r・−

termin moZC ulec zmienianie na wcze誼iqszy PO

uzgodnicniuprzezstronyterminuKonferenqiiZamyk魂cqjPrqjekt・
4．10．）MateriaIyPrOmOCyjnc：
Przygotowaniei wyprodukowanie materialdw promoc〉UnyCh・WSPleraJaCyCh promocJe
Prqjcktu．

DoWykonawcybedzienalezaloWyprOdukowanieブZakupidostarczeniedosiedzibySpdIki
（wrazzzamieszczeniemvTymaganyChoznaczeh）nw・materiatbw：
a）

PamieC przenoSna USB3・O z kohcbwka micro（twistcr pcndrive）ze smyczq，0

叩emnOSci minimum16

GB z elementami wizualizacJl：logo Unii Liuropdskiej z

odwolaniem slownym，Logo POTiS，logo bcnehcjenta，Wykonane metoda graWerOWania−
100szt．，Pakowane pqjcdynczo w ozdobne tekturowe pudelko，ZabezpleCZ網Ce PrZCd
uszkodzeniami．
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47eC所kaqarJt101nyChI施runkdTL，ZamdlVIemadIapoSlepowanIaO雄とIelerZe＝amdwh？〝aPZLbllC＝〝egOprO一一′adニOnegUl†7lrybIepr＝elargtt
nLeOgrarllCニOrTegOrIailSItlgSpO／egtyqcqnarealL＝agIZa品ma12！仁．，DニIataf71aI所bImaCly17etprOl肋IqCeイ0こSニe′ニe／〝eprq′e柄
一↓ICho

tqCegO、，l聞ad T

rrりekLui．Go華？ddJ

kawod，10」C，ekowallノ〃7tejcleZl′rardbw−Etapll目し′函0品arSO順7negOpJ

E〟rOp〔JSkq＝ejrodkくれFIJ／Idlバ刷JSJ，存′JOjcIlVraITlaC／！P′Ogra〝接OpeI

b）

＝e二間e

aCWrlegOJitPasfr，Jk面ralSroくれのSko

PamieCprzenoSnaUSB3．0zestalinierdzewnej（Pendrive）zesmycza，OPqjemnoSci

minimum32GBzcIcmentamiwizualizacJl：logoUniiEuropeiskiejzodwolaniemslownym，
logo POTiS，10go benencjenta，∴∴Wykonane metoda grawerowania
50

−

szt．pakowane pqjcdynCZO W OZdobne tekt皿OWe Pudelko，ZabezpleCZaJaCe PrZed

uszkodzeniami．
C）

Porcelanowy kubek z uchem z talerzykicm，O PqJemnOSciminimum300ml，Z

umieszczonymielement mi wizualizaql；logo UniiEuropejskiej z odwolaniem sIownyrm・

logoPOIiS，logobenencjenta−mleJSCalokalizacjidouzgodnieniazZamawl明Cym−、ViloSci
min．100szt．
KubekmusibyC pakowany pqjedyncZO Wkolorowe tekturowe pudelko，uniemoZLiwlaJaCe
uszkodzenia．
WizualizacJaPudelka，kolorkubkaitalerzykamuszauZySkabakccptacjeZamawlaJaCegO・

d）

DlugopISmetalowy，autOmatyCZny，PrOHlowany，ZCZarnagumka、korpuscmlnatOWym

oraz srebrnymi dodatkami（klips，ringi，PrZyCisk）z Wymiennym wkIadcm w kolorzc
niebieskim．Nadruk znakdwlaserowy na korpusie：logo UniiEuropcjskiqj z odwolanicm

slownym．logo POIiS，logo bene的enta，W Wer函achromatycznej pozytyw w odcieniu

CZamymWiloSci150szt・
e）

PidrokulkowewiloSci40szt．：

−ZeStalisatynOWqlOdlugoScimin・138mmzwymiennymWkIademdopidrakulkowego，

lub
−koTPuSiskuwka stalowe wykohczone matowo metaljc7mymlakierem・uChwyt ze stali

nierdzewnqzwkIademdopibrakulkowego
PidrokulkoWemuSibyiopakowaneworyglnaleetuiidozestawuwinienbyCdo互czony
Oryglnalnywklad・

Materialy pI・OmOCyjne（reklamowe）wymienioneW pkt・4・l・），4・2・），4・3・），4・4・），4・10・）・
musza by

nowe，I）ehowartoSciowelW pieIWSZym gatunku，CStCtyCznie wykonane・Z

tIWaIymn如rukiem）be7lZa一YSOWan）PlZebatwiehiinnychuszkodzehwidocznychgoIym
Okiem．
Materialy promocyjne（reklamowre）wymienione w pkt・4・10・）Po uprzednim
zatwierdzeniuich pIZeZ ZamawlaJaCegO，Wykonawca dostarczy W terminic do dnia

30．09．2015r．
Wymagania dotyczace druku：rdwnomierne nasycenie kolorami oraz∴StOSOW nie

materialbwitechnikdrukarskiehgwarantujacychw，ySOkajako彊druku
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SPeq雄aqalsLo母性h枕runkdWZamdwLe所adhJWS解0日miaozJkielemt・ニamdwleniap〟b／tcニTngOprOWa

た0研醤OTylryb′epr＝e／argZL

n／eogrm′C＝OnegO′ur〟・Tlugplmkgyqcq alealiユqtt rddnta／2′仁，，Dこ（aiamalゆrmaq直中ro′7砂qCe−rO＝Sニer二enieprq／e柄l一

wchod尋

tgO T間柄

IPr（UekLuリGu朝川Odr，0工C

ehowa、VmLeSc化brarddw−ElqplI当り殉na′持）、レanegOp′ウニUhlq

Lhropys小二ejrodkdwl高1d一，S功S擁i〝OjciwramachF，rOg′a刑／Opera〔Wr，egOJryrastruknIra′Srodo順ko

Wszystkie

dzia霊ania

wymlenione

w

pkt・4

musza

RozpOr堆dzcniem Komisji nr1828／2006∴z dnia

8

byC

prowadzone

grudnia

zgodnie

z

2006r．，aktuahie

obowi斗ZuJaCymi，，ZasadamipromocJIPrOjektdwdiabenencjentdwPOJiS2007−2013，，，
Zasadami stosowania∴Znaku，budowania cLngu ZnakeW OraZ PrOjektowrania tabIici

naklejekwpromocjiT，rOjektbwPOTiS

，UmowaOdonnansowanieProjektu，I）Odpisan得

ZNFOSiGWwWarszawieorazprawemunijnymipolsIdm．

5．LogistlrkaiI・amVCZaSOWe：

5．1．LokalizacJa：

Pr（扉ktre品zoW′anybedziewPoIsce，naterenjemiastaZyrarddw・

5．2．0kresrealizacji．

Planowana datq rozpoezecia jest data zawarcia Umowy pomiedzy ZamawiaiaCym
aWykonawca．
StronybedazwiazaneUmowq誼datyjqizaWarCiadodnialO・12・2015r・

6．Raportl，；

Wykonawca zobowi率anyJeSt do opracowaniai zloZenia ZamawH劃aCemu naStePLUaCyCh
raportdw：

1．RapoHwstePny−WCiag叫14dnioddatl仁ZaWarCia Umowynarealizacjeninj匂szego
PrZedmioluzamdwienia・

W raporcie wstepnym，Wykonawca przedstawi miedzyimymi hamonogram
planowanych do realizaqi dzialahink）rmaCyJnyChi promuJaCyCh w ukhdzie

uzgodnionymzZama：Wl的CymPrZyVTykorzystaniuZa塙CZnikanrlOdoSIWZ−Wykaz
Cen．
2．RaportkwartaIne−OPraCOWyWanyPOuPlywie30・09・2015㌦ZaWierajacypodsumoWanie

dzialahWykonawcyodpodpisaniaumoWydodnia30・09・2015r・

RaporlmazawieraepodsumowanicprowadzonychprzezWykonawcedziahh wokresie
objetymraportemorazplanpracynanadchodzacyokressprawozdawczy（raportowania）・
Do raportu Wykonawca zobowiazanyJeSt do互czyC potwierdzenia wszystkich dziaIah
zrealizowanych w danym Okresie・Raport Kwartalny zostanie spor碑dねnyl Zlozony

ZamawiajaCemu5dnipoupIywie30・09．2015r
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TlleOgranICニUnegO〝auStugrpOIegqIqCq′7areaI，ニaqtZa

、舟70dmcego一↑′SkLadl車／eknl，GoLPOabrkaly0
E〜lrOPe／高二ejro

ねr・′al2ノ仁，，DニiaLanlaL所′・ma。IqneLprOn均qCe−rO＝S＝er＝e用eprOJekul

玩0−jc′ekowa一イ′m・e諒eZyrar・Ib一γ

I高IFhndlJSニIJSi，dnofc同相′持aChProg，

EtapII

部pb拘7a′7SO間′7egOprニCこし年中

amuOperaclynegO／所a所uk／uraLSr

Od（川高誼0

3．Raportkohcowy−WinienbyC dostarczony Zamawla瑠Cemu na7dniprzeduplyWem
termilluWYkonaniaUmowy・
Prqjekt Raportu Kohcowego Wykonawca dostarczy do akceptacJ−

Zamaw判aCemu

wterminie14dniprzeduptywemokresurealizacjiUmowy・
Raport ten winien zawieraC peIne podsumowanie czynnoSci、bykonanych podczas

reaLizacjiUmowywrazzelWrSZyStkimidatamiikrdtkimopISemkazdegozdzialah，LUetyCh

wzalacznikunrldollmOWy一〇pisPrzedmiotuZamdwienia zgodniezaktualllymina
dzieh sporzadzania raportu，，ZasadamlPrOmOCJIPrqjekt6w dla beneHcjentdw POIiS
2007−2013

oraz

Zasadami stosowania znaku，budowania cIQgu Znakdw oraz

PrqjektowaniatablicinaklejekwpromOCJIPrqiektdwPOIiS

7．0SobvwrvkonujaceUmoWeZgOdniezzaiacznikiemnr4do∴SIWZ．
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lNFRASTRUKTURA

rodo一，，l訪

走塁

iSRODOWISKO

Nl（．i′0Di71人＜ヽ1日∧′いi＜ヽpOiN（）ヽU

ZalaCZniknr10doSIWZ

WYKAZCEN
wpostepowaniuoudzieleniezamdwienianarealizacJe：

Zadania12A−，，DzialaniainfbrmacyJnelprOmuJaCe−rOZSZerZenieprojektu
w skIad Projektu

，WChodzace

Gospodarka wodn0−5cickowra W mieScie Zyrard6W−EtaI）II

wspdlrinansowancgoprzezUni？EuropejskaZeSrodk6wFunduszuSp6jnoSciwramach
ProgramuOperacyJnegOInfrastrukturaiSrodowisko

NrreferencyJnynadanysprawieprzezZamawlaJaCegO：ZP／JRP／U／6／2015

1．

ZAMAWIAJACY：

PrzedFiebiorstwoGoやOdarlkiKdmunaLn4，，Zyrardew

坤）．ZO・0・

uLCも，Sta5
96−3004，rar最短

POLSKA

2．

WYKONAWCA：
NinieJS型Ofertesklada：

Lp．

疲

ｧv

w霧

ﾗv7曝

｢

AdresWykonawcyl）

u擁Z
J）JeSlininieiszaolを所ISkladanaiesIwsl，dlniep′・ZeZd

′dch／ub−yieceiWLノkonawcdw・nale2vt，0

払x

疑na

PodstawqdookreSlenia∞nyCatkowitqzaprzedmiotzamdwieniaJeStWykazCen・

p亘lone：：w
gdzjecalkowitacenarozbitajestnacenyZaPOSZCZegdLneelementyusIugi・Wtenspt）Sdbcena

WykazicCeIl・

Wykonawcy wimioddziehie wyceniC kazdq pozycje czeSciowej ceny za ushge
Wykazie

Cen

Wed山g

wIasnych

szacunkdw

oraz

dokonae

podsumowania

wposzczegdlnychtabelachWykazuCen・

WykazCennalczyodczylyw癌Iacznie午mymidokumentamiwchodzacymiwskhd
SpecyfikacjiIstotnych Warunkdw Zam6wienla（SIWZ）・PrZyjm辛．sie，iZ Wykonawca
dokZadniezapoznalsleZeSZCZegdloWmOpiscmprzedmiotuzamdwlema−Zal叩Zniknr9do

SIWZ，jakiema．JaZOStaCWkonanelSPOSObemichwykonania・CaloSdusluglWinnabye
WkonanazgodniezzamierzeniemlPrZeZnaCZeniemorazcelomjakimmashLZyC・
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Io、冊Ao

PlatnoSCzoslaniedokonanazgodnjezUmowa・

Opisypo7IyCJIPrZedstawionewWykazieCensapodanetylkodlaceldwidentytlkacylnyChi
WZadensposdbnie modynk可q，CZyanuluJaSZCZegdlowychopisdwzawartychwUmowie
OraZSpecyfikacjiIstotnychWarunkdwZambwienia．
Niezaleznie od ograniczeh，jakie mogq sugerowaC sIbrmulowania dotyczqce

poszczegdlnychpozyqlWWykazieCenlubwyJa鉦ieniawninlqiSZymWStePie，Wykonawca
winienmiecpelnaSwiadomoSe，Zeceny，ktdrewprowadzildoWykazuCen、dotyczaUslug
zakohczonychcalkowiciepodkaZdymwzgledem．PrzyJmuJeS1号，zeWykonaweaJeStWPelni
Swiadom wszystkich wymagahi zobowlaZah，Wyra20nyCll bezpoSrednio．czy tez
SugerOWanyCh，Obietych kaZda czesclq ninlq〕SZqj SIWZi Ze stosownie do nich WyCenil

WSZyStkiepozycJe．

WzwiazkuzpowyZszympodanecenymuszaobejmowacvykonanieuslug10raZ．周
dostarczenic zgodnie z Umowa，W tym WSZyStkie koszty stale，ZySki，koszty ogblnei

POdobnegorodz砧uobci＊enia・
Cena zamieszc7：Ona W Oftrcie bcdzic cena互czna za Wykonanie przedmiotu Umowy

lPOWimaobejmowaCWSZyStkieelementyWymienionewOpisiepr7edmiotuzamdwienia・
UwaZaC sie bedzie，ie usluglnie wymicnione w Wykazie Cen wycenione zostaly

PrZeZWykonawcewramachistnl明CyChpozycJltak，abymoZliwebylowkonaniezakresu
dzialahokreSlonychWOpisieprzedmiotuzambwienia．

WWykazieCenczesclOWeCenynalezypodaWaCzdokねdnoSciadodwdchmiqscpo
PrZeCinku．
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