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I1．　　0znaczenieWykonawcy

III．　　Try′bLidzielailiazamdWienia

IV．　　OpisprzedmiotLIZambwie－lia

V．　　Zamdwielliaczesciowc

VI．　　Zaln（iWieniauzLIPeln直Iaee

VII．　InlbrmaejeOOferciewarialltOWq．umOWieramoW′eJIZaliczkachnapoczet

Wykonaniazamdwienia

VIII．　Terminwykonailiazamdwienia

TX．　　WarunkiudzialuwpostepoWalliuorazopiSSPOSObLIdokonywaniaocenySPelnienia

warunkdWWraZZdokumelltamlPOtWierdza．膚CymispelIlianietycllWarunkdw
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XIIL IilfbrmaeJeOfbrmalnoSciach，jakiepoWi－lnyZOSta‘dopelnionepow）′borzeoferty

wceluzawarciaU1110WyWSPraWiezamdwieiliapublicznego

XIV．　Walula，WjakidbedaPrOWadzollerOZliczelliazWlaZalleZrealizacJ神IinIgSZegO

ZaIlldwieniapublicznego

XV．　OpissposobL一PI’Z〉′gOtOW′ailiaofbIly

XVI．　WyjaSnieniaizmiallyWtreSciSIWZ
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XXIII．Terminzwiazaniaofe両年

XXIV．OpissposobL10bliczelliaceIly

XXV．　UzupeinienieiwMaSnieniewymaganyChprzezZamawla壇CegOOSwiadczehlub

dokumentdw

XXVL OceIlaOfもrt

XXVII．WykluczenieWヽ′konawcy

XXVIII．OdrzucenieoLtrty
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Spec＿所kaquhl0時高枕rtl〝6wZdm6両e用adhposLepowa〝IaOlkjeIemeiコumb時化〝IuPubllCmegOPrO、′Iad＝OrtegOWtrJ）bteprニeIargu

nK・OgranicニOr，egO r，arOholyh〟dbl高ne甲克guIqCemrealmqr Zadanlar，r18－・Budo一」′aSte’吊amlr＝aqISaF7〟urTTy用II Cehaka

O細、，iS陸goLjrodkowの年Zyrardo一′・Ie日時chodfiegO、高／udF，r所柄！．GoSpOdarん川OaJw一語tekn、VL日用高点cLeみ）J・ar‘〟＝・－Elty・Il日

周Pd伊mr，SO一一megOpr・eこし／加年功ropy均質i′・OakdwFtwZ’hs拙擁／〝Ujc日出‘maChProgra個Operu‘〃f7egOh伊のIr〟産出ra

I．　Nazwa（nrma）iadresZamawiajacego・

Nazwa：Przeds中OrStWOGospod甜kiKomunalnかZyrarddw’1Sp・ZO・0・

Adres：96－300ZyrarddwuL．CZySta5

Adrespocztyelcktroniczn帝　　　　Pgkjrp＠zymrdow・PI

Stronaintemetowa：　　　　　　　　　www．Ogk．zvraI・dow．01

numertele丘）nu：　　　　　　　　（46）855－40－411ub855－40－42

Numer魚ksu：　　　　　　　　　（46）855－32－80

GodzinyurzGdowania：　　　　　　Od7：00do15‥00

II．　OznaczenieWykonawey・

NapotrzebypostepoW楓niaoudzieleniezamdwienianinlgS73jSIWZzaWykonawceuwaza

sleOSObe宜zycznq，OSObeprawnaalbojednostkeorganizacyJnanieposiadaiqCaOSObowoSci

prawnej，ktdraubiegasleOudzieleniezamdwieniapublicznego，ZIoZylaofe証elubzawarla

umowewsprawiezamdwrieniapublicznego・

III．Trybudzielaniazambwienia・

1．Ninidsze postepowanie o udzielenie zamdwieniapublicznego prowadzonejest wtrybie

PrZetargunicograniczonego zgodnie z ustawaz dnia29stycznia2004r・Prawo zamdwieh

Publicznych（tekstjednolity：Dz・U・Z2013r・，POZ・907zpdZn・Zm・），ZWra埠dalejustawaPzp・

2．SIWZdostepnaJeStnaStrOnieintemetowもZamawlaJ脅CegOWW′W・Dgk・Zl′rardow．Dloddnia

przekazania ogloszenia o zam wieniu Urzedowi O的alnych Publikacji Wspdlnot

EuropqiskichorazpublikacjiwBiuletynieZamdwiehPublicznych・

3．Jezykicmpostepowaniao udzielenie zamdwieniaJeStjezykpoIski．CalakorcspondencJa

POmiedzy Wykonawcami，a Zamawii轟cym prowadzona bedzie w jeZyku poIskim，

WfbrmiepISemneJ．

IV．OpisprzedmiotlJzamdwienia．

l．　PrzedmiotlhnlgSZegO Zamdwienia obejmuJe realizaqe Zadania nr18－”Budowa

sieci kanalizacji sanitamej w ul．：Cehaka，Ossowskiegoi Srodkowej

w zyrardowie”wchodzaccgo w sklad Pr（扉km”Gospodarka wodno一gciekowra

wmieScieZyrarddw－EtapIT’’wspdmnansowanegoprzezU丁重EmopejskazeSrodkdw

FmduszuSpQinoSciwramachProgramuOperacyjnegoIn舟LSt…kturaiSrodowisko．

2．　Nazakrcsrzcczowyprzedmiotuzamdwieniaskladasie：

1）Budowa咋Cikanaliza蘭isanitamejolacznもdhLgOSciok・269mbzrurPVCv間接費Z∴Ze

StudniamlreWIZyJnymi，Wty′m：StudniezPVCの425mm－6szt．orazstLldniabetonowa

2）OdtW70TZenie naYierzchniutwardzonych‥ul言rodkowaiczeSciowo ul・Cchaka・

OdtworzenienawlerZChninieutwardzoneJWul．Cehaka．

3）Robotyodwodnieniowe．

4）Zagesz誓nicg…ntuWraZZWykonaniembadah71ageSXCZeniagruntu（WiloSci4egz・dla

Zamaw朋CegO），ktdrepotwierdzqu？ySkmiewymaganegowPrqjekciebudowlanymoraz

Specynkacji Technicznej Wykonanlai Odbio…Robdt Budowlanych－ZWanqi dald

STWiORB，StOPnla ZageSZCZenia gruntu，ktdre Wykonane zostanq PrZeZ jednostke

POSiad諦LCakwalifikadedowykonywaniatychbadah．
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SZ・eCがkaqaL，lo旬，ChntnunAbwZtmbWem7dねposI紳OWamaOu庭にIemeZambwtemapubIIcznegoprowa壷omgowryb杉prZeIargz，

nieog質mIα0仰gO marObo少b〟‘わWla能pOk絃Iq舵nar的l伽擁　Zbあ融anr18－”Bu証）WaSlea血l脇。qi叫≠当〟　Cehab

OssowsklgOi函IwbmT‘九m化’’wch函egows力めdP手動”Go幽Wα加0－論説′WaWme立花み調協」HqpH”

Wや砂70TWWam苔Op′乙eZLhleEurq，efS匂zeふり‘沈bwl・lJm九l鍬u輝wram｛JIPTOgTamu軸り所egoJ担

ijrα九，一高sk。

5）UsunieciekoliziizinfrastmmLraPOdzienma．

6）Obsluga geodezyjnaprzedmiotu zamdwienia（tyczenie orazinwentaryzaqia geodezyina

powykonawczazaewidendOnOWanaWPowiatowymOnodkuGeodezyjnymwZyrardowie
－Orygina互wjlogci4egz．dlaZamawi魂cego）．

7）Opra00WaniePrqiektudwtymczasow句OrganizaqiirL鳩hudrogowegowprowadzon句／ych

naczastlWaniarobdtwrazzoplatazaz勾eciapasadrogowegonaczasprowadzeniarobbt

StOSOWnymioplmamiiuzgodnieniami．

8）Prdby szczelnoSci，inspekqia kamera TV wykonan句　kanalizadi sanitamdi

（2egz．pbtyCDdlaZamawiajacego）．

9）Wykonaniedokumentaqiipr函ktowej，WraZZuZgOdl諒miamii．uzyskanieodpowiednich

decyzjiadministrac）jnychje糾tobedziekoniecznedowykonamlarObdtbudowlanych．

10）WykonanieDokumentadi wγkonawczejwiloSci4egz・dlaZama喧ac誓0・

11）Inne czynnoSci nie wymlenione wyzqi，a konieczne do vYykonanla PrZedmiotu

Zamdwieniaopisanegowpunkciel）．

3．　Szczegdlow oDis DrZedmiotu zam（iwienia zawiera Dokurnentacia DrOiektowa

iSTWiORB．

WskladDokumenta坤prqiektowかSTWIORBwchodzanas唾PLtiaceopracowmia：

1）PrQjektbudowlanymBudowasiecikanalizadisanitameiwul・Cehaka，Ossowskiegoi

SrodkoweiwZyrardowie，dz．ew．4235，4251，4264－paZdziemik2014r．

2）Opinia geotechniczna dokumentadia ba（kLh podloZa gTuntOWegO OraZ Prqiekt

G∞teChniczny dla zadania，Budowa kanalizadi sanitamej w ul．Cehaka，

OssowskiegoiSrodkowdiwZyrardowie，，－Sierpieh2014r．

3）SpecynkadaTechnicznaWykonaniaiOdbioruRobdtBudowanych（STWiORB）．

4・　Zamawl劉aCy ZaLeca Wykonawcy przeprowadzenie wi乙jilokalnei w terenie przed

Zlozeniemoferty．

Uwaga－DolaczonydoSIWZPrzedmiarrobdtmacharakterpomocnlCZy．

Podstawadosporzadzeniao範rtyjestDokumentaqjaprqiektowajSTWiORB．

4・OkTeSlenieprzedmiotuzamdwieniazgodniezeWspblnymSIownikiemZamdwieh（CPV）：

45230000ー8　Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgdw，1iniikomunikac〉jnych

ielektroenergetycznych，autOStrad，drdg，lQtniskikolei；Wyrdwnamieterenu．

45110000－1Robotywzakresieburzeniairozbierkiobiektdwbudowlmych；rObotyziemne

45231110－9　KIadzenieruociagdw

45231300－8　Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagbwi rurociagdw do

OdprowadzeniaSciekdw・

V“　Zamdwieniaczesc10We．

ZamawiajacyniedopuszczaskladaniaofertczeScioWyCh．

VI・ZambwieniauzupeIniajace．

Zamawia南eyprzewidujemoZliwoSCudzieleniazambwieniauzupeIniajacegowstosunku

dozamdwieniapodstawowegoopisanegowpkt・ⅣSIWZnapodstawieart．67ust．lpkt．6）

Stmna4Z61



jL・eqJTkaquHoIrud7偽r7〝1kblyZamdwienia‘JIaposf約01Va〝iaoII‘れeIememmd”′ほ柄apub／icニ耽gOVOl件ad＝OrICgOlVtrybleI）rニetargu

rIIeOgI‘rmCニOnegO〝arOboルb－Jdbwla〝epOlegLIIqCe′穐rea／i二aqi kdar，…nr18－月B〟dowasicctka〝aIiニaql聞IrIlarI準／時iII Ceh（7ka，

0欄間訪ねgo雷ro‘妨一同りWiろmrdo順，i’昭l70互qαg0－，－誰udPr（り以l〟，．Go函庇wodn0－5cieAo囲、レm需cie4γu歳出一分のlIii

ll，07r7annSO、ll〟rIegOPrニeこしIn岬E（l′tPySkqこ高rodk（i＝凡Ir広15ニ〟5F匂I70Sc川ranuJChProgram〝Operuc negOII7／・aSlruknJra

i鼻面。Wisk。

ustaWy Pzp．Zamdwienie uzupeInii涙Ce nie moze przekroczyClO％　zamdwienia

POdstawowego．

VII．In請rmacJe O OrerCic wariantoweJ，umOWie ramoweJ，Zaliczkach na

POCZetWykonaniazamdwieniaorazaukcjieiektroniczneJ．

ZamawrIaJaCyniedopuszczaskladaniaoft而wariantowych．

ZamawlqaCynieprzewid可ezawieraniaumowyramoweJ．

ZamawlaJqCynieprzewid可eudzielaniazaliczeknapoczetwykonaniazamdwienia．

ZamawlaJaCynieprzewid可eprowadzeniaaukcjielektronicznq．

VIII．Terminwykonania∴Zamdwienia．

Wyma anyterminwγkonaniazamdwienia：

OddatyzawarciaUmowydo31．08．2015I・．

IX・Warunki udzialu w pOStePOWaniu oraz oplS SpOSObu dokonywania

OCeny SPeInienia warunkdw wraz z dokumentami potwierdzajacymi

SpeInianietychwarunkdw．

1・Oudzieleniezamdwieniapublic7negOmOgqubiegacsieWykonawcy，ktdrzyniepodleg輿Ia

Wykluczeniu z post印OWania o udzielenie zamdwienia napodstawie art．24．ust．1，2i2a

ustaWγPrawozamdwiehpublicznychorazspehiajawa…nkidotyczace：

1）Posiadania uprawnich do vvkonywania okreilonej dzia鳳noScilub czynnoScijeZeli

PrZePISyPraWanakladajaObowlaZekichposiadania．

2）PosiadanianiezbednejwiedzyidoSwiadczenia．

WszczegdlnoSciWykonawcamusispelniaCnastep高cywarunek（WprZyPadkuwspdlnego

ubieganiasiedwdchlubwiecdWykonawcdwoudzielenieninlqSZegOZam Wienia，OCeniane

bedaIqcznieichkwal誼kacjeidoSwiadczenie）：

－　Wykonad z nalezyta staranno語ia w okresie ostatnich5Lat przed uplywem teminu

Skladania oftrt，aJeZeli okres prowadzenia dzialalnoSciJeSt kr6tszy－W tym Okresle，CO

namnlq jednainwcstYCjc（robotebudowlana）．ktdrab担7：je odpowiadalaswoim rodzかm

iwartoSclqrObotombudowlanym，StanOWlaCymPrZedmiotzambwienia．

Zarobotyodpowiad吐iaceswqjawarto誇iaZamawiaiacyuwazarobotybudoWLanewykonane

WramaChjedneiumowypolegaJqCena：

－budowielub przebudowie siecikanalizacJlSanitamqlub deszczow勺O dhlgOSci

min・0，25kmiwarto専cinjemnlqSZeJniz300tys．zl，

W celu potwierdzenia spelniania njnlqSZegO Warunku，Wykonawcy zobowiazami sa

PrZedlozyCwykaz．robdtbudowkmychwykonanychwokresie51atprzedupIywemtemlinu

Skladaniaofert，aJeZeliokresprowadzeniadzialalnoScijestkrdtszy－Wtym Okresie，WraZ

Z POdaniemich rod袖uiwartoSci，datylmLqSCa WVkonania，SPOrZ担zony wedlug wzoru

StanOW南cegozaIqczniknr3doSIWZ？raZdowodyokreSlajace・CZyrObotytezostaN

Wykonanewsposdb nalezytyorazwskazuJ Ce，CZyWykonane zostaJyzgodnie z zasadami

SZtukiteclmiczneJIPraWidlowoukohczone．

Strona5Z61



加のfkaqaI oIr卑引航rf，′，kd”ノZal”bwiemadkrpOSLep‘用amaOud＝，eleTlte二m・dl一，terllapZhl，CこnegOpr洲一αん〝egOl一／ll？，b′ePl・＝eLargu

nleOgrar7ICニ0〝笹0′，arOborLIb一′do、高′1er，I7［egtz′qCe′拙real聞ylZa‘hnta〝rI8一・・BuLk，一1，aS′eC′kanal，＝aq′Sa′一′larrq川〟l CehakaI

O，9mlySkIegOtSroClkoIL′yll′Zyrurlbl一，Je’’wchod＝qCegOIIノS妨dPr（yC柄J”Gospo‘larka、¢Odr70－jc，eko、レa一一，′′，ICSc′eZrrardbly一m華，ll”

、VSt，砂narlSOl↑・arlegOp′二eこし′擁Europぴkq＝e存oak WFhndl，・9刷，岬，動70jc，lVramaChProgramuくわeraclyIlegO／n仙slrukt一個

Dowodami，O ktdrych mowa powyzeJ Sa POiwiadczenialubinne dokumenty－JeZeli

zuzasadllionychprzyczynoobiektywnymcharakterzeWykonaWrCanieJeStWStanieuz〉′SkaC

POSwiadczenia．

3）DyspPnOWania．odpowiednim poten函Iem technicznym oraz osobamizdolnymido

WkonanlaZamdwlenia・

WszczegdlnoSciW〉′konawcamusispelniadnastep蒔ywar†nPk（wprzy’Padkuwspdlnego

ubieganiasiedwdchlubwiecejWykonawcdwoudzielenieninlqSZegOZamdwienia，OCeniany

bedzieichlqcznypotendaItechnicznyikadrowy）：

一do uczestniczenia w wykonaniu ninlqlSZegO Zamdwienia wskaza6　0SOby，ktdre beda

uczestniczyc w wykonywaniu zamdwienla，W SZCZegdlnoSci osoby odpowicdzialne za

kierowanie robotami budowlanyml，WraZ ZinfbrmacJami na tematich kwaH五kacjl

zawodoWyCh，doSwiadczenla，i vJyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwicnia，

a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci orazinIbrmacJe O POdstawie do

dysponowaniatymiosobami：

a）KierownikBudowy－POSiad魂cyconimniej3－1elniedoSwiadczenizawodow？

w budownictwie na stanowisku Kierownika Budowy w kierowanlu rObotaml

POdobnegorodz年iuoraz uprawnieniawspecJalnoSciinstalacyJnq WZakresie siecl，

instalacJli urz的zch clePlnych，WentylacyJnyCh，gaZOWyCh，WOdociagowych

i kanalizacyJnyCh，Wydane zgodnie z aktualnie obowlaZuJaCymi przepiSamilub

rdwnowaZneimuprawniellia budowlane wydane wedlug wczeSnleJSZyCh przepISOW

WSPeCjalnoSciwymaganもdlaprowadzonychrobdt・

b）KierownikrobdtdrogoYyCh－POSiad函Cy CO naimniej3－1etnie doSwiadczenie

zawodowe w budownictwle na StanOWiskach Kierownika Budowy Lub kicrownika

robdt，W rObotach branzy drogowq，POSiadajaCy uPraWnjenia budowlane

WSPeCJalnoSciinzynleryJllei－drogoweJ，WydanezgodniezaktualnieobowlaZuJqCymi

PrZePISamilubrdwnowaZneimwaZneuprawnienjavJydanewedlugwczesnlgSZyCh

PrZePISdwwspecjalnoScIWymaganejdlaprowadzonychrobdt・

DoSwiadczeniezawodowebedzieliczonedodniaskIadalliaofert．

Wymaganewpkt，IX．1．3）osobyWinnyposlugiwaCsiejezykiempoIskimlubdysponowaCna

StaletlumaczemJeZykapoIskiego．

Zamawiajacyniedopuszczalaczeniamnkcji，Oktdrychmowawpkt・IX・1・3）・

W celu potwierdzenia spelniania ninleJSZegO Warunku，Wykonawcy zobowlaZani sa

PrZedloZyc：

一Wykazosdb，ktdrebedauczestniczycwWykonywaniuninlqSZegOZamdwrienia，SPOrZ牟dZOny

WedlugwzorustanowlaCCgOZaIaczniknr4doSIWZ

－OSwiadczenie，Ze OSOby，ktdre beda uczestniczyc w wykonaniu zamdwienia，POSiadajq

wymagane uprawniania，JeZeliustawy nakladaja obowlaZek posiadania takich uprawnich，

WedlugwzorustanowlaCegOZaI雀Czniknr6doSIWZ・

DopuszczaslePOSiadanieprzezwskazaneosoby：

－rdwnowaZnych uprawnieh uznanych przez wIagciwy organ zgodnie z ustawa z dnia

18marca2008r．O zasadachuznawaniakwaliHkaqiizawodovrych nabytychw pahstwach

CZlonkowskichUniiEurope、jskiej（tj．Dz．U．Z2008r・Nr63，POZ・394）；

－　rdwnowaZnych kwali血acjl ZaWOdowych waznych winnym niZ PoIska pahstwie

czlonkowskim UniiEuropejskiq主KonftderacjiSzWaJCarSkiqilub T，ahstwie czIonkowskim
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W・叩iPinalMO”／‘megOpr＝e＝〔砕Europyskq貫jro誰∂一yF沈duJm勤〃0舟WiramaChPmgramIQI，eruCJリnegOl所uslru柄Iru

EuropdskicgoPorozumieniaoWolnymIIandlu但FTA）－StrOnieun†OWyOEurop華kim

ObszarzeGospodarczymWraZZtymCZaSOWymWPisemnalistewtaScIWもizbysamorzadu

zawodowego umoZliw彫坪担ym Swiadczenie ushLgtranSgranicznychwrozumieniu art・20A

ust．lustawyzdnia15g…dnia2000r．osamorz的achzawodowycharchitektdw言nZynierdw

budownictwaorazurbanistdw（tekstjednolity：Dz．U．Z2013T．，POZ，932zpdZn・Zm・）・

4）SytuacjiekonomiczllqiiHnansowd・

1・WykonawcamusispehiaCWarunekposiadaniaSrodkdwHnansowychlubzdolnoSci

kredytowdwwysokoSciconajnmiej200tys・Zl（sIownie‥dwieSciety三重cyzIotych）・

Wcelupotwierdzeniaspehianiawarunku，OktdlYmmOWaWPkt・IX・1・4）1っWykonaWCa（ten

z wykonawcdw sklad2両CyCh oftrte wspdlna，ktdry bedzie potwierdzal speZnianie tego

warunku），ZObowi耳輪ny jest przcdIoZyd∴infbmacje bankulub spdldzielczej kasy

oszczednoSciowo－kredytowd potwierdz三高c wySOkoSiImSiadanych SrodkdwHnansowych

lub zdolnoS61mねytowa Wykonawcy，WStaWiona nie wcze誼iej n詑3miesiace pr7：ed

up母wemteminuskladaniaof誼・

2．PosiadaC ubezpleCZenie od odpowiedzialnoSci cywilnq w zakresie prowadzonq

dzialalnoScizgodnejzprzedmiotemzamdwieniawvTySOko丸iconaJmnlejlmlnzI・

WcelupoIwierdzeniaspelnianiawarunku，Oktdrymmowawpkt・IX工4）2・、WykonaWCa（ten

z Wykonawcdw skladajqcych ofertc wspdlna，ktdry bedzie potwierdzal spclnianie tego

W′arunku），ZObowiazanyjcstprzedlozy60PIaconapolise awprzypadkujej brakuimy

dokument，POtWierdzと彊cy，ZeWykonawcaJeStubezpieczonyododpowiedzialnoScicywilllq

WZakresie prowadzonもdzialalnoScizwlaZanq ZPrZedmiotem zamdwieniawwymagang

kwocie．

JeZeli，ZuZaSadnionejprzyczynyWykonawcaniemoZeprzedstawiCdokumcntudotyczacego

SytuaCji ekonomicznej wymaganego przez Zamawiajacego，mOZe PrZedstawiCinne

dokumenty，ktdre w wystarcz…南cy sposdb potwierdza spchianie opisancgo w）′Zej przez

ZamawlaJqCegOWa…nku．

JeZelikwoty w dokumentach wymienionych wyzq POdane beda winnq Walucie niZ zI，

ZamawiaJaCydokonaJq PrZeliczenianazZwedhIgkursuNBPnadzieh，Wktdrymzostalo

WSZCZetePOStePOW楓nie．

Jezeliw dniu wszczecla POStePOWania nie zostanie opublikowana tabelairednich kursdw

NBP，ZaStOSOWany ZOStanie kurs z ostatnlq tabelikursdw Srcdnich opublikoWaneJ PrZed

dniemwszczeclaPOStePOWania．

W przypadku Wykonawcdw wsp61nie ubiegaiacych sie o udzielenie zambwienia wa…nCk

OkTeSlonywpkt．IX．1．4）1．mogaOnispelniae1年CZnie・

Wykonawca sklada wraz z oferta OSwiadczenie，SPOrZadzone wedhlg WZOru StanOWlaCegO

ZataCZniknr7do SIWZ，O SPelnianiuwarunkdwudziahlWPOStePOWaniu（WPrzyPadku

WSpdnego uhieganiaiSle O udzielenie nLnleJSZegO zamdwienia przez dwbchlub wieceJ

Wykonawc6w do oIt，rty muSi byC　捌I雀CZOne∴PrZedmiotowe oSwiadczenie ziozone

（POdpisane）Przez PeInomocnika Wykonawcbw wspblnie ubicgaj：ICyCh sie o udzjelcnje

Zam6wieniaIub oSwiadczenie zIozone（podI）isane）przez kazdego z Wykomwcdw

SkIadajacych ofbrtew，SP6Ina－jedynic w sytuacjijcSIikaLdy z nicIISpeinia wszystkie

warunkisamodzielnie．
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iふ・OdoIVISk0

2．Wykonawca，Wykazし直cspehianiewarunkdw，OktdrychmowapowyZ車wpkt・IX・1moZe

POlegaC nawiedzyidoSwiadczeniu・．OSObachzdolnychdo、Vykonania竺mdwienialub

zdolnoSciachHnansowychlubekonomLCZnyChinnychpodmiotdw，niezaleznleOdcharakte…

prawnegoIaczaCyChgoznimistosunkbw・Wykonawcawtakiej sytuacJLZObowiaZanyJeSt

udowodnie Zamawi斬ccmu・iz bedzie dysponowalzasobal中niezbedn）′mido realiza串

zamdwienia，W SZCZegdlnogci przedstawiaiaC W tym Celu pISemne ZObowiazanic tych

podmiotdwwpostacizaIqcznikanr5doSIWZdooddaniamudodyspozydiniezb阜dnych

zaSObdwnaokreskorzystaniaznichprzywykonyWaniuzamdwienia．

2．1．JeZeliWykonawca，Ⅵγkazし直C SPelnianiewarunku，O ktdrym mowawpkt・IX・1・4）l・，

POleganazdolnoSciachHnansowychinnychpodmiotdwnazasadachokreSlonychpoWZPj
wpkt．IX．2（ZgOdnie z art．26ust．2b uslawy Pzp），Zamawiaiacy wymaga przedloZenla

inbrmacji，Oktdrdmowawpkt．IX．1．4）1．，dotyczacもtychpodmiotdw・

3．Wceluwkazaniabrakupodstawdowykluczeniazpost印OWaniaoudzieleniezamdwrienia

ZamaWlqaCyZadaodWykonawcyprzedIoZenia：

1）oSwiadczenia o braku podstaW do wγkJuczenia，SPOrZqdzonego wedlug wzo…

StanOWlqCegOZal ezniknr2doSTWZ；

Wzakresiewlmik斬C）nZS3usl．Ipkl．1）Rozporzq（keniaPrezesaRadyMinistrdwzくれia

19Iutego2013r11）やraWie rotktybwくわkumentくれ，jakich mo2e Zqdat ZamaM）uUq少′Od

均舶nawcy，OraZjbrm，M，jakichledbkumen砂mogqの，eSklaくねnewzwiazkuza巾．24ust．l

ustavTyPzp，0gwiadczenieobrakupodstawdoWkluczeniawinnozostaCzlozoneoddzielnie

przez kaZdego z Wykonawcbw skIadajacych oftrte wspdlna，aJeZeli podpisuJeJe

Pehomocnik，muSi on wraZnie zaznaczyd，Wimieniu kt6rego Wykonawcy to robi．

05Wiadczenie takie moze byC sporzqdzone na jednym dokumencie，ale wdwczas

Pchomocnik（Lider）zaznacza，Ze sktadajacje，dziaIawimieniukazdego z Wykonawcdw

SkladajqCyChofertewspdlnajichwymienia，

2）aktuaLnego odpisuzwiaSciwego rejcstrulubzcentralnej ewidencjiiinIbrmacji

O dzialalnoSci gospodarczeJっJeZeli odrebne przepISy WymagaJa WPISu do rqestrulub

ewidencji，WCeluwykazaniabrakupodstawdo、Vykluczeniawoparciuoart・24ust・lpkt2

ustawy WγStaWionegoniewczeSnieiniz6miesleCVPrZedupIywcmtcminuskIadaniaoftTt，

3）aktualnegozaSwiadczeniawIaSciwegooddziahZakIaduUbezpieczehSpoieczpychlub

KasyRolniczegoUbeZrIicczeniaSpoIecznegopotwierdzz南cego，ねWykonawcanleZaJega

ZOPlacaniemskladeknaubezpleCZeniazdrowotnelSPOIeczne，lubpotwierdzenia，Zeuzyskal

PrZeWidzianeprawemzwolnienie，OdroczenielubrozloZenienaratyzalegIychplatnoScilub

WStrZymaniewcaloScivrykonaniadecyかwlaSciwegoorganu－WyStaWionegonleWCzehiej

niz3miesiaceprzedupIywemterminuskladaniaoftrt，

4）aktualncgo zaSwiadczcnia．wiaSciwego paczeinika urzedu skarbowego

POtWierdzajqcego，ZeWykonawcanleZalegazoplacaTlemPOdatkdw・lubzaSwiadczenialZc

uzyskat przewidziane prawem zwolnicnic，Odroczemclub rozIoZenie na raty zaleglyCh

Phtno誼1ubwstrzyman巨TCaloSciⅥTykonaniadecy4iwlaSciwegoorganu－WyStaWionego

niewczeSniejniz3mieslaCePrZeduplyWemterminuskladaniaof祖，

Strona8Z61



527efがkaqak10I′ud7m／arurTkbWZam wie〝iadkrpOStePOWa〝iLZOud＝ieleniemmbwle，7iapublic二mgOp′0、間d＝0′n？gO用句blePrニetargu

nteogra〝ieごOnegn∴narObo少bIh一高nepok・gtLIqCemreal均′　Z’，‘kmtar，rJ8－りB～Lab、yaSLeC′kaml，mq，SaI71lar′均、間L Cehakai

Ossow諒化gOISrodkoWyWZyrardoMei’wchOd尋cego－帰航，dP′tiIekl事，，GospodarkauiOdho工cu諒0順、一i研eScIeZvar・‘hI，ノーElur，／I’：
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5）aktualnejinfbmacjizKrajowegoRejest…KamcTYZakresieokredonym．wart・24

ust．lpkt4－80raZpkt10－11ustawyPzp，WyStaWioneJnleWCZeSniejniL6miesICCVPrZed

uplywemterminuskねdaniaofert，

6）aktualnejinfbrmacjizKrajowegoRejestr・uKarnegowzakresieokreSlonymwart．24

ust．1pkt9us‘awγPzp，WyStaWionejnieweze誼ieiniL6miesiecvprzcdupywemterminu

skladaniaofert．

WprzypadkuwspdLnegoubieganiasleOudzielenienlnleJSzegOZamdwieniaprzezdwdcIl
lubwicccjWykonaweewwofeI・Ciemusz雀by‘ziozoneprzedmiotowcdokumcnty，

OktdrycllmOWaWpkt．IX．3．Flpkt．2），3），4），5），6）dlakazdegoznich．

4．Dokumenty，OktdrychmoW′aPOWy車iWPkt．IX工IX．2iIX．3：

4．1．sa Sktadane w oryglnalelub kopii poSwiadczonq za zgodnoSC z oryglnalem przez

Wykonawce，ZW）南tkiemzobowia aliioSwiadczeh，Oktdrychmowawpkt・IX・2iIX・3・1）

OraZWykazdw，Oktbrychmowawpkt．IX．1．，ktdrewinnybyCzIoZoneWOryglnale；

4．2．wprzypadkuWykonawcdwwspdlnie ubiegaJaCyCh sie o udzielenie zamdwieniaoraz

WPrZyPadkupodmiotdw，Oktdrychmowawpkt・TX・2，kopie dokumentdw（zobowiazah）

dotyczacychodpowiednio Wykonawcylubtychpodmiotdw sapogwiadczane zazgodnoSC

zoryginaIemprzezWykonawcelubtepodmioty；

4．3．ZamawiaiacymoZezadaCprzedstawieniaoryginalulubnotarialniepoSwiadczonもkopii

dokumentu WytaCZnie wtedy，gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelnalub budzi

w印PliwoScicodojejprawdziwoSci；

4．4．dokumenty sporzqdzone wjezyku obcym sq skladane wraz ztlumac7eniem najezyk

POIski，WymdgtenniedotyczyzobowiaZahioSviadczeh，Oktdrychmowawpkt・IX・2ilX・3・

5．Stosownie do treSci§4ust．l Rozpor．zadzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia

19Iutego2013r．wsprawierodzajdwdokument6W，jaIdchmoze垂da‘ZamawIaJqCyOd

Wykonawcyorazromm，Wjakichtcdokumentymo毅byCskIadane：

1）jeZeliWykonawcamasiedzibelubmiもSCeZamieszkaniapozaterytoriumRzeczypospolitej

PoIskiej，Zamiasldokumentdw、O ktdrychw：Pkt．IX・3・2），IX・3・3），IX・3・4），IX・3・6），Sklada

dokumentlub dokumenty，WyStaWione w kraju w ktdrym ma siedZibelub miもsce

Zamjeszkania，POtWierdz王滝ccodpowiednio，Ze：

a）nieotwartojegolikwidacjianinieogloszonoupadIoSci；

b）nie zalega z uiszczaniem podatk（iw，OPlat，Skhdek na ubezpieczenie spoleczne

izdrowotnealboZeuzyskalprzewidzianeprawemzwolnienle，OdroczenielubrozloZeniena

ratyzalegIychplatnoScilubwstrzymaniewcaloSciwykonaniadecyzjiwlaSciWegOOrganu；

C）nie午ZeCZOnOWObecniegozakazuubieganiasieozambwienie・

2）zamlaSt dokumentdw，O ktdrych mowa pkt．IX・3．5）sklada zaSwiadczenie wlaSciwego

organu sqdowegolub administrac）megO mlqSCa Zamicszkania albo zamieszkania osoby，

ktdrejdokumentydotycZa，WZ諒resieokreSIonymwan．24ust．lpkt4－8．10－11ustawγPzp．

6．Stosownie do treSci§4ust．2powoanego powy袖　RoZPOrZqdzenia Prezesa Rady

Ministrbw，dokumenty，Oktdrychmowapowyz車wpkt．IX．5．1）a）ic）orazIX．5．2）powimy

byewyStaWioncniewczeSniejniz6miesiecvprzedupIywemteminuskladaniaofert・

Natomiastdokument，OktdrymmowapowyZejYPktIX・5・1）b）・POW血henb）rCwystawion）r

niewczeSnieiniz3miesiaceprzedupywemtermlnuSkladaniaofert．
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7．Stosownie do treSci§4ust．3powolanego powyZ車Rozporz的zenia Prezesa Rady

Ministrdw，JeZeliw mlelSCu Zamieszkania osobylub w krau，W ktdrym Wykonawca ma

SiedzibelubmieJSCeZamieszkania，nieWydajesiedokumentdw，Oktdrychmowapowyzqw

Pkt・IX・5・1），ZaSteP辛Siejedokumcntemzawicr魂cymoSwiadczenie・WktdrymokrcSlasie

takzeosoby uprawn10ne do reprezentacjiWykonaWCy，Zlozone przedwlaScIWym Organem

S的OWym，administracymym albo organem samorzadu zawodowegolub gospodarczego

odpowiedniokra恒mlqSCaZamicszkaniaosobylubkraju，WktbrymWykonawcamasiedzibe

lubmiqscezamieszkania，lubprzednotariuszem．

8．0cena spclniania ww．warullkdw udziatu w postepowaniu dokonana zostanie zgodnie

Z fbrmula。SPelnia　一mie spelnia，，，na POdstawie przedloかnych przez Wykonawce

dokumentdwioSwiadczehopISanyChwrozdzialeIXninlqiSZejSIWZ．

ZtreScizaIaCZOnyChdokument6wmusIWynikaCjednoznacznie，ZeWykonawcaspeIni「ww．

warunki．

Nie spetnienie chociazby jednego z ww．warunkdw skutkoWaC bedzie、ykluczeniem

Wykonawcyzpostepowania（11aPOdstawieart．24ust．2pkt4ustawPzp）・

X．　WykonawcywspblnieubiegaJaCySleOudzieleniezambwienia・

1．WykonawrCyWSPdlnieubieg明CySleOudzielenieninlqSZegOZamdwieniapowinnlPOd

rygoremwykluczeniazpostepowaniaspclniaCwarullkiudzialuwpostepowaniuorazzlozyc

dokumenty potwierdzajqce spelnianie tych Warunkdw，ZgOdnie z zapISami ZaWaltymi

WPkt．IXninlgSZもSIWZ．

Ponadto tacy Wykona㌍y．muSZa uStanOW卑WSkazai PelnoTOCnika（Lidera）do

reprezentowaniaichwnlnlqSZymPOStePOWanlualboreprezentowanlaichwpostepowaniu

izawarciuumowywsprawic．zamdwienia・Zalecasi阜abyPelnomocnikiem（Liderem）byl

jedenzWykonawcdwwspdlnleubiegaJaCyCh…蒔oudzieleniezamdwienia・

2．WszelkakorespondencjaprowadzonabedziewylqczniezPeInomocnikiem（Liderem）．

3．Wykonawcywspdlnieubiega璃Cy Sle O udzielenienin1年iSZegOZamdwrieniazoboWiazani

1）dosolidamejodpowiedzialnoSci．zawyko竺Iiezamdwienia・

2）dosolidarnもodpowiedzialno語izawnieslenleZabczplCCZCnianaleZytegoIWkonania

Umowywsprawiezamdwieniapublicznego．

4．Wykonawcy wspdlnie ubieg明Cy Sle O ninlqSZe Zamdwienie，ktbrych oft証a zostanie

uznana za n吐ikorzystnlqSZ雀，bedazobowlaZanlPrZedstawie ZamawlaJaCemu StOSOWne

POrOZumieniewszystkichWykonawcdwskladajacychof誼eWSPdlna，PrZedpodpisaniem

UmovynareaIizaqeninleiSZegOZamdwienia・

Porozumienie takie musi zaWieraC w swoJeJ treSci co naJmnlq naStePuaCe

POStanOWienia：

1）okreSleniestronporozumienia；

2）celdziaIania；

3）okresdzialanianac7aSniekrdtszyniZczastrwaniaodpowicdzialnoSciWykonawcdw

WnikajacyzUmowy；

4）sposdb wspdldziaIania（W tym rOlei zadania kaZdego z Wykonawcdw

WVTykonywaniuUmowy）；

5）wniesienla ZabezpieczenianaleZytego Wykonania UmowyidekLaracje WSP61n句

isolidamejodpowiedzialnoScizawykonanieUmowy；
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6）wskaz中ePelnomocnika（Lidera）ijegoumocowaniadozaciqganiazobowiazali

lPrZyJmOWaniainstrukcjinarzecziwimieniuwszystkichWykonawcdwrazem
ikaZdcgozosobnaorazdoprzyJmOWaniaplatno丸iodZamawl明CegO；

7）deklaracjeniezmienianiaskladuanistatusupodczascalegookresuwrykonywania

Umowy．

PorozumieniemusibyCpodpisaneprzezupelnomocnionychprzedstawicielikazdego

Z Wykonawcdw，a StOSOWnC uPOWaZnienia musza∴WynikaC z dokumentdw

Zalaczonychdooferty．

5．　0fertapoWillnabyePOdpisanawsposdbwiazaCypraWniewszystkichWykonawcdw

SkladajqCyChoftrtewspdlnq．

Xl．　Wadium．

1．WysokoSewadium

KazdyWykonawcazobowlaZanyJeStZabezpleCZyCSWaOftrtewadiumwW〉′SOkoSci：

9000，00zI（Slownie：dziewieC tysiecyzIotych）．

2．FomlaWadium

l）WadiumdlazamdwieniamozebyCwniesionewnastepuiacychft）rmaCh：

a）pieniadzu，

b）poreczeniach bankowychlub porl誓eniach spdldzicIczej kasy’．OSZCZednoSciowo－

kredytowq，ZtymZePOreCZeniekasyJeStZaWSZePOreCZeniemplenleZnym，

C）gwarancjachbankowych，

d）gwarancjachubezpieczeniovrycll，

e）poreczeniachudzielanychprzezpodmioty，OktdrychmowaW art．6b ust．5pkt．2

ustawy z dnia91istopada2000rokL10utWOrZeniu PoIskiej Agenqii RozwqIu

PrzedsiebiorczoSci（Dz・U・Z2007r・Nr42，POZ・275，ZPdZn・空し）・

2）WprzypadkuskladaniaprzezWykonawceWadiumw航mlegWTanPii・gWar？nCja

POWlnna bye sporz的zona zgodnie z obowiazLyaCym PraWeml Wlnna ZaWICrac

nastepLUaCeelemellty：

a）nazw盲d魂cegozlecenie（Wykonaw叫Benencjentagwarancji（Zamawi袖cego），

gwaranta（bankulubinstytu串udzieI＊cychgYaranCji）orazwrskazanieichsied7ib；

b）okreSleniewierzytelno丸i，ktdramabyezabezpleCZOnagWaranCja；

C）kW’OtegWarand圭

d）terminwaznoScigwarancji；

e）zobow平中egwarantado言・ZaPIaceniakwotygwaranqjinapierwszepisemnezadanie

Zamawl的CegOZaWier網CeOSwiadczenie，izWykonaWCa，ktdregooftrtewybrano：

－OdmbwilpodpisaniaUmowynawarunkachokreSlonychwoftrcieJub

－niewnidsIzabezpleCZenianaleZytegowykonaniaUmow，tub

－ZaWarCieUmowystalosleniemozliwezprzyczynlezqCyChpostronieWykonawcyの・

3）Postanowjenjapowyzszemajazastosowanierdwniezdoporeczeh．

3・Miejsceisposdbwniesieniawadium

Wadium wniesione w pleniadzu nalezy wplaciC przelewem na nastepLUaCy raChunek

Zamawl劉aCegO：

PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalnej”Zyrarddw’’Sp．7：0．0．

ul．Czysta5

96－300Zyrarddw

POLSKA
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坤qJikaqa／sIoI′りC柄臨Z／n短Iykmd…en，adIaposlepo一＋，a′〟aOud＝le／enJeニ肋0用emaP－Lbl，C二r，egOPrO、レad＝OnegOu常1，h′epr二elal“gu

r，leOgr011′C＝Or，笹U′7arObo小bu‘かIar，CPOlegyqcem′eal′二aqIZaれ7′anr18－i，Bu’面冊は′e‘互ur7uILニuq′Jur，lurr7yWuI Cehuka・

OsJ．U、Vj短go′Srodkol‘i均，4，′・ardoWe『，Chod・qCegO、′・Skla‘JPrりe柄′，，Gospo‘Larka－VOdr′O Scleko、↓alymL諒l生Zvrar‘ld、レーE／ap／［’’

u・印材沈mso、VanegOprニe＝UrlleE一，rqPySkq＝ejrodkd一yFur7d一／SI，SPのnOjcL”′ramaChPl’Ogram・OperacIJ′7egOhかaslr‘柄Ira

BankPEKAOS・A・nrkonta86124059181111000049101717zdopiskicmnaprzcIcwle：

‥脇7dlumnaZlkLnie18－”BuCか，aSiecikanalizaqlSanitarny、侶Il∴Cehaka，Osso鵬kiego

ISrodko14匂1年IZlノrartか1）ie’’i

Wadium wnos70ne Winnych dopuszczonych przez Zam凱VLaJqCegO ft）rmaCh nalezy

WOryglnaledolaczyCdooferty・

4．Tcrminwniesieniawadium

l）WadiumwnosisieprzeduplywemterminuskladaniaoIれokreSlonymwpkt・XVIII

2）WniesieniewadiumwpieniadzubedzieskutecznejeZeliwpodallymWPkt・XVIII

terminie71najdzieslellaraChunkubankowymZamawlq唱CegO・

3）DoWddwniesjeniawadiumlVfbrmie gotdwkiwpostacikopiidokonanegopr7elewu

nalezyza互CZyCdooftrty・

5．ZwrolizatrzymanieWadiumodbywaCsiebedziezgodniezzapISamiart・46usta、WP7P・

XIT・WymaganiadotyczacezabezpieczenianalezytegowykonaniaUmowy・

1．InfbrmaqeogbLne．

ZabezpleCZenie sluZy pokryciu roszczeh z tytuIu nleWkonanialub nienalezytego
WykonaniaUmoWy・

2・WysokoSCzabezpleCZenianalezylegowykonaniaUmow）′・

1）Zamaw霊tiqcyustalazabezpi誓ePienalezyt望VrykonaniaUmowyzawa両Wwyniku

postepowanlaOudzielenienlnlqSZegOZamdwleniawwysokoScilO％CenycalkowiteJ

podanejwofercie．

2）WybranyWykonawcazobowiazanyjestwnie5日Jabezpieczenicnalezytegowykonania

UmowynajpdZnle＿lWdniu」qZaWarCla．PrZedjejpodpisanlem・

3・FomazabezpleCZenianaLeLytegowykonaniaUmow・

1）ZabezpieczenienaleZytegowykonaniaUmowydlazamdwicniamozebyCwniesione

wedIugWyboruWykonawcywjednejlubwkilkunastepulaCyChfbrmach：

a）pieniqdzu；

b）poreczeniach bankoWTyChlub porec7亨ach spdldzielczej kasy．oszczednoSciowo－

kredytowejztym，ZeporeczeniekasyJeStZaWSZePOreCZeniempicnl＊nynl；

C）gwaranqiachbankowych；

d）gwarancjachubezpieczenioWYCh；

e）poreczeniachudzielanychprzezpodmioty，Oktdrychmowawart・6bust・5pkt・2

ustawy z dnia91istopada2000roku o utworzeniu PoIskid Agencji RozwoJu

PrzedsiebiorczoSci（Dz・U・Nr42，Z2007r・POZ・275，ZPdれzm・）・

PrzezzabezpleCZeniewniesionewpleniadzunalezyrozumieCzabezpleCZCnieWniesione

wzi．

ZabezpleCZenie wrnOSZOne W Pleniqdzu Wykonawca wplaci przelewem na rachunek

bankowyZamawlaJaCegO：

Przedsi小iorstwoGospodarkiKomunalnej”Zyrard6W’’Sp・zO・0・

ul．Czysta5

96－300ZyraI．ddw

POLSKA

Bank PEKAO S・A・nr konta86124059181111000049101717z dopiskiem na

PIZelewie∴Zt・bemLeczenienak勅egowlkonanLaUmg，MTY＿＿dLa望nia竺－hP〟dowa

siecikLInatizaciisanitaf・neiwut：Cuaka・OssowskiegoiS，・OLmOWeiwZvt・ardowie，l
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Osso”高TegU′Srodkの均WZvrurd研′e’点hu佃ego、り初Pr・yekI！，リGuspodarkaTyOdno－高杉kowu＝・m′e諒ieZrJur‘荊一・一L叫p／li一
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2）Wprzypadkuwniesieniawadiumwpjeniad拙，WykonawcamoZewyraz壷zgodena

ZaliczeniekwotywadiumnapoczetzabezpleCZenia，

3）JeZCLi zabczpicczcnic wnicsiono w picniadzu，Zamawiaiacy przechow可e je na

OPrOCentOWanymraChunkubankowym．

Zamawla7年Cy ZWraCa Zabezpieczenie wniesione w pleniadzu z odsctklHnlWynikajqcymi

ZumOWyraChunkubankowego，naktdrymbyloonoprzechowywane，POmnlqSZOneOkoszt

PrOWadzenia tego rachunku oraz wySOkoSC prowiZjibankowej za przelew pieniedzy na

rachunekbahkovyWykonawcy．

4）Jezelizabezpieczeniewniesiono wpostacigwaran串lubpor写CZeniastosujesiedo niej

Odpowiednio treSd pkt．XI．2．2）a），b），C），d）Oraz gwaranqialub poreczenic powirmo

ZaWieraizobowizanlegWarantado．nleodwolalnegoi bezwarunkowe的ZaDiaceniakM，OIv

録γaranCTi na Dierwsze z）isemne zaddnie ZamawiaTaceg（l ZaWleraiace oS1両aCkzenie iZ

WkonalyCa nie wvkonallfh nienaleZl）Cie w，Vkonat zobowiazania umowne．GW）arant nie

mozelakze uzaleznia（三　dokonania zaDiatv∴Odil・DelnieniaiakichkolM）iek Cklthtlkowl）Ch

lVarunk6wlubtezoくれTrZedlo2eniaiakieikoIwiekdokumentacTi’’

Wr？Padku，g匂ノZabezpieczenie bedzie wnoszone Yjbrmieinny ni2pienlq‘k

ZtlmaW均Tqの′Za▲1・LrzegasobiepraltWthzq）rZet加idakcepladipr所ekmww．dokumenlu．

5）JeZeli Wykonawca，ktdrego oftrta zostala wybrana uchyla sie od zaWarCia Umowy

WSPraWiezamdwieniapublicznegolubniewniesiezabezpieczenianalezytegowykonania

Umo、軌ZamawL萌cymoz？、VybraCoferten祉orzystni函aspoSrddpozostalychoftrL

6）Zmhzma fbmy zabezpleCZenianalezytego wykonaniaUmowy wtrakcie realiza専

Umowy bedzie mo揖W争tylko㍗ZgOda Zamawk塙cego・PrZy ZaChowaniu ciqgloSci

ZabezpieczeniaibezzrrmqSZeniaJegOWySOkoSci．

4．ZwrotzabezpieczenianalezytegowykonaniaUmowy．

ZamawlaJaCyZWraCa70％zabezpieczeniawterminie30dnioddniawykonaniazamdwienia

i uznania przez ZamawlaJaCegO Za nalezycle Wykonane．Zostanie to potWierdzone

POdpisaniemProtokoh10dbiorukohcowcgorobdt．

Pozostale30％ZamawlaJ雀CyPOZOStaWiajakozabezpieczenieroszczehztylulurekqimiza

Wady，ktdrezostaniezwrOconewterminie15dnipouplywieokresurekojmizawady．

W przypadku，gdy zabezpieczenie bddzie wnoszone‥W fbrmieinnej niz pieniadz・

ZamawlaJaCyZaStrZegaSObieprawodouprzedn南akceptaqlPrqiektuww．dokumentu．

XIII．InIbrmacJeOfbrmalnoSciach，jakie powinnyzosta‘dopeInionepo

Wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zam6wienia

Publicznego・

1．Wykonawcapowinienspehidwymagania，OktdrycllmOWaWPkt．XIISIWZ．

2．UmoWaZOStaniezawartawR：，rmiepISemng．

3．Wykonawca ktdrego oferta zostala wγbrana，Wniesie zabezpieezenie naleZytego

Wykonaniaumowyprzedzawarciemumowy．

4．NiewykonaniezobowiazanlaPrZeZWykonawceoktdrvmmowawpkt．XIII．31raktowane

bedziejakoprzyczynalezqcapPStrOnicWykonawcyunieTOZliwiaiacazawarcieUmowyl
COb ddzieskutkowa zatrzymanLemWadiumprzezZamaw華南cegozgodniezart．46ust．5

ustawyPzp・

XIV．　Waluta，W jakiej be（坤I）rOWadzone rozliczenia∴∴ZW均Zane

ZrealizacJanlnleJSZegOZambwieniapublicznego．

CcnaoftrtydlazamdwieniabedzicpodanawzI．
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Wszelkie rozliczenia zwlaZanC Z rCalizacJa Zamdwienia publicznego，ktdrego dotyczy

ninleJSZaSIWZ，bedaprowadzonewzi．

XV．　Opissposobuprzygotowaniaoferty．

1．Formaoferty：

1）KaZdyWykonawcamozezIozyitylkojednaoferte．

2）OfertenaleZyprzygotowaCSciaeWedlugWymagahokreSIonychwniniqiszejSIWZ．

3）WprzypadkuWykonawcdwwspblnieubiegajacychsieozamdwienie，naleZydo互czye

doofertydokumentstwierdzaiacyustanowienieprzezWykonawcdwwspdlnieubieg明CyCh

Sle OZamdWienie Pelnomocnika do reprezentowaniaich w postePOWaniu oudziclenie

ninlqISZegO Zamdwieniaalbo reprezentowaniaichwpost印OWaniuido zawarcia UmoWy

WSPraWiezamdwienia．

4）Oftrtai zi垂czniki do oferty musza byC podpisane przez osoby upoWaZnione do

reprezentowania Wykonawcy．Oznacza to，izJeZeli z dokumentu okreSl的cego status

PraWlly Wykonawcylub pelnomocnictwa wynikaっiz do reprezentowania Wykonawcy

upowaZnionychjestlaczniekilkaosdb，dokumenty wchodzqcewskladoftrty′muSZabye

POdpisaneprzezwszystkieteosoby．

Upowaznienie osdb podpisLUaCyCh oferte do jq podpisania musibezpo缶ednio wynikaC

Zdokumentdwdolaczonychdooferty．Oznaczato，ZeJeZeliupowaznienietakieniewyllika

WPrOSt Z dokumentu stwierdzをiaCCgO StatuS PraWny Wykonawcy　（Odpisu

Z WlaSciwego reJeStrulub zaSwiadczenia o wpISie do centralneJ eWidencJliinfbrmacJ1

0dzialalpoSctg？SPOdarcz叫tPdo／0聖ymTleZydp中空Pe中里OCnic辛WySt叶0ne

PrZe子OSObydotcgoupowaznione（W飢mieoryginalualbokopilPOSwiadczonejprzez

notarluS？．a）．

5）PoSwiadczenie za zgodnoSC z oryginalem dokumentdwwchodzacych w sklad oftrty

Wimo byC sporzadzone w sposdb umozliwiajacyidcnty缶kacje podpisu（np．wraz

Zimienn卑　PleCZatka osoby poSwiadczaJaCqI kopie dokumentu za zgodnoSC

ZOryginalem）．

6）Oferta musi bye napisana na maszynie do pisania，komputerzelubinna trwala

iczytelnatechnikqorazpodpisanaprzezosobe（y）upowazniona（e）doreprezcntowan！a

WykollaWCy na ZeWnatrZi zaclaganla ZObowiazah w wySOkoSci odpowiadajqcg cenle

O鳥rty．

7）Stosownewypelnieniawew千〇raChdokumentdwstanowiacychzalaczllikidolliniejszd

SIWZi wchodzacych nastepnle W Sklad oftrty，mOgq bye dokonane komputerowo，

maszynowolubrecznie．

8）Dokumentyprzygotowy、甲e．SamOdzielnicprzczWykonawcenapodstawiewzorbwr

StanOWlaCyChzalacznikidonlnlqSZejSIWZ，POWlnnymiedJbrmeWydrukukomputerowregO

lubmaszynopISu．

9）TreSCzIoァonも01trtymusiodpowiadailreSciSIWZ．

ZamawlaJaCy Zaleca wykorzystanie fbrmularzy przekazanych przez ZamawlaJaCegO．

Dopuszcza sle ZIozenie w oftrcie za互cznikdw opracowanych przez Wykonawce，POd

Warunkiem，Ze beda oneidentyczne，CO do treSciz fbrmularzamiopracowanyml PrZeZ

ZamawlaJqCegO．

Oferty Wykonawcbw，ktdrzy do互cz卑do oftrty zalaczniki oinnq treSci niZ okreSlona

WSIWZzostanaodrzucone．

10）Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza byC skladane wraz zich

tlumaczeniempoSwiadczollymPrZCZWvkonawce．

11）Ofdla musi byi sporz担zona w je7yku poIskim，Wl egzemplarzu，mieCJbrme

PISemnaiR）rmatniewiekszyniZA4．
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12）Zamaw専CyZaleca：abyofertawrazzza・laCZnikamibylazestawionaysposdb

uniemozliwiaJaCyJeJSamOIStnadekompletacje（np．zbindowana，ZSZyta）oraziZaWleralaspis

厄eSci．

13）WszelkiepoprawkilubzmianywtekScieofれy（wtym w7alac7mjkach do oltrty）

musza byc paramwane（lub podpisane）wIasnorec nie przez osob（e））r pOdpisujac（a）e

Oit巾．

Parafka（POdpis）W中abyCnaniesionawsposObumozIiwiajacyidentyHka擁podpisu

（np・WraZZimfnp脅IleCZatkaosobysporzadzajaccjparafke）・

14）ZamawlaJaCyinlbm扉，ZeOfertyskladanewninigszympostepoyaniusajawne

ipodle申ud華中eTiuodchwil亘hotwTCi斗Z、享tkieTi平mafji．sfan中年cyP
taJemnlCePrZedsiebiorstwawrozumieniuprZePISOWOZWalc7：aniunieuczcIWejkonkurenql，

je鉦Wykonawca，niepdZniejnizwterminieskJadaniaofert，ZaStrZegl，ZeniemogaonebyC

udostepmane oraz Wkazal，iZ ZaStrZeZoneinfbrmacje stanowi生血emnice przedsiebiorstwa・

Wykonawca nie mozc zastrzec nastepujaCyChintbmadi‥naZVry（firmy）oraz adresbW

wkonawcOw，alakieinkImaCjidotyczaceceny，tCminuwykonaniazamdwienia，Okresu

r＊函niiwamnI誼wplatnoScizawanychwofertach・

PrzeztaJemnlCePrZedsiebiorstwawrozumieniuart・llust・4ustawyzdnia16kwietnia

1993r．ozwalczaniunieuczciwもkonkurencji（tekstjednoLityDz・U・72003r・，Nr153，

POZ・1503ze znL）rozumie sf n専awnione do wiadomoScipublicznginfbrma函

technicznc，teChnologlCZne，OrganlZaCyJnePrZedsiebiorstwalubinneinft）rmaqePOSiada南ce

wartoSC gospodaTCZq，CO do ktdrych przcdsiebiorca podjaI niezbedne dziaIania w celu

ZaChowaniaichpoufhoSci．

Zamawl瑚CyZaleca，abyinfbmacJeZaStrZe20nejakotqiemnicaprzedsiebiorstwabyIyprzez

WykonaWCe ZIoZOne W OddzielneJ WCWnGtrZnej kopercie z oznakowaniem・，taJemnica

przedsiebiorstwa一’，lubspiete（ZSZyle）oddzielnieodpozostalych言awnychcIcmcntdwoftrty・

ZastrzeZenieinR）rmaCji，ktdreniestanow関口aJemnlCyPrZedsi的iorstwawrozumieniuw・

ustawybddzieskutkowaCichodtainleniem，POuPrZednimpowiadomieniuWykonawcy・

ProtokdlpostepoWaniawrazzzalqcznikmlJeStJaWny・

Zalacznikidoprotoko山mogabydudostepnIanePOWyborzer可korzystnlqS隼joftrtylub

uniewaZnieniupostepowaniaztym，Zeofehysajawneodchwiliichotwarcia・

15）Wykon叩CyPOnOSZaYSZelkiekosztyzwiazanezprzygotowanicmizloZel五emoferty・

16）ZamawlaJaCyPrOPOnuJePOnumerOWaCiparafbwaCwszystkiezapisanestronyoftrty

przezosobe（lubosoby，jezelidorepTeZentOWaniaWykonawcyupowaznionesadwielub

wiecもosoby）podpisL南ca（POdpis函Ce）ofe巧ZgOdnieztreSciqdokumentuokre的aeego

status prawny WykonaWCylub treScia za互czonego do ottrty pehomocnictwa・Strony

zawier〔南ceinfbmaQje nie wmagane przez ZamawL魂cego（np∴PrOSPekty reklamowe

onmie，jejdziaIalnoSci言tp．）niemuszabyCnumerowaneiparafbwane・

2．Z穐Wan0§‘0請r吋：

Kompletnao托rtamusizawierad：

1）Ofene・SPOrZqdzo早手a POdstawie wzoru Formularza o勧y stanowiacego

ZalaczniknrldommqSZqiSIWZ・

2）OSwiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do、Vykluczepia・O ktdr）rm mOWTa

wpkt．IX．3．1）SIWZsporzadzonenapodstawiewzorustanowlaCegOZataczniknr2

doSIWZ．

3）Wykaz wykonanych robdt，SPOrZqdzony na podstawie wzo…　StanOWi耳CegO

Zalaczniknr3doSIWZ・

4）Wykaz osdb，ktdre beda uczestniezyC w wykonywaniu zamdwieniai ktdre

wszczegblno誼bedaodpowiedzialneza realizaqerobdt・WraZZinfbrmacJamina

tematichkwalinkacjlZaWOdowych，doSwiadczenialWykszlaZcenianfezbednychdo
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wykonaniazamdwienia，atakzezakresuWkonywanychprzeznieczynnoSci・OraZ

infbmac南OPOdstawiedodyspol10Waniatymiosobami，SPOrZ如zonynapodstawic

wzorustanoWlaCegOZaIaczniknr4doSTWZorazoSwiadczenie，乞eosoby・ktdre

bedauczestniczyiwwkonywaniuzamdwienia・POSiad前里maganeuPraWnienia・

jeZeliustawynaklad〔涙obowlaZekposiadaniatakichuprawnleh－ZaIaczniknr6do

5）JeZeliWykonawca，Wykazu蒔cspelllianiewarunkdw，OktdrychnTowawpkt・IX工

POlega．nawiedzyidoSwiadczem，OSObach7dolnychdowykonamazamdwienialub

zdolnosciach nnansoWγChlub ekonomicznychinnych podmiotdw，niczaleZnie od

charakteruprawnegolaczqcychgoznimistosulkdw，ZObow函則IyJeStudowodniC

Zamawia？Cemu，iZ bedzie dysponowal zasobami niezbednJmi do reahzeゆi

zamdwiema，WSZCZegdlnoSciprzedstawiajacwtymcelupisemnezobowiaZanietych

podmiotdwdooddaniamudodysp？ZyCjiniezbednychzasobi凧’naOkreskorzystaniaz

nichprzywykonywaniuzamdwicniawgwzoruzamieszczonegowZalaeznikunr5

doSTWZ．

6）OSwiadczenie Wykonawcy o spehieniu warunkdw udziahl W POStepOWaniu

przetargowym，Oktbrymmowawpkt・IX・lSIWZsporzqdzonenapodstawicwzoru

stanowl魯CegOZaiaczniknI．7doSIWZ・

7）Liste］叩dmiotdw naleZaCyCh do tej samej g叩y kapitalowd wg wzoru

zamieszczonegowZaiacznikunr8doSIWZ・

8）Wypel1品nyWykazCenzamieszczonywzaIa鮮血ikunr13doSIWZ・

9）Dowddwniesieniawadium：

10）PozostaledokumentyvYymlenionewpkt・IXniniejszqiSIWZ・

XVI．　Wyja誼ieniaizmianywtreSciSIWZ・

ProwadzonebedaZgOdniezzapisamiart・38ustaWyPzp・

XVII・SposdbporozumiewaniasiezWykonawcami・

ZamawlaJaCyZaStrZegaPISemn哩fbmeporozumiewaniasleWninleJSZymPOStePOWaniu・

DopuszczaslePrZekazywaniefaksem：

●　　ZaWiadomieniaowyborzenajkorzystnleJSZejoftTty；

●　　ZaPytahdotycz卑CyChtreSciSIWZ；

・infbmacJlOZmianietreScininlqISZもSIWZorazoprzedtuZeniuterminuskladania

ofert，Oktdrymmowawpkt．XVIII；

・　WnioskdwoprzekazanieSIWZ・

Wskazanewyzもdokumentyprzekazane魚ksemuwazasleZaZIozonewterminie，JeZeliich

tresd dotarlado adresataprzedupIwemteml中izostalaniezwloczniepotwierdzona

pisemnie（listempoleconymlubpoprzezzloZeniepISmaOSObiScic）・

JeZeli ZamawiajaCylub Wykonawcy przekaz1両ww・dokumenty faksem，d…ga StrOna

niezwlocznlePOtWierdzafiktichotrzymania・

PrzedIuZenietcIminu sIdadania ofertniewpLywanabicgterminu skJadaniawniosku

OWyja誼ienietreSciSIWZ・

W przypadku rozbiez110Scj「pomiedzy treScla ninleJSZd SIWZ，a treScia udzielonych

odpowiedzi言ako oboWiaZLliqcq nalezy prz）南6treSC pisma zawierz彊Cego pdZniejsze

oSwiadczcnieZamawlaJaCegO・
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XVIII．Miejsce，terminispos6bzlozeniaoferty・

1．0fertenalezyzloiyc wsiedzibieZamawlaJaCegO WZyrardowle，prZy ul・Czystd5，

pok6j nrlOO，Ipietro，W nlePrZekraczalnym terminie：do dnia14・04・2015r・do

godz・10坦・

2．Ofも巾　nalezy zl02yc w nlePrZqIrZySteJ，ZabezpleCZOnq PrZed otwarciem kopercie

（paczce）．Kope巾（PaCZke）naleZyopisaCnast印1涙co：

PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalncj，，Zyrarddw”SpdIka∴ZO・0・

ul・Czysta5，96－300Zyrarddw，POLSKA

lZftrtawpostmowaniunarOb砂budowLan叩LegqiqcenarealizqCiizadaniapn∴

ZadaniaJ8－，，B〟dowasiecikanauzaqtsanimrnywu信Cbhaka，OssowskhgoiSJodkowyw

b，rarhwie’1

，，Nieotwieracprzeddnicm：14・04・2015r・lgOdz・10妙，

3．Nakopercie（paczce）oprdczopisujWnalezyumie誼CnazweiadrcsWykonawcy・

XIX．　Zmianylubwycoraniezloかnejoferty・

1．SkutecznoSCzmianlubWyCOfaniazIozonqiofbrty・

WykonawcamoZewprowadziCzmianylubwyco挑zIoZonaprzezsiebieoferte・

ZmianyLubwycofaniezIozondofれysaskutecznetvlkowdwczas，gdyzostalvdokonane

przeduplywemterminuskIadaniaof誼・

2．ZmianazIoZOnejott，rty．

Zmiany，POPraWkilubmodyHkacjezIozon50fertymusz雀byCzIoZOneWmleJSCuiwedlug

ZaSadobowiaz亭CyChprzyskladaniuofmy・Odpowiednioopisanekopehy（paczki）

zawieraJaCe Zmlany，naleZy dodatkowo opatrzyd dopiskiemilZMIANAii・W przypadku

zloZeniakilku。ZMIAN”kope巾（PaCZke）ka出直，，ZMTANY”nalezydodatkowoopatrzyC

napISem，，ZMIANANR…’’

3．Wycofaniezlozonejo氏rty・

Wycofanie z1020ng Oferty nastepuJe POPrZeZ ZtOZenie pISCmnegO POWiadomienia

podpisanegoprzezumocowanegonapISmieprzedstawicielaWykonawcy・

WycofanienalezyzlozycwmleJSCuiwedlugzasadobow埠Z朋CyChprzyskIadaniuoferty・

Odpowiednio opisanq koperte（paczkc）zawierajaca powiadomienie nalezy dodatkowo

OPatrZyddopiskiemI▼WYCOFANIEl’・

XX．Miejsceiterminotwarciaoftrt・

Otwarcic ofert nastapI W Sied売bie Zamawl棚CegO W Przedsicbiorstwie Gospodarki

Komunalnej，，Zyrarddw”SpdIka∴z O．0・uI・Czysta5，96－300Zyrarddw w salinI’2，

I）arter，Wdniu14・04・2015r・OgOdz・1030・

XXI．　Trybotwarciaofert・

1．BezpoSrednio przed otwarciem oftrt Zamawl明Cy POdaje kwote，jaka zamicrza

przeznaczycnasHnansowaniezamdwienia・

2．Wtrakciepubliczndse弾OtwarciaoftrtniebedqOtWieranekoperty（PaCZki）zawierajaCe

ofbrty，ktdrychdotyczy・・WYCOFANIE－l・TakieofertyzostanaodesねneWykonawcombez

OtWleranla．
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3・Koperty（paczki）OznakowancjakoilZMIANAilzostana（tWarteprZedotw…専emkopert

（PaCZek）zawi専jqcychoferty・ktdrychdotyczFPostwierdzeniupoprawnoscIPrOCedury

dokonaniazmlanZOStanaOnedolaczonedooferty．

4．W trakcie otWierania kopert（paczek）z ofertami ZamaWiajqcy kazdorazowo oglosi

Obecnym：

1）nazweiadresWykonawcy，ktdregoofもrtajestotwicrana；

2）cenepodanaWFormularzuOfenyWrPkt4・2・

PoWZszeinfbmacJe ZOStana Odnotowane w protokole postepowania o udzielenie
zamdwieniapublicznego．

5．NawniosekWykonawcbw，ktdrzyniebyliobecnlPOdczasotwarciaofert，Zamawla揮y

przekaZeimniezwlocznieinfbrmacje，OktdrychmowapoWyZejwpkt・XXI・1，XXI・4・1）

iXXI．4，2）．

XXII・Zwrotofertybezotwierania・

OftTteZIoZonapoterminieZamawl棚CyZWrdcibezotWierania・

XXIII。Terminzwlazaniaoferta“

WykonawcapozostuezwrlaZanyZloZonqofertaprzez30dni・BicgterminuzwlaZaniaofもrta

rozpoczynasleW′raZZuPlywemterminuskladaniaofれ

XXIV．Opissposobuobliczeniaceny・

1．PodanawoftrciccenamuSibyCWyra20naWZl・

2．Cena oferty powinna byd podana jako vJynagrOdzenie ryczaItowe・Ustawa z dnia

23kwietnia1964r．－Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia okreSla w art・632

nast印uJqCO：

§1・JeZelistronyumdwiIysieovJynagrOdzenieryczaltow′e，PrZyjm塙cyzamdwienienie

mozezadaCpodwyZszeniawynagrodzenia，Chociazbywczasle ZaWarCia Umowy nle

moznabyloprzewidzieCrozmiaruLubkosztdwprac・

§2・JeZelijednakwskutekzmianystosunkdw，kt6rejpiemoznabyloprzewidzieC・

wykonanie dzicIa groziIoby przyJmuJqCemu Zamdwienle ra砕Ca Strata，Sad moze

POdwzszycryczaltlubrozwlaZadUmowe・

W zwiazku z powyZszym cena of誼y musi zawierae wszelkie koszty niezbedne do

ZrealizoW専azamdwieniawynik諦cewprostzPrpjektubudowlanego，（STWiORB）・jakw

nichnieuJete，abezktdrychniemoznavrykonaCzamdwienia・

Bed魯tO miedzylmyminastepuJaCe koszty‥POdatku VAT・Wykonania wszelkich robdt

budowlanych niezbednych do wykonania zamdwienia，Wykonania wszelkich robdt

przygotowawczych，tymCZaSOWyCh，PraCpOrZadkowyCh・ZOrganizowanla・ZagOSPOdarowania

lPOZnlqSZejlikwidacjlterenubudowy，ZabezpleCZeniaterenu budowy，ZOrganizowaniai

utrzymaniazapleczabudowy（ZaSilanialerenubudowyw‥WOde，energieelektrycznqoraz

do誓OWanieterenubudowy）・Odtworzeniadrdg・terendwutwardzonych，Chodnikdwiinnych

nawIerZChni，terendw zielonych，Wjazddw，Zniszczonych podczas prowadzenia robdt、

wszelkichniezbednychpomiarbw，badah，Prdb wykonaniedokumentacJlPrqjektowq，WraZZ

uzgodnieniamiiuzyskaneodpowiednichdecyzjiadministracyJnyChjeSlitobedziekonieczne

do v，ykonania robdt budowlanych．wykonanie Dokumentaql POWykonawczej，koszty

zwlaZaneZOdbioramlWykonanychrobdt，doprowadzeniaterenudostanuplerWOtnegOPO

zakohczeniurealizacjirobdtbudowlanychiinnychczynnogciwynikajaCyChzUmowy言ak
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lVやby高く7rISOl個negOprこeニL／hli，ElJr〔準びkq＝ejro（弧blt，hndlJSコ／華）dnojc川ramaChPrograI間Opera叫リnegOJlfaslrtLktura

rdwnieZwszelkichimychniezbednychdowykonanialPraWidtowqieksploatacJIPrZedmiotu

WymaganeJeSt Od WykonaWCdw bardzo szczegblowe7aPO7＝nanie sle Z DokumentacJa

PrOjektowaiSTWiORB．

3．ccnaorertyjestkwotawymienionawFormularzuOferty－ZaiaezniknrldoSTWZ．

4．SposdbzapIaty1rOZliczeniazarealizacJininlqISZegOZamdwienla，OkreSlonezostalyWe

WZOrZeUmoWyWSPra：Wiezamdwieniapublicznego－zaIaczniknr9doSIWZ．

5．ZamawlqJaCyPOPraWiwofercie：

l）oczywisteomylkipisarskie，

2）oczywiste omyIki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanychpoprawek，

3）inne omyIkipolegajace na niezgodno料i oferty z SIWZ，niepowoduj魯Ceistotnych

Zmianwlre料ioftrty，

－niezwIoczniezawiadamiaJqCOtymWvkonawce，kt（誼egoofertazostaZapoprawiona．

6．JeZeliw terminie3dniod dnia doreczenia zawiadomienia Wykonawca poinfbrmuJe

ZamawlaJqCegO、ze nie zgadza sle na POPraWienie omylki，O ktdrq mowa powyzeJ

WPkt．XXIV5．3）Zamawiz南CyOdrzucioftrteWykonawcy．

XXV．Uzupelnieniei wyJaSnlenie wymaganych przez ZamawlaJaCegO

oSwiadczehlubdokumentdw．

Odbywa6siebedziezgodniezart・26ust・3i4usta：WyPzp・

XXVI．Ocenaofert．

1．Przywyborzeiocenianiu ofert uznanych zawaZne，Zamawla揮y bedzie kierowaC sle

nastepLUaC〉mikryteriamiiwagamiimodpowiadajacymi：

a）　Cenaoferty（brutto）－80％

b）　DlugoS50kresurekqjmi－20％

2．Jezelicenaoftrtywydajeslera垂COniskawstosunkudoprzedmiotuzamdWieniaibudzj

WatPliwoScizamawlaJqCegOCOdomozliwoSciW′ykonaniaprzedmiotuzamdwieniazgodniez

WymaganiamiokreSlonymlPrZeZZamaWlaJaCegOlubwynikajqcymizodrebnychprzepIS（iw，

WSZCZegdlnoSciJeStniZszao30％OdwartoScizamdwieniaLubSrednid arytmetycznq cen

wszystkichzlozonychofert，Zamawl明CyPOStqPijakokreSloneJCStart．90ust．1ustaWyPzp．

ObowlaZekvTykazania，2eofertaniezaW′ieraraZqconiskiejceny，SPOCZyWanaWykonawcy．

3．ZamawlaJaCyOdrzucaoftrteWykonawcy，ktdryniczlozylwMaSniehlubjeZelidokonana

OCenaWyJaSniehwrazzdostarczonymidowodamlPOtWierdza，Zeofertazawierara埼COniskq

CenGWStOSunkudoprzedmiotuzambwienia．

4．Sposdbocenyofert．

Za oftrte naikorzystnieJSZa ZOStanie wybrana oferta，ktdra dostanic naJWleCq Punktdw

ObliczonychwgponiZszegowzoru：

po＝告80＋旦凋
日脚肥

gdzie：
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SbeqJikaqal．約1砂Ch肋r一mkbwZtw7bw′enIadIapos梗OWamaOud・，elemeごamLil，iLenJal，ubl・C・11egOPrOllJadtol7eg…一日r’γblepr’二etarglj

meOgran′CニOrl㌘0〝a′Obo巾一bu水間′JanePOlegtt′qCer7arealmqt Zt，‘んr，，unrJ8－日Budo一昭SIeClkanaI′二aqlLW，［larrIe′用I Cel－aka、

Osso一↓′SkIegOLSro‘ml？11・yl′iZl）rur（Jou′Ie当，，Chod＝qCegO－rSkk，dPrq／ektzIi．GoSpOdarkalIノ0‘ln0－jclekol‘）aTr′7〃S。／e4ノr〟rtM・i，－Lfap／lii

順Pd拘arISOlレanOgOPrニeこしhIeLiLlrOPySkqこej・rO（Lkd、一・FlJIldus二u・巾か10jcLlyrama。hPrograml′（わeru‘〕J〝e〟㌣UltyruJlrukllIru

Iふ0°lo開Sko

P．，－iloSCpunktdWPrZyZnaneJOCeniandofertydlakrytcridwwymienionychwpkt・laib

Cmin－na．JnLZszacenaspoSrbdzlo20nyCho無血

Co－CenaOfもrtyocenianej

gmax－OkresrekqiminajdluzSZySPOSrddzIozOnyChofertliczony、入日atach

g0－OkTeSrek（jmioceniandoftrtyliczollyWlatach

Minimalnyokrcs rekqjmilliemoZebyCkrbtszyni251at・

Of誼y w ktdrych okres rekojmi bedzie krdtszy ni2　5　Lat zostana odrzucone przez

ZamawlgaCegO・

DlaOftrtwktdryChokres rekqjmibedziedIuzszynizlOlat，dLaceldwocenyofertprzyJqty

zostanieokresrekCLimi rdwnylOlat．

5．ZamawlaJaCyOCenilPOrdwnajedynieteoferty，ktdre‥

1）zostana zlozolle PrZeZ Wykonawcdw nieWykluczonych przez ZamawiajaCegO Z

nlnLeJSZegOPOStepowanla；

2）niczostanaodrzuconeprzezZamawi的cego・

6．Zamaw判aCy udzieli zamdwICnia Wykonawcy，ktdrego ofbrta odpowiadaC bedzie

wszystkim Wymaganiom przedstawionym w SIWZizostanie oceniona jako

najkorzystnlq）SZaWOParCiuopodanekryteTia wyboruokreSloncwpkt・1・tJ・uZySka

m劉WyzszaliczbepunktdwokreSlonychjakpodanowpkt・4・

7．JeZeLinieb函ziemo加adokonadwyboruofertynajkorzystnleJSZeJZeWZgledunato，Ze

zostalyzIozoneofertyotakiejsamqcenie、Zam孔WlaJaCyWeZWietychWykonawcdwdo

zIozenia ofert dodatkowyCh w okreSlonym terminie．Wykonawcy，Skladajqc oferty

dodatkowe，niemogqzaoferowaCcenwyzszychniZzaofもroWaneWZlozonychofertach・

8．0fertamozeuzyskadmaksymalllielOOpkt・

9・W toku oceny ofert ZamaWl明Cy mO732年dae od Wykonawcy pISemnyCh wMaSnleh

dotyczaCyChtrcScizlozOnもOferty・

10・Zamawl明CyPOWiadominaplSmieovryllikachpostepowaniawszystkichWykon肌Vedw，

ktdrzyubiegalisleOudzieleniezamdwienia・

11．WybranemuWykonawcyZamawla璃CyOkreSlimlqSCeiterminpodpisaniaUmowy・

XXVII．WykluczenieWykonawcy・

l・ZamaWl瑚Cy Wykluczy WykonawcdW Z ninleJSZegO POStePOWania o udzielenie

zamdwieniawprzypadkachokreSlonychw art・24ustawyPzp・

2．Zamawl瑚Cy ZaWiadamia r6wnoczeねie Wykonawcbw，ktdrzy zostali w、′kluczeni

z ninleJSZegO POSt印OWania，POdajaC uZaSadnienie faktyCZnei prawne・Oftrte

Wykonawcywykluczonegouzn劉eSleZaOdrzucona・

XXVIII．　Odrzucenieofbrty．

ZamawlalaCyOdrzLICio氏rtewprzypadkachokreaonychwart・89ustliwart・90・uSt・3

ustawyPzp・

XXIX．　ZmianypostanowiehzawartcjUmowy・

Zmianyzawa両UmowysadopuszczonenawarullkachokreSIonychwUmowie

（zalaczniknr9doSIWZ）．
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華qJikaqa／r10IryCAI肱rtmkdlI）ZaIndwjerIIadhpos昨po－l′a′71aOud＝IeIe〝′eニamd”lemapublLC二17egL・prO間d＝0′1egO、Viryb，eprニetar・g一，

′彬OgnlM′C二0′㌘gOmrOboOノbudb一↓′／anepoIe卵IqCenareal′mq，Zbtk′71anr／8，，B〟dowasleC′kanaIIニuC／＝aI71Iar11り一一・ul CeI7aka．

OsJO、高regO′Srodko、一／yllノZyrardo、lノ′e十一′Cho‘たqcego一′・▲Ykla・IPrγektu，，GospodarAa一VOdr，0－cc互0、↓011，IIJI諒It・Zlノrar‘JLjW－EJt／P／仁

一年草，6〟7narlSO胸腔gOPrこeこし帰島lrqPySkqニejro・鵜川句′訪，SニuSt碕〝0Sc川′ramaChProgrum・′Opera・lJソ17egOJIdT・‘LSlr～IAhLra

XXX・Uniewaznieniepostepowania．

Zamawl明CyuniewaznlPOStePOWanieoudzielenieninlgSZegOZamdWieniawrprzypadkach

inazasadachokreSLonychwart．93ust．1，3、4i5ustaWγPzp．

XXXT・St．odkiochronyprawneJ．

Wpostepowanium利aZaStOSOWanieprzepISyZaWarteWdzialeVIusLawyPrawozamdwieh

Publicznych”SrodkiochronyprawneJ．

XXXII．Podwykonawstwo．

Wewzorzeumowy，StanOWlaCymZaIacmiknr9doninlqS袖STWZ，ZOStalyokreSLone：

一　Wmagania dotyczace umowy o podwykonawstwo，ktbreJ PrZedmiotem sa rOboty

budowlane，ktdrychniespeInieniespowodujezgloszenieprzezZamawlaJaCegOOdpowiednio

ZaStrZeZehlubsprzeciwu，JeZeliZam肌VlaJaCyOkreSJatakiewymagania，

－innezasadydotyCZaCeZaWieraniabadZrealizacJlumdwzpodwykonawcami．

XXXIII．　ZatacznikidoniniejszejSTWZ・

Oznaczenic 疲�ｧv��

Zalaczniknrl 婦､�&f'&ﾗVﾆ�'ｦ��H�∫�

Za互czniknr2 婦ｦG&�7v��F7ｦV譁��'&�ｷW��7F�vF�霧ﾇV7ｦV譁��

Zaねczniknr3 婦ｦG'dｧ霧�ｧUx<�ｶ��逍6�&�&GB�

ZaIaczniknr4 婦ｦG'w霧�ｧV�6&(�6ｷFG&V&VHｻｧT5ｦU7F譁7ｧ�7uw霧�要�譌Wｦ�ﾖGv坊譁��

ZalaCZniknr5 婦ｦG'ｦ�&�ﾆ�ｦ�譁�F�FF�譁�F��7����ﾆ譁Wｦ&VF逍6��6�&'v���
okreskorzystaniaznichprzywykonywaniuzam（3wienia 

Zalaczniknr6 婦ｦG&�7v��F7ｦV譁��8ﾎ觀�6�'��6ｷFG&V&VF�V7ｦW7F譁7ｧ�7ww霧��謾ﾆﾂ�

Zamdwienla，POSiadajqwymaganeuPraWnienla，」eZeliustawynakladaia 

ObowlaZekposiadaniatakichuprawnieh 

Zalaczniknr7 婦ｦG(���7v��F7ｦV譁���w霧��v7������7�Vﾆ譁V譌X��v�'V豸Gx��VGｦ��ﾇR�

WrPOStePOWaniu 

Zalaczniknr8 婦ｦG&ﾆ�7G���ﾖ薮FGv��ﾆWｧ�7�6��Vｧ6�ﾗ�w'U�霧��友�ﾆ���

ZalaCZnikn∫9 婦ｦG%Vﾖ�w7�&�v妨ｦ�ﾖGv坊譁��V&ﾆ�7ｦ觀v��R�

ZalaczniknrlO 認�VﾖV蹤�4ｦ��'�ｦVｷD���

Za互cznjknrll �7�V7乂�ｶ�6ｦX��FV6��7ｦ觜��w霧��譁�尾F&薮$ﾆﾅ&�&'H��'VF�ﾆ�逕6��

（STWiORB） 

Za互czniknr12 ��'ｦVFﾖ��'&�&GB�

Zal卑CZniknr13 婦霧�､6V��
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SPecPのkaclahlOIr′＿）′ChI肱nlnkbWZa〝毒”，emIadlaposl押0一‘ノa′71aOud二，eIemeこaI）流血リenIaP一，b／ICニnegOprO、Irad＝0′7egO一‘所yb′el，rニtarg．‘

meOgramCニOnegO narOborvb一／th一一′lLmepO／egq′qCe′WreaIraqI ktkn，anl・I〈9－i，B〟do、一・aS′eC′kanaIL二aq上聞r，′1‘Myl間I L1eI7aka．

Osso、VSklegO′LirodM、一，の一lZyrurdo、Ir，e当一′Cho‘L尋‘egの高ludPrLZIek（時Gospo‘ねrka一γ0‘ho jcIeko、レa一，，〝7Lejc，eZrrurd6、一一E旬）／／’

wspciUina′750間negOPrニe＝U噂L；urppyskqニejrodkdwlhndtlSこuSP¢′705cjlVra′naでIIPrngramz・（巾el’aCりnegL・hUr’バl′ZLkllJra

′Sro‘ん間柄

lNFRASTRUKTURA
iSRODOWISKO
h∧i1　　　　　日言i

崖

ZaIaczniknrldoSIWZ

Wzer

FORMULARZA OFERTY
WPOStePOWaniuoudzieleniezamdwienianareali7：aqle：

Zadania18－，，BudowasiecikanalizacJISanitarneJWul・：Cehaka70ssowskiegoiSrodkoweJ

w Zyrardowie”wcIlOdzacego w skIad Projektu，，Gospodarka wodno一gciekowa w

mieScieZyrardbw－EtapII”wspdIfinansowanegoprzezUnieEuropejskazeSrodkdw

FunduszuSpdjnoSciwramachProgramuOpCraCyJnCgOInfmstrukturaiSrodowisko“

NrreitrencyJnynadanysprawieprzezZamawlaJaCCgO：ZP／JRP／RB／7／2015

1．　ZAMAWIAJACY：

PrzedsigbiorstwoGoや0くねf・kiRomunalnqi”ZJ，rar‘idw’’郎）・Ztr・0・

〟LCびSta5

96－3004，rarltdw

POLSKA

2．　WYKONAWCA：

NiniejszaOftrtCSklada：

LP． 疲�ｧv�w霧��v7綿�｢�AdrcsWykonawcyi） 

1）JeSlinini（中Zaqkrta▲掘a‘ねnajestwやblnieprzezdwdchluL＝WiecqiW珂ona↓†）Cdw・

naIeかpo（混nazIルiadre叫WSZyStkich tvch W珂onaWCOl↑）／ub nazwei adres

Pelnomocnika佑derq），ZgOdniezSIWZ・

3．0SOBAUPRAWNIONADOKONTAKTbw（dlaniniejszejoferty）：

Nazwisko ��

Adres ��

Telemn ��

Fax． ��

Strona22261



Sbeα倣aqaJ．Dl明方肋runkb一，，Za／加値enIadlapo珂pol・′anLuOZI‘delen・eニam6両enlap（LbIICニf7egOprO、レiad二OmgO、一日ryb′ePr＝etargi′

′7LeOgran′C＝。〝egOnarObolybl‘do”・hr，epOIegq′qCe′，areallニaqJ Z’7ddnlal7rJ8－i，Budo一個SteClka11al，二aq上酬／arny間／l Cehaka・

Osso、一′SklegO′Sro誰0、Vy一ybrar‘lo、昭’、＋，ChodニqCegO、出初dPrくりekuノ．，Go岬OdarkalVOdn0－3clek州u一↓′刑e諒eZl・rurddli－EI‘華〃“

一十一SPdt8，，anSO一↓・anegOPr：eこし′昭島IruPのkqニejrodkb、↓rFt，γ′diJSコJSPかr70jc′1，，ramaCh／’rogramul巾eracの1egOhl所柄／kn′I’a

lSrodol男Sko

e－mail ��

4　　　DEKLARACJAWYKONAWCY

4・l My，niz争iPOdpisani，bedqC uPOWaZnionymi do podpisallia ninLeJSZq Oferty przez

wymienionego powyもWykonawce，W Odpowiedzina Pahstwa ogloszenie o WW・

zamdwieniu oSwiadczamy，ze przeanalizowaliSmyi w pelni akccptLUemy tregi

dokumentdwtworzacychSIWZ．

Niniqszym przyJn叩emy bez zastrzeZeh czy ograniczehiw caloScIPOStanOWienia

zawartewsIWZorazinfbrmuJemy，ZeZdobyliSmywszelkienie7・bedneinfbrmadedo

opracowaniaoftrtylPOdpisaniawynikZ南CqZniejUmowy・

ZobowlaZuemySlelgWarantLUemy，bezzastrzezehczyograniczeh，WykonaniecaIoSci

zambwieniazgodnieztreSciaSIWZ，WtymZW互czonymdonleJWZOremUmowy・

4．2　CenanaszejofertyzarealizaqecaloScininleJSZegOZamdwieniawynosi‥

WtymVATwwysokoSci123％）／10％］本，C・

4．3　05wiadczamy，Zenalezymy／nienalezymy＊dotqISamq gruPykapitaloweJ，WrrOZumieniu

ustawyzdnia161utego2007r・00Chroniekonkurencjiikonsumentbw（Dz・U・Nr50，POZ・

331，Zpdれzm．）．

W przypadku przynaleznoSci do teJ Samq gmPy kapitalowq nalezy

wypelnieZaIaCZniknr8doSIWZ

4．4JesteSmyzwlaZanillil埠iSZaOfもrtaprzezokres30dnioduplywuterminuskladaniaoftrt

（terminliczonyjcst wlaczllie z dniem wyznaczonym przez Zamawiajacegojako termin

Skladaniaofelサ

4．5　ZobowlaZ叫CmySiedozakohczeniarealizacJIPrZedmiotu7ambwieniawterminie：

dodnia．．．．．．‥．…．

4．6　SkIadamy ninidsza Oftrte W tym POStePOWaniulwe wIasnymimieniu］／bako

WykonawcywspdLnieubicgajacysieOudzieleniezamdwienial＊

4．7　Nieuczestniczymyjako WykonawcawjakidkoIwiekinnd ofercie zIoZOnq WCeLu

udzielellianinleJSZegOZamdwienia．

4．8　UdzieLamy…　工atrekojminapelenzakreszamdwicnia・
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華鋤kaqa相otruJChI佑rmkdu，kIm有レ聞7LatJIaposf約0一↓・a′′′aOukleIer7IeニamblliLemapIJbIICニrlCgOprO、md＝OIlCgOllilrl，bICPrニeIarg一′

meogranlC＝0〝笹OnaJOboO／b一‘do、，・IanepoIeg‘yqCenarea／（ごaqL kdal70′7rI8－・BzLdo昭S′eC′ka11aII＝aC′′Sa面ar′7g一問I Cehaka・

Osso、ySk，egnISJ・OdkoIVylyZyrarCI間，teDwchu‘Eqcego…SkIadPr（yeklu，，Gospo‘iarkallIOd〝0－5cIeko、1ノ0日WlのIC諒／eZyrtJr‘ld、′－Elap／r

wspb拘7arlSO川a′7egOPrニe二も′′準DIr印びkqニe柄〕dk面i凡，′1‘九，S＝l／SI，小10Sc川′rumu。hProgrum〟の7eraCLJ／7egO／所as／rI′klllra

4．9　Wadium w kwocie…………………Zl（SIownic∴………………………………‥Zlotycll）zostalo

wniesioneWdniu…………………Wfbrmie……‥　　　　　　　　　　★

4．10Prosimy o zwrot wadium（wniesionego w pieni担zu）na zasadach okTeSlonych

WSIWZnanastepuIqCyraChunekbankowy∴…

4．1l Wprzypadkuuznaniamojg（naszqi）of誼yzanqikorzystniejszazobowiqZL扉（－emy）sie

zawrze‘Umowe wmlqSCuiterminiejakie zosta型WSkazane przez ZamaWlaJaCegO

oraz zobowiazLlie（一emy）sic wnieSC zabezpieczenie nalezytegO Wykonania Umowy

WWySOko語iokreSlonqwSIWZ．

4．12　0氏Tta ZOStala zIozona na　…………‥　StrOnaCh（kartkacll）＊　podpisanychi kolqjno

POnumerOWanyChodnr…………donr‥

ZalqcznikamidoninlqSZejoft而ysa：

Lp． 疲�ｧv��Nazwiskoiimle �����6�6�'��踟6F(�b�Pieczec 

Wykonawcy 備4�'��踟6F(�b�upowaZnionychdo 婦霧��w$7��

upowaZnionychdo �����6�譁��W'G��

POdpisaniaoferty 夫ﾆﾖﾄ6貮R�

Wykonawcy 婦霧��v7��

1． �� �� 

2． �� �� ��

★I′iq，OlrzebI？eShej〝t
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ゆeq〝kaqa／rtOIn）iCh脇rIl′7kdlI）ZaI′76聞e′lIadlapos華powa′tlaOu・t，語間eニamd”IC用aPl，bIIC＝′一CgOPrO、，・a‘0〝m・gOII，（ryblePr＝eIar榊

nIeOgranlCニOn笹0mrOboflノblノdowI・〃epOlegyqce′7a′eal′こaq，Z訪，′7m′7rl8－iiBz，do一47aS′eCiAa′7alJ二a‘ソ＝a研〟r川り同一jI Cehaka・

OssollSkIegOtSrodh、一lq、一／Zlノrardo用e’’lI・Cho‘たqcego、′・SkLadProIektl，〟，Go平，0‘んrkallノOdno－jclekoIIralVmIe↓証eZ高■ar‘45、II－F：旬7／／’

llISpd〝泣ansollノa〝egOprニeこしInlrE7，rOPySkqニCjro‘施、l′FTl／ndusニーJS的nojc川′ra′′7aChProgru〝用〔車erac）J′一撃OJrfas／rll柄Ira

ISrodoluISん）

庖擬熊韓∴∴．崖

Zalaczniknr2doSIWZ

Wz（ir

OSWL4DCZENL40BRAKUPODST4WDO WYKLUCZENLA

¢kiaCklneZgOdniezart．24ustluslaWZt脇a29S少CZnia2004r．PraT1）OZam（jwieIi

PubliczIyCh，tekstjednolity：Dz．U．Z2013T．，POZ．907zpdZn・Zm．）．

WpOStGPOWaniuoudzieleniezamdwienianarealizacJe：

Zadania18－”Budowa∴Sieci kanalizacJI SanitarneJ W ul．：Cehaka，Ossowskiego

iSrodkoweJ W Zyrardowie’’wchodzacego w sIdad Projektu，，GospOdarka wodn0－

5ciekowalWrmieScieZyrarddw－EtapII’’wspd脆nansowanegoprzezUnieEuropejskQZe

Srodkdw Funduszu SpdjnoSci w，ramaCh Programu OperacyJnegOInfrastruktura

iSrodoヽ高sko．

NrrerereneyJnynadanysF，raWieprzczZamawlaJaCegO：ZP／JRP／RB／7／2015

ZAMAWIAJACY：

PrzedsiebiursIwoGo坤0‘nrkiKom〟nah2在，Zl，rar．ddw’’坤zo・0・

〟　CぴSta5

96－3004，rar〟w

POLSKA

休hzMノiskoiimit10．的by／osdb＊2470WaZniorych（わpoiZ，isaniaqfertywimieniuW））kona－4′サリ

dziali高cwilnieniuinarzecz

佃？偽nirm‘di（hkladrv）adres砂konaw’切

所przypadk＝砂konawcow skiaC旬q‘yCh擁rte w・‘pdlnq naleb）pO｛カe nazny Lnrmy／

itわkladnea‘玩ッkazdegozWかkonawcbMIiPelnomocnik‘リ

OSWIADCZAMY，ZeniemapodstawdowykluczellianaszpostepowaniaoudzielenjeWW・

zamdwiellianapodstawieprzeslanekzawartychwa五・24ust・1ustawyzdnia29stycznia

2004r．Prawozamdwiehpublicznych（tekstjednolity‥Dz・U・Z2013r・，POZ・907zpdれzm・）・
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助eqJikaqahlOII少でh脇rw〝kd一YZ’1m6時erlia‘Jk，pOSI約0Wan，aO〟ttielenLe二am6、rLe〝iaptLbl′C＝negOprO、radニ0催gO11日rTblepI二でtargu

〝ieogra〃icユ0〝egO narOboかb〟do而7mJmk・gyqCe′枇7reali二aqi Z，Zdamam・18－，Bt，do、与ia：＝eClkarmI－mqiiⅧni／arr均、，iul Cehak‘な

Osso”ISktegnijrodkolyq一γZyrurdulr・n’’、，励0旬cego、↓iSkhdPr‘所柄，GoJPOdaJkaWOdno－jcIeko間一周／eJc／CZrrtlr‘JciW一gILlO／／’
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0sso一高IegOiSrodko、均ltTZyrar‘lo用e’一、時hodニqCegO一一，SkIa・JPr‘yekl〟，，Gospoda′・kalレiOd′7　－」C′ekn昭、＝7雄舟eZYr‘JJ招u・－Flqpl／’

WPdyinanrOWa〝egOl，r・二e＝lノ47・eEwopyskq・eSru‘初、，′hlndusニu擁dlnOjc川ra〝～aChProgra〝侶10peracLurWgO／所as／r〟klura

lSro（五つ1出Sko

箇擬謹貯∴∴」崖

Zal czniknr7doSIWZ

Wzer

OSwtADCZENL4WIrKONAWCYOSPELNL4NTUW4RIVKdw

UDZLALUWPOST写PO〝A∧けU

narealizacJe：

Zadania18－，，Budowa，∴Sieci kanaliiZ泡Cji sanitamej w ui．：Cehaka，Ossowskiego

iSrodkowej w zyrardowie”wchodzacego w skJadI・rojektu”Gof叫。arka wodno‾一

gcickowawmieScieZ rarddw－EtapII，’wspbIfinansowanegoprzezUnieEumpejsk ze

Smdkbw Funduszu Sp6jnoSci w ramach Progmmu OperiuyJnegOInrrastruktura

iSrodowisko．

Nrrcf五cmcyJnyn如anysprawieprzezZamawLaJ雀eegO：ZP／JRP／RB／7／2015

ZAMAWIAJACY：

PTzedsiebLorstwoGoSPOくれrkiRbmunaln4，，Zyrarddw”Sb・ZO・0・

uLC妙所a5

96－300匂，rarfMw

POLSKA

VVYKONAWCA：

Myni拘podpisani

（NazTWis・koiimieoso砂／osbb＊印OWaZnioTyChdopo‘却sania擁rD）一イ′imieniuWykona－t）‘y）

dzia両耳CWimieniuinarzecz

佃az11MBirmq］i‘カktadryadresWykonaM）の）

小przypadku W夕konawcdw・紹a‘旬qtych qhrte wspdlnq naIezy，pO‘協na2my tfirnりd

i‘れktaahe aCれJy WSZ）用klch　砂konaw）Cdll′lub nazl咋　Lnrme］i doklad砂，atれs

Pelnomocnikの

OSWIADCZAMY，ZE：

1．JesteSmyzarqestrowanijako……………………Uirma／LPdlka／prze‘耕ebiorshw／inne］＊，

utworzona（e）zgodniezprawem………………………‥PlaZWak旬4㌧

2．Spelniam（y）warunkiudziaIuwpostepowaniuoudzieleniczamdwieniapublicznegona
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ゆeqd？kaqalsIoInychWbrl，′7kdl・lZamd聞eTltadk・POS擁U剛nlaOukleIenIeニa〝t Wi的lapl‘b／′C二mgOPrO一一品＝0′7egO、＝ryb，eprニeIargi′

′〟eOgra′rlCニ0′肇OmrObo少bLdo高uJePUIegq′qCerTareal′ニaqL Zddar71ar，rl8－iiB′，dc冊uS′eC品柄a／J二aq，酬1arnqI用II（、ehaka・

Osso明kEegOパmdk刷り、一′Zvr‘jrdo・レ′e’’一一ノCho‘たqccg0、，，5ktadFlrq／ekI？J”GovmねrkL＝一）Odl～0－ifclekolI′al－i〝71歳teZ），r“r‘祐一ノーEjuplli

wspo伊mr′SO、VanrgOPrニeこし研ぐEILr岬，ぴkq二eJrodkdl肩IndzI・ニ715hdr・0jc用ral，′aChProgra〝′〟（擁racW催gOJ′在所一高〟ra

realiza〔南Zadania18－”BudowasiecikanahzacJISanitarneJWul・：CeIlaka，OssowsJdcgo

iSrodkoweJ WZyrardowie∴wchod7aCegOWSkladPrQjektu，－Gospodarkawodno－Sciekowa

wmieScie Zyrarddw－EtapIl’’，WSPdlHnansowanego przezUnieEuropejskaze SrodkdW

FunduszuSpdjnoSciwramachProgramuOperacyjnegOInnastrukturaiSrodowisko・

a）Posiadam（y）uprawnieniadowykonywaniaokreSIonejdzialalnoScilubczynnoSci，jcZcli

przepISyPraWanakIadajaObowlaZekichposiadania・

b）Posiadam（y）niezbcdna wiedzei doSwiadczenie ora7＝　d）′SPOnujcmy odpowiednim

potencjaIemtechnicznymorazosobamizdolnymidovykonanianinlqSZegOZamdwiellia

lub przedstawiam（y）pisemne zoboWiqzanieinnych podmiotbwr do udostepnienia

potencjaJutechniczncgoiosdbzdolnychdowykonaniazamdwienia・

C）Znaid面（emy）sie w sytuacji ckonomiczneji nnansowej ZaPeWniajaceiwykonanie

ninlqISZegOZamdwienia・

Dokumcnty potwierdz〔南ce spelnianie przez nas warunkdw udzialu w postqpowaniu

zalaczamydoninlqSZegOOSwiadezenia・

toeh，OWlednioskreSlii／1明，elnit

UWAGAJJezeliktlku的）konaMICdM′Sktadd諦rtewやdlnq，ZlozenieOSwiadczenieoznacza－

zewaI・unkiu（kialulγpOしSt卯0日ノaniuoutkieleniezamdwieniaspelni‘房軌平準qJWykona11ノダ

tqcznie

UWAGA　2：Wykona11）Ca Zalqcza do niniyszego OSwla‘kzenia wszyStkie doklMenO）

po面erdzqTqce speinianle†一，arunkdw u’kialIWpOS解，OW，aniu，jakie zgo‘拐e z zqpl▲胸mi

pkl．LYSlWZ tymagaZdmal研tyqq，・

Za埼czniki（dokumentypotwierdzqjacespelnianiewarunkdwudzialuwpostepowaniu）‥

（WM）e拐iaI均Ikonal〃C少

Pod ���7��b� �� ��

Lp． 疲�･v��Nazwiskoiimle �����6�6�'��踟6&(�b�Pieczcc 磐萌66��6R�

Wykonawcy 備4�'��踟6F(�b�W���*末��6�������6�譁��W'G��vﾆﾖﾆV貮R�w霧���et7��upowaかionyclldo POdpisaniaoferty Wlmlenlu Wykonawcy 婦霧��v7��idata 

1． �� �� ��

2． �� �� ��

★ni印OlrzebneSkreSIid
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Ossl川南IegOISro‘Iko、yylレiZl）raIdo用ei’WCl70・句cegolVSklad PrlyekIIJ，．GoWOdarka川ノ0‘Jn0－jcleko、Wl一′ml諒′eZyrur‘雄一I・－Et‘P〃

wspbyir・a〝SO一γanegOpr・e二も佑eE〟rOpq′函＝ejro‘胱一＋・Fl，tl‘涙二一‘SZ，dnojc用ra′′7aC／7Pr’Ogramlt擁roc）yr，egOJ，tb05Ir－1柄r〟

iSrothlのSko

上蓋

ZaIaezniknr8doSIWZ

Wz（ir

LISTYPODMZOTbwN4LEZ4CYCHDOTEJSAMEJGRUPY
KAHT4LOWEJ

WPOSt鋭POWaniuoudzieleniezamdwienianarealizacJe：

Zadania18－，，Budowa∴Sieci kanalizacji sanilameJ W ul言　CeIlaka，Ossowskiego

iSrodkowej w zyrardowie”wchodzacego w sklad Projektu”GosI・Odarka wodn0－

5ciekowawmieSciezyrarddwr－EtapII”wsp61finansowanegoprzezUnieEuropcjskaze

Srodkbw Funduszu SpdjnoSci w mmach Programu OperacyJnCgOIn什astruktura

iSrodowふko．

NrreferencyJnJrnadanysprawieprzczZamawlaJaCegO：ZP／JRP／RB／7／2015

ZAMAWIAJACY：

PrzeLkiebioIStWOGoSpO（1arkiKomut，alna”Zl，rar‘施W”SI・・ZO・0・

u CUSta5

96－300み，rar碓w

POLSK4

VVYKONAWCA：

±也 疲�ｧv�wfｶ��v7gR�AdresW，konawcvJ） 

））JtSlininiqiszaQkrtasklaChInajesIwjPdlniepT・ZeZdwdchlubwiecqiWykonawcdw．nalezy

pot疑nazMyia‘れ坪1↑）SZ所kich小，ChWykonawcbwlubnazweiadresPeinomu‘inika．zgodT亮e

ZSIWZ

Przedstawimyliste podmiotdw nalezacych do tqISamqIgruPy kapitalowq w ro…mieniu

ustavry z dnia161utego2007r．00Chronie konkurencjiikonsumentdw（Dz・U・Nr50，

poz．331zpdれzm）が：

1

2

3

4

Poniewaznw．vrykonawcy／podmiolynaie坤Cydotq samq grupykapitaIoweJZIozylioferty

WtymPOStePOWaniu描：

1‥．．
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I一，3PbUinarMO、一i‘，′iegOpr・＝e二LlmeEtLrOPぴkqニe高，dtilyFiJna私議，57，函oLic用，ramaChProgram～，Operu鋤negO研aL91ru柄／ra

ISroCIoIレ・lSko

2……．

PrZedstawiamynastepuJaCedowody，ZeistnLqaCCmiedzyllimlPOWlaZanianieprowadzado

zachWianiauczciwejkonkurencJIPOmiedzyWvkonaW′Camiwpostepowaniuoud7：jelenietego

ZamOWlenla：

Podpisy：

Lp． 疲�ｧv�6ｶ�蒙ﾆR�Podpisyosoby／osdb＊ ��坊7ｦV2�M南scowoSc 

OSOby／oseb＊ 邑���*末��6���Wykonawcy 末F�F��

upowaかionychdo �����6�譁��W'G��

POdpisaniaoftrtywimieniu Wykonawcy 夫蒙坊譌Uw霧��v7��

1． �� �� 
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★0小OWielhioskreSIit
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5betがkaqaJb10Inych偽I・間柄iZan76wjemadk甲0昨pOWan／aOiLk／eIemeニamd、購nlapl，bIIC＝negOprO、昭dニ0個gO、出ybIePrでtaIgu

meOg7m′Cニ011egO∴mrOboo・b一′do一＋，／anepo／egwqcerlarea／′こaqI Zdddma，lrI8－日BL庇用′aS′eCはa17a／I＝aqtmn，Tarnq、佃l（TeIlaka，

Osso、高′egOISrodko、Vy、↓Zyrardo、硝当面70・たqcego一・，SktadPrqIekI〟．GoiV，0‘九rka、l′Odr・0」C′eko冊，l・′mle諒eZrrur‘〟…－EtaP／l’

時Pbt／7′，a′7SO、I・u′1egOPT・・eこし′′準E〟rOpe／・函＝eSro‘舶一VFur・・IwニL・SPdnojcl、I，ra／′7aC／lProgrL．mt，OperL．Cu催gOJ所〟∫〃亀JkI′lra

ISrntlolIiSko

ZaI笹Zniknr9doSIWZ

lNFRASTRUKTURA
ISRODOWISKO

L V r、ヽili′＼日（，1人、時iiト点）、

上蓋

Wzer

UMOWYWSPRAmEZAMOW脚〃APUBLICZNEGO

narealizaq宇：

Zhdania18－，，Budowasiecikana枕aqtsanitarnyW〟L：C謝aka，OssoWSkiegoiSV0‘批owq

Wb，rarくわwie’l

Umowanr……………．．．．．

zawarta w dniu……………………………‥rOku w Zyrardowie pomiedzy Przedsi帥iorstwem

GospodarkiKomunaln重言、Zyrarddw’’SpdIka z o・0，96－300Zyrarddw uL Czysta5・

wpISanym do rqestrLl PrZedsiebiorcdw prowadzonego przez S担IiejonoW′dla m・St・

Warszawy w Warszawic，XIV WydzialGospodarczy pod numerem KRS：0000153850・

NIP838－000－72－01，REGON750086653，KapitaIZakladoWy47・207・000，0021・

reprezentowanymPrZCZ：

ZWanymdalej，，ZamawlaJaCym”

a

reprezcntowanymPrZeZ：

zwanymdalq「’Wykonawc坤・

WrezultaciedokonaniaprzczZamawlaJaCegOWboruofertyWykonawcywpostepoWaniu
oudzieleniezamdwieniapublicznego，PrOWadzonymwtrybieprzetargunieograniczonegona

podstawie坦鎚型Zdnia29stycznia2004rokuPrawozambwiehpublicznychzostalazawarta

ninlqSZaUmowa，ZWanadalqi一一Umow才一onastepuJaCqtreSci：
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j q鋤kqa／sIoInychi妬′聞，kdWZa′7，6Me171a‘掘／，0・▼竹，n間maO・，djele17je：amdlV，en，apLIbI′‘ニr・egUprU間‘ko′7egO一一il′1）b′eprニetarg・′

′，IeOgTt7′7′C＝0′㌘gO｝～arOboルbL，dJ一レJarTepO擁yqcenarea／L＝aq′Zadar，′a′7r18・B〟do、一CJSleCtk‘Ina／にtLy上SmIIar′7’JT，llI CeI′aka・

0．9SOIVSk，egOISro‘Jko一一′匂同一Zl，r‘‘r‘10、一・IC’i、，・CIIOd＝qCCgO、′SkladF，r（函′一，，Go坤IO‘krka、yOd′10－jc′e柄、Va一一・n壷rl‘ノみrur品、仁hLlp／／’

、・i函tnmr・SO一一，ar・egOPrこe：軌eFz，rOr・ySkqニejrodk6、一′句ndus－′Sbのr・0高一し，rumaChProgra個，Operacw化gOhPt思Ir読ItIra

I幻／OdoIIノISko

PRZEDMIOTUMOWY

§1

1・Przcdmiotem UmowyJeSt Wykonanie robdt budowlanych poIc劉aCyCll na rCalizaql

Zadania18－，，BudowasiecikanalizacJISanitarneJWul．：Cehaka，OssowskicgoiSrodkowcJ

wZyrardowic男，WChodzqcegowskfadPr〔蒔ktu”Gospodarkawodn0－gciekowawmieScie

Zyrardbw EtapII”wspdlHnansowanego przez Unie Europdska Ze鉦odkdw Funduszu

SpbjnoSciwramachProgramuOperacyInCg011品astrukturaiSrodowisk〇・

2・Przedmiot Umowy zostanie wlrkonany na warunkachi w zakresie okreSlonym

wpostanowrieniachninlqIS袖UmowyoraznawarunkachiwzakresieokreSlonymwnW・

dokumentach，ktdrebedaodczytywaneiinterpretowanejakointcgralnacz函Umowy：

a）Decyをiaopozwoleniunabudowe‥RB・6740・5・l・2015zdniaO2・02・2015r・

b）Prqjckt budowlany r Budowa siecikanalizacjisanitarn句Zyrarddw ul∴Cehaka，

OssowskiegoiSrodkowqwZyrardowie，dz・eW∴4235，4251，4264・

C）Opillia geotechniczna dokumentacja badah podloza gruntowego ora7　Projekt

Geotechniczny dla zadania，，Budowa kanalizacJISanitarnq W ul・Cehaka－Ossowskiegoi

SrodkoweiWZyrardowie”，

d）SpecyT kaqjaTechnicznaWykonaniaiOdbioruRobdtBudowLanycll（STWiORB）・

e）OftrtaWykonawcywrazzza互cznikami，

O SpecyHkacjaIstotnychWaruJねwZamdwienia（SIWZ），

g）W）ja誼ieniaZamawi王滝Cegoudzielanewtrakcieproceduryprzctargow匂・

3．NazakresrzeczowyprzedmiotuzamdwieniaskIadasie‥

1）　BudowasiecikanalizaqlSanitarneJOlaczl高dlugoSciok・269mbzrurPVCwrazze

studniamirewIZym′mi，Wtym‥StudniezPVCの425mm－6szt・OraZStudniabetonowa

の1200mm－l szt．

2）　OdtworzenienawierzchlliutwardzoneJW：ul・SrodkowqlCZeSCiowoLlLCehaka・

3）　Odtworzenienawierzchninieutwardzonqwul・Srodkowq・

4）　Robotyodwodnieniowe・

5）ZageSZCZeniegruntuwrazzwykonaniembadahzageszc7eniagruntu（wiloSci4egz・

dlaZamawlaJaCegO），ktdrepotwierdzauZySkaniewymaganegowPrqjekciebudowlan〉mOraZ

Specyfikacji Technicznej Wykollaniai Odbioru Robdt Budowlanych－ZWand da塙

STWiORB，StOPnlaZageSZCZeniagruntu，ktdrcwykonanezostmaPrZeZjednostkeposiadajqca

kwalifikaqiedowykonywaniatychbadah・

6）　UsunleCiekolizJ1ZinfraslruktuTaPOdziemna・

7）　Obsluga geodezyjna przedmiotu zamdwienja（tyczcnie orazinwentaryzacja

geodezyJnaPOWykonawczazaewidencJOnOWanaWPowiato、VymO計odkuGcodezyJnyrmW

許ard㌫書評岩盤d器慧喜g嵩Z。。1．Ll。hu d。。g。Weg。
wprowadzonej／ychnaczastrwaniarobdtwrazzoplatazazaJeClaPaSadrogowegonaczas

prowadzeniarobdtwrazzestosownymiopLniamiiuzgodnieniami・

9）　Pr6byszczelnoSci．inspekcjakameraTVwykonanejkanalizaqJISanitarneJ

（2egz・PlytyCDdlaZamawi斬C等0）・

10）Wykonanie dokumentaqi．prQjektow註∴wraz z uzgodnieniamii u子ySkanie

odpowiednich decyzJiadministracyJn）rChjeSlito bedzie konieczne do wvkonanla rObdt

budowlanych．

11）　WykonanieDokumelltaCjipovYykonaW′C袖wiloSci4egz・dlaZamawiこ南cego・

12）中ec子ynnOScinieWmiellionewyZd・akoniecznedo、Wkonaniaprzedmiotu

zamdwicnlaOPISanegOWPunkciel）・
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坤eqtがa（叩hlOIIV，Ch胸r！JnkdwZa間柄Ienla‘掬po的pO、Va〝′aOud＝ie／enle＝a′′面，len′apubllC二mgOprOlt，ad＝OrIegOII・〟γblepr＝elarglJ

meOg柑〃′C二OIlegO〝arubo少b一面、高nepoJe削IqCe〝ar’ealtmq′Z批九MlL2日〝rJ8－・Bl，d0－IIaSJeCはa′7al′こaq′Su′7／Ia，JTy一間）（lehakai

O330時i柄ee oISrodko一均一，・みrardo用e”’、，lCI70d二qCegO一一，Skla‘1PrqeM，，，GosL，0んr紘一VO‘方70－品ekolL，allimle諒，eZllr・‘Ir話柄－Flqp／I’

…pb的a7750、一at7egOPr二eニ［加eFIII－。I）ぴkq二eiiroaXdl↓IFl，ruれ拙・草4170品、一Ira川aChProgr〟′肌，Ope′（，〔〃r7egO／所。S佑Ikhlra

lSr。‘わー用読。

4．Szczegdlowy zakresi opIS PrZedmiotu zamdwienia　朋ty ZOStaI w DokumentacJI

PrqjektowejokreSlonejw§1，uSt，2b，COraZSTWiORB．

5．W przypadku sprzccznoSci w postanowieniacll dotyczacych przcdmiotu Umowy，do

Celdwinterpretacjibed脅mialyplerWSZehstwodokumentyzgodnieznastepuJ卑Cqkolejnogciq：

WyjaSnieniaZamawlaJaCegOudzielonewtrakcieproceduryprzetargowej，Projektbudowlany，

STWiORB．

6．WykonawcaoSwiadcza，ZeZaPOZnalsle ZDokumentacJqPrOjektowq，STWiORB oraz

innymidokumentamiopISuaCymlPrZedmiotzamdwieniainicstwicrdzawnichbleddw，ani

brakdw．JezeliwtrakcierealizacjiUmowyzostanawjakikoIwieksposbb函wnionebledylub

brakiwww．dokumentach，WykonawcaniczwIoczlliezawiadomionichZamawla．JqCegO，nie

POZnlejjednakniZWterminie3dnioddatyichujaWnienia・

7．0pisane w ust・1roboty obejm朋WSZelkie roboty，dostawy materialdw，LlrZadzeh

isprzetu oraz uslug，rOZruChyiprdby，badania，SZkolenia niezbednc do nalczytego oraz

terminowegowYkollaniaprzedmiotuUmovv．

8．Wykonawca zobowlaZue Sle Wykonad przcdmiot Umowy zgodnie z dokumentacJa

prqiektowa，Specyfikacja Techniczna Wykonaniai Odbioru Robdt Budowlanych

（STWiORB）orazinnymidokumentamiopis函cymip：Zedmiotzamdwiellia，ZZaChoYanicnl

mo拙wien利Wieksz亘istarannoSci，ZgOdniezzasadamlWiedzytechniczn訪obowLaZuJqCyml

przepISamitechniczno－budowlanyml，WSZCZegdlnoScizprzeplSanliustawyzdllia71ipca

1994T．Prawobudowlane（tekstjednolity：Dz．U．Z2013r．，POZ・1409ze7m・）・

MATERIALYIURZADZENIASTOSOWANEDOREALIZACJI
PRZEDMIOTUUMOWY

§2

1．WszelkieWyrOby（matcrialy，urZadzeniaimaszyny）zastosowaneprzezWykonawcedo

realizaqlPrZedmiotuUmowymuszq：

a）spelniadwszelkiewymogiustawyPrawobudowlaneiinnychprzepisdw、

b）byC dopuszczone do obrotui do powszechnegolub jednostkowego stosoWania

w budowrnictwiei na dowdd tego posiadaC odpOWiednic dokumenty wymagane przez

WlaSciWePrZePISy・

2・WykonawcajeStZOboWlaZanyPrZekazadZamawlaJaCemudokumenty・Oktdrychmowaw

ust．lprzedichzastosowaniem，WraZZeWSkazaniempodstawyprawnqwprowadzeniado

Obrotuvryrobu．

3．Wykonawca ponosiodpowiedzialnoSC za skutkiwynikajace z zastosowania WyrObdw

niezgodnychzUmowaiobowlaZLUaCymlPrZePISami・

TERMINY

§3

1，UstalaslenaStePLUaCeternlLny：

a）TerminI・OzpOCZeCiarcalizacjiprzedmiotuUmowy：dziehpodpisaniaUmowy・

b）WymaganyTerminZakohezeniaRealizacjiPrzedmiotuUmowy－31・08・2015r・

2．ZaTermin Zakohczenia RealizacjiPrzedmiotLIUmowy rozumie∴Sle temin wykonania

robdt budowlanych obietych Umowa，POtWierdzony przez Zamawl明CegOi TnZynlCra

KontraktuIInspektoraNadzoruwProtokoleOdbioruKohcowegoRobdt・

3．Wykonawca zobowlaZanyJeSt naJPOZnlq na CO岬mnlej14dni przed Terminem

Zakohczenia RealizacjiPrzedmiotu Umowy przekazaC do zatwierdzenia ZamawlZUaCemu

DokumentacJe POWykonawczq OraZ WSZyStkicinne niezbedne dokumenty，W Zakrcsie
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umozliwlaJqCymZloienieZamawlaJaCemuZaWiadomieniaozakohc7・eniubudoWγ，Oktdrym

moWaWuStaWiePrawobudowlane．

4．ZamawlaJaCyPrZekaLeWykonawcynaJCgOPISemneZ的anieTerenbudowy，nicpoznlql

niZwterminie3dnioddatyzlozeniaz的ania，jednakniewczeSni印niz：

－Wdniu，Wktdrymubezpieczellia，Okt6rychmowaw§6bedazawarteiopIacone，adowdd

ichzawarciaiopIaceniazostaniedostarczonyZamawlqaCemu，

－Wdniu，WktdrymstronyLIZgOdniatreSCHarmonogramurzecZOWO－Hnansowego，Planu

PlatnoSci．

5．Zamawl瑚CyprZekaZeWykonawcyDokumenlaqIePrqiektow雀，SpecyHka（涼Techniczna

WykonaniaiOdbioruRobdtBudowlanych（STWiORB）niepdZniejniZwdniuprzekazania

Terenubudowy．

HARMONOGRAMRZECZOWO－FINANSOWYIPLANPLATNOSCI

§4

1．Nie柵′loczniepozawarciuUmowyWykonawcaprzedloか・：

a）uzgodniony z ZamawiajacymiInZyniercm Kontraktu／Inspektorem NadzorLI

IIarmonogramrzcczowo－finansowy，StanOWlqCyhamonogram realizacJIPOSZCZegdlnych

robdt z terminamiich rozpoczecla，Zakohczeniaiwartogciamioraz sporzqdzony naJegO

podstawie Plan PIatnoSci okre的qcy przyJete Okrcsy rozliczeniowe oraz wysokoSC

poszczegdlnych pIatnoSci言akie ZamawlaJqCy ZObowlaZany b函zie uregulowad z tytulu

WykonanianinleJSZejUmowy・

b）PlanPlatnogciwynik函CyZHarm竺OgramurZeCZOWO－Hnansowegoorazzgodny

zzawa塙UmowalZamierzeniamiZamawl明CegO・

2．Harmonogramrzeczowo－finansoWyZOStaniesporz如zonyprzezWykonawcedlarobdt

budowlanychobjetychDokumentacJaPrqjektowaorazSTWiORB・

3・Hamonogram rzeczoWO　一　組nansowyi Plan PlatnoSci nie moga byC sprzeczne

zzamierzeniamiinwcstycyJnymiZamawlaJqCegOiUmow礼

4・Wykonawca niezwlocznie uzgodni zInzynlerem Kontraktu／Inspektorem Nadzoru

iZamawl明Cym OraZPrZedlozyZamawlaJaCemuuaktualnione：Harmonogramrzeczowo－

HnansowyiPlanPlatnoSclらeZelidokumentyteniebedazgadzalyslelubniebedaspqJne

zf祉tycznympostepempracyWykonawcylubplatnoSciami・

5．WykonawcazobowlaZanybedzierdwniezdo czynnoSciopISanq WuSt・4i5，jezeli

otrzymastosowanepowiadomienieodZamawl明CegOlubInzynLeraKontraktu／Tnspektora

Nadzoru．

PODWYKONAWCY

§5

1，Wykonawca，POdwykonawcalub dalszy podvrykonawca zambwienia na roboty

budowlanezamierzgacyzawrzeCumoweopodWγkonawstwo・ktbrqprzedmiotems牟rOboty

budowlane，JeSt Obow埼Zany，W trakcie realizacJI Zamdwienia publicznego na roboty

budowlane，doprzedlozeniaZamawl瑚CemuPrqjekmte．lumOWy，prZyCZymPOdwykonawca

lubdalszypodwykonawcaJeStObowlqZanydo互CZyCZgOdeWykonawcynaZaWarCicumOWy

OPOdwykonawstwootreScizgodndzpr（扉ktemumowy・

2．Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcylub dalszemLI POdwykonawcy

przewidziany WumOWie o podwykonawstWO nie moze byC dlu7SZy ni230dnioddnia

doreczeniaWykonawcy，POdvTykonawcyLubdalszemupodwykonawcyI涼tuTylubrachunku・
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POtWierdzajacych wykonanie zLeconeJ POdwykonawcylub dalszemu podwykonawcy

dostawy，uSlugilubrobotybudowlang・

3．Zamawiajacy，W terminie d014（czternastu）dniod przedstawienia prC串ktu umoWγ

OktdrymmowaWuSt．l，maPraWOdozgIoszeniapISemnyChzastrzeZehdoprqiektuumoWy

OPOdvTykonawstwo，ktdrqprzedmiotemsarObotybudowlane：

1）niespelni雀jaC WymagahokreSlonycllWSPeCyHkacjiistotnychwarunkdwzamdwienia；

2）gdyprzeWidujeterminzaplaty、WnagrOdzeniadluzszynizokreglonywust・2・

4．Niezgloszenie pISemnyCh zastrzeZeh do przed1020negO PrOjektu umo、y

opodwykonawstwo，ktdrgprzedmiotcmsarobotybudowlane，Wterminie14dni，uWaZaSle

ZaakccptaqeprqiektuumovryprzezZamaW′la壇CegO・

5．Wykonawca，POdwykonawcalub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawl補Cemu POSwiadczona Za ZgOdnoSC z oryglnalem kopie

zawartqumowyopodWykonawstwro，ktdrqprzedmiotemsqrObotybudowrlane，WtCrmillie7

dnioddniaJeJZaWarCia．

6．Zamawl明Cy，W terminie14　dni，Zglasza plSCmny SPrZeCiw do umoWy

opodwykonawstwo，ktdreJPrZCdmiotemsarobotybudowlane，WPrZyPadkach，O ktdrych

mowawust．3pktl）lub2）・

7・NiczgIoszeniepISemnegOSPrZeCiwudoprzedlozonqumovTyOPOdwykonawstwo・ktdreJ

przedmiotemsarobotybudowlane，Wterminie14dni，uWaZaSiezaakceptacJeumOWyPrZeZ

ZamawIZUaCegO．

8，Wykonawca，POdwykonawcalub daLszy podwykonawca zamdwienia na roboty

bLldowlane przedkhda ZamawlaJaCemu POSwiadczonq za zgodnoSC z orygmalem kopie

zawa的umowopodwykonawstwo，ktdrqprzcdmiotemsadostawylubusIugl，Wteminie7

dnioddniaJqZaWarCia，ZWyIaczeniemumdwopodwykonawstwoowartoScimnleJSZqni2

0，5％wartoSciumowywsprawiezamdwieniapublicznegoorazumdwopodwykonawstwr0・

ktdrychprzedmiotzostaIwskazanyprzezZamawl補CegOWSPCCyfikacjiistotnychwarunkdw

zamdwienia言ako nlePOdlegaJaCyninlqSZemuObowiazkowi・Wylaczenie，Oktdrymmowa

w zdaniu plerWSZym，nie dolyczy umdw o podWkonawstwo o wartoSciWiekszeJ ni2

5000071．

9．Wprzypadku，Oktdrymmowawust・8，jezeliterminzaplatywynagrodzeniaJCStdIuzszy

ni230dni，Zamawla璃CyinfbmuJeOtymWykonawcelWZyWagOdodoprowadzeniado

zmianytqumowypodrygoremwys喧Pleniaozap15喧k－aryumOW些i・

10．PrzepISyuSt・1－9stostuesleOdpowiedniodozmiantqlumOWyOPOdwykonawstwo・

11．Wykonawca bedzie kazdorazowo przedkladaIZamawl瑚CCmu WraZ Z kazda faktura

oSwiadczenia podwykonawcbwi dalszych podwykonawcdw zaakceptowanych przez

ZamawlalaCegO ZgOdnie z postanowieniami ninlqSZej Umow oraz kopie dokonanych

przelewdw，POtWierdzをiacychuregulowanienaichrzeczprzezWykonawc wYmagalnychna

dziehzloZeniaww．oiwiadczenianaleznoSciztytulurealizacJlumdwpodwykonawczych・

WprzypadkubrakudolaczeniatychoSwiadczeh・ZamawlajaCymOZedokonaCbezpoSrednjq

zapIaty wymagalnego wynagrodzenia przys山guJaCegO POdwykonawcylub daLszemu

podvvkonawcy，ktdry zawarI zaakceptowana przez ZamawlaJaCegO umOWe

opodwykonawstwo，ktdreJPrZedmiotems卑rObotybudowlane，LubktdryzawarlprzedtoZona

Zamaw埋aCemuumOWeOPOdwykonawstwo，ktbrqIPrZedmiotemsadostawyLubuslugl・

12・Wynagrodzenle，Oktdrymmowawust・11，dotyczywylacznienaleZnoscIPOWStalychpo

zaakceptowaniuprzezZamau′laJqCegOumOWyOPOdwykonawstwo，ktdrqprzedmiotclnSa

roboty budow厄ne，lub po przedloZeniu Z・amaWla憎Cemu POSwiadczonq za7LgOdnoSd

zoryglnaIemkopiiumowyopodvTykonawstwo，ktdrqpr7edmiotemsadostawylubuslugl・

13．BezpoSrednia zaplata obejmuJC WIacznie naleZne wynagrodzenlC，bez odsetek，

nalcZnychpodwykonawcylubdalszemupodwykonawcy・
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14．Przcd dokonaniem bezpoSrednieJ ZaPlaty ZamawlgqCyJeSt Obowl魯Zany umOZliwie

Wykonawcy zgloszenie pISemnyCh uwag dotycz年CyCh zasadnoSci bezpoSredniqI Z祖PIaty

WynagrOdzeniapodwkonawcylub dalszemu podwykonawcy，O ktdrych mowa w ust．11．

Zamawl明CyinfbrmuJe O terminie zgねszania u、Vag，nie krdtszym niz7dni od dnia

doreczenialejinJbrmaql．

15．Wprzypadkuzgloszeniauwag，Oktdrychmowawust・14∴Wterminiewskazanymprzez

ZamawlaJaCegO，ZamawlaJaCymOZe：

1）nie dokonaC bezpoSredniqi zaplaty YynagrOdzenia podwykonawcylub dalszemu

POdwykonawcy，JeZeliwykonawcawykazenleZaSadnoSdtakiejzaplaty，albo

2）zlozyd do depozytu sadowego kwote POtrZebnq∴mナ　POkrycie wynagrodze卓

POdwykonawcyLubdalszegopodwykonawcyWPrZyPadkuistnlenlaZaSadlliczqw卸PliwoScI

Zamawla璃CegOCOdoWySOkoScinaleznqzaplatylubpodmiotu，ktdrcmuplatnoSesIGnalczy，

albo

3）dokonaC bezpo紅edniej zaplaty w）′nagrOdzenia podwykonawrCylub dalszemu

podwykonawcyJeZelipodwykonawcalubdalszypodwykonawcawykaZezasadno詑takid

Zaplaty．

16．W przypadku dokonania bezpo計edniq zaplaty podwykonawcylub dalszcmu

podvYykonawcy，O ktdrych mowa w ust・ll，Zamawl明Cy POtraCa kwote wyplaconego

WynagrOdzeniazWynagrOdzenianalcznegoWykonawcy・

17．KoniecznoSC wielokrotnego dokonyWania bezpoSredniq zaplaty podvrykonawcylub

dalszemu podwykonawcy，O ktdrych mowa w ust・11，1ub koniec7mOSC dokonania

bczpoSrednich zaplat na sume wi阜ksza niz5％wartoSciumowry W SPraWie zamOwienia

publicznego moze stanowIC POdstaw昏do odS塙Plenia od umow w sprawie zam6Wienia

PublicznegoprzezZamawlaIaCegO・

18・PrzepISy uSt・1－17nie narusz明PraWiobowiazkdw ZamawlaJqCegO・Wykonawcy，

podwykonawcyidalszegopodwykonawcywynikajacych7・PrZePisdwrart・647iustaw）rZdllia

23kwietnia1964r．－Kodekscywilny．

19．Wykonawca nie moze powierzyc podwykonawcom realizaqii kluczowyCh czesci

zamdwieniaprzedmiotullillleJSZもUmowywprzypadkuzastrzeZeniaprzczZamaWl明CegO

obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce，Za W）南tkiem zakresu，W jakim

Wykonawcapowo担eslenaZaSObyinnegopodmiotu，naZaSadachokreSlollyChwart・26LlSt・

2bustavTyPraWOZamdwiehpublicznychlWCeluvTykazaniaspelnianiaWarunkdw，Oktdrych

mowawart．22ust．lustawyprawozamdwiehpublicznych・

UBEZPIECZENIE

§6

1．　Wykonawcazapewni，naOkresoddniaprzekazaniaTerenubudowydodnia（teminu）

zakohczeniarealizacJIPrZedmiotuUmowy，C．datyOdbioruKolicowegoRobbtubezpleCZenie

budowy，ktdrebedzieobeimowaCswoimzakresemmiedzylnnymi：

a）ubezp亨enie odpowicdzialnoScicywilnej deliktoW匂z tytulu zniszczcllia wszelkiej

WlasnoSc：nakwotelmlnzt（ubezpieczeniezaszkodyrzecz㍗eim祖tkowe），

b）ubezpleCZenieododpowiedzialnoScicywilnej deliktowreJnaWyPadek岳mierci，kalectwa

lubuszkodzeniacialanakwc鳴lmlnzl（ubezpieczeniezaszkodyosobowe）wodnjesieniu

do：

－　OSdbupowa血ionychdoprzebyWanianaTereniebudow，

－　OSdbtrzecich，ktdreniesauPOWaかionedoprzebyWanianaTereniebudowy，
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C）ubezpieczenieodzniszczehrobdt，materiaIdwisprzetuorazin誓gOn亨iao鴎tych

Umowa（ubezpleCZenieoddziatalnoScibudowrlanej）nakwrotcnlCmnleJSZ雀I112120％kwoty

WynagrOdzeniaokreSIonego．W§12ust・2UmoW′y（brutto）・

2．　Kopie umdw ubezpleCZenia（polis）wraz z dowodamizaplaty odpoIVicdnid czeSci

SkladkiWykonawcaprzekaZeZamawlaJqCemu・

3．　JeZeli Wykonawca nic przedstawi zadanq poLisy lub dokumentdW

ubezpieczen10WyCh，jakitezdowoddwzapIatyodpowiedn互C7肇Ciskladekwterminie28

dnioddniapodpisaniaUmowy，Zamawl棚CymOzezawrzeC umoweubezpleCZeniowana

koszt Wykonawcy．W takim przypadku ZamawIZ掘CyJeSt uPraWniony do obci姫enia

Wykonawcy kwotq zaplaconych skIadek ubezpleCZenlOWyCh，ktdra moze potracii z kwot

naleznychWykonawcy．

4・　Wykonawca przed zawarciem ubezpICCZCnia ma obowlaZek uzyskania akceptacJI

Zamawig南cegotreSciumbwubezpieczenia（polis）・

5．　Zmiany warunkbwubezpleCZeniamogabyd dokonywanezazgodaZamawlaJaCegO

lubjakoogdlnezmianywprowadzaneprzeznmeubezpleCZeniowa，ZktdraZOStalazawarta

umowa ubezpleCZenioWa・Obydwie strony Umowy mLISZa PrZeStrZegaC Warunkdw polis

ubezpleCZenlOWCh．

6．　ZamawlaJaCyi TnZynler Kontraktu／Inspektorzy NadzoruInWeSlorskiego beda

rdwnolegle z Wykonawcq obj印10Chrona ubezpleCZeniowaiubezpleCZeniem，O ktdrych

moWaWuSt．1pkt．a）ib）．

7．　Bene的entami z tytulu ubezpiec7enia，O ktbrym mo、Va W uSt・l pkt・C）bedq

rdwnolegleWykonawcaiZamawlと掘Cy・

8．　UbezpleCZenia，Oktdrychmowapowy狙muszapozostaiwmocyprzezcalyczas

trwaniaUmowyaZdodnia（terminu）zakohczeniarealiza串przcdmiotuUmowy（OdbiorLI

KohcowegoRobdt）．

9．　JeZelizjakiegokoIwiekpowoduube7PieczenianicbedapozostawaCwmocyprzez

okres，Oktdrymmowawust・8，ZamawlaJqCymOZezawrzeCumoweubezpLCCZCniowana

koszt Wykonawc〉′i W takim przypadku Zamawl棚CyJeSt uPraWnion）′do obciazenia

WykonawcykwotazaplaconyChskIadekubezpleCZenlOVryCh，ktdramOZePOtrqCiCzkwot

naleznychWykonawcy・

FUNKCJE

§7

1．　Podmiotem kontroluJaCyminadzoruJ卑Cym Z ramienia Zamawl明CegO PraWidIowa

realizacjeUmowylPelniaCymfunkcjereprezentantaZamawla揮egOPrZedWykonawcaJeSt

InzynierKontraktu／InspektorNadzoru・

2・　RoleInZynleraKontraktunazadaniupe霊niCbedzie：

3．　WimieniuInZynlera Kontraktu osobami spraw晒Cymi obowiazki zwlaZane Ze

wspdlprac雀　Z Wykonawca“nadzorem nad prowadzonymi robotami oraz koordynacJa

PrOWadzonychrobdtbeda：

a）　InZynierRezydentwosobie

b）Inspektorrobdtsanitarnychwosobie

c）Tnspektorrob6tdrogovrychwosobie

4．　Wykonawcaustanawia：

a）Kierownikabudowywosobie

b）Kierowllikarobdtdrogowychwosobie
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PRAWAIOBOWIAZKIZAMAWIAJACEGO

§8

1．Do obowiazkdw Zamawl棚CegO pOZainnymiokreSlonymiw treScininleJSZej Umowy

nalezy：

1）protokolarneprzekazanieTerenubudo、rynaWarunkachokreSlonychw§3ust・4・

2）przekazanie WykonawcyDokumcntaqilPrqjektow諒STWiORB，kserokopiiDecyzji

OPOZWOleniunabudowe，DziennikaBudowy，

3）pr71yStapicnicdoodbioruprzedmiotuUmowy，

4）zap如aumdwione学OWyTagrOdzenia・

2．ZamawLaJaCy uPraWnlOnyJeSt do kontrolowania praW刷owoSci Wykonania robdt，

yszczegdlnoSciichjakoScL terminoWrOSciiuzyciawlaSciwych wyrobdw（materialdw
lurZadzeh）・

3．ZamawlaJaCymaPraWOZglaszadzastrzezeniaiz軸aCodWykonaWCyuSunleClaZTerenu

budow kaZd喧osoby，ktdrazdaniemZamawlaJaCegO ZaCllOW叩e Sle niewrlaSciwielubjest

nickompetentnalub niedbala w wykonaniu swoich obowiazkdw・W uzasadllionych

przypadkachZamawl明CymOZezqdaCusunleClaZTerenubudowypodWykonawrcbw・

OBOWIAZKIWYKONAWCY

§9

DoobowiqzkdwWykonawcy，POZainnymiokreSLonymiwtreScininlqSZejUmoW′ynalezy

WSZCZegdlno紅i：

1）Prawidtowewykonaniewszystkichrobdtzwiqzanychzrealiza〔尭przedmiotuUmowy

zgodniezJqPOStanOWieniami，ZgOdniezDokumcntacjaPrqiektowaOraZSTWiORB，OraZ

innymidokumentamiopIS棚CymlPrZedmiotzamdwienia，7aSadamiwiedzytcchnicznq主

obowlaZuJaCymlprZePISami－WtymteChniczno－budowlanymi，atakzezzachoW′aniem

nalezyteJStaramOSci，WterminieokreSlonymWUmowie・

2）WprzypadkustwierdzeTiaprzczWykonawcewadw Dokumentacjiprqiektow亭OraZ

winnyChdokumentachopISuJaCyChprzedmiotUmow，ZaWiadomienieZamaWla揮egO

wterminie3－Ch dniod datyich tJawnienia・W przypadku zaniechania zawiadomienia

Wykonawca ponosiodpowiedzialnoSiza szkody Wynikle wskutek nieァaw竜domienia

owadach．

3）ProwadzenierobdtwsposdbniepowodL南cyszkdd，WtymZagrOZeniabezpieczehstwa

ludziimieniuorazzapewnlaJaCy OChroneuzasadnionychinteresdwosdbtrzecich，pOd

rygoremodpowiedzialnoScicywilneJZaPOWStaleszkody・

4）Zawarcieubezpieczclizgodniezwarunkamiokreflonymiw§6・

5）Koordynacja prowadzenia robdt przez Wykonawce z Zamaw車庫ymiInzynierem

KontraktLu′InspektoremNadzoru・

6）OpracowaniePlanuBezpieczehstwaiOchronyZdrowia，OktdrymmoWaWart・21a

ustawyprawoBudowlanelprZekazanicZamaw噂IaCemuWiloSci3egTl・

7）Obsluga．geodezyjna przedmiotu zamdwienia・W SZC誓61noici：geOdezyjne

vryznaczenleObiektdwbudowLanychwterenle，CZynnOSClgeOdezyJneWtOkubudowyoraz

po zakohczcniu budowy，POZySkanie aklualnq mapy zasadniczel teren6Wr Objetych

PrZedmiotemUmoWy・

8）Prowadzeniedokumentaqiibudovryo：aZ．SPOrZadzenieDokumentadipowykonawczg

w同oSci4egz・iinwentaryzaqlgeOdezyJneJpOVrykonawczqzawiera揮qPOSWiadczenle

o、ieJ prZekazaniui zaeWidencJOnOWaniu w O計Odku DokumentacJi GeodezyJnq

iKartograHcznejwZyrardowie－WiloSci4egzemplarzy（Oryginaly）・
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9）Wykonanie竺WtaSnykosztwszystkichniezbqdnychbadahiprdb，uZgOdnieh，

10）Zapewnleme WSZyStkich niezbednych nadzordwi poniesienje zwiazanych z tym

kosztdwpozanadzoreminwestorskimiautorskimPrQjektanta・

11）UzyskanicwszystkichniezbednychzgddnaczasrealizadiprzedmiotuUnlOWy・

12）DostarczenieZamawiこ高cemudokunlentbw．ktdrebedaPOtWierdzaly言とproponowane

przezWykonawcewyroby（materialyiurzadzenia）posiadaiaw〉maganeParametryOraZ

potWierdzajqdopuszczeniedoobrotulPOWSZeChnegostosowania・

13）Przestrzeganie na Terenie budowyiterenie przylegIym porzqdku，PrZePisbw bhp

lp・pOア・

14）Przygotowanieodstronytechllicznejprdb，badahorazprzeprowadzenicnasw句koszt

PTdb，badah．

15）Zglaszanicdoodbiorurobdtzanik萌cychlubulcg魂cychzakryciu・

16）Prowadzenie KsiaZki Obmiaru w fbrmiei zakresle uZgOdnionym zInzynierem

Kontraktu／InspektoremNadzoruiZamawl劉aCym・

17）Sporz的zenie oraz aktualizowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacymilnzynierem

Kontraktu′Inspektorem Nadzoru Harmonogramu rzeczowo－finansowego oraz Planu

PlatnoSci．

18）PrzedkIadanieInzyrnierowiKontraktu／InspektorowriNadzorudodnia5－gOkazdeg9

mieslaCaWfbrmiepISemneJraPOrtdwmiesleCZnyChzpostepurobdtwfbrmieitreSci

uzgodnionejzInzynleremKontraktu／InspektoremNadzoru・

19）Wykonanie dokumentacji prqjektowd，WraZ Z uZgOdnieniamii ufySkanie

odpowiednichdecyzJiadministracyJnJ′Chje組tobcdziekoniecznedowvkonanlarObdt

budowrlanych．

TERENBUDOWY

§10

1．0dchwiliprotokolarnegoprzeJCiciaTerenubudowydoczasuodbioruprzedmiotuUmowy

WykonawcaponosiodpowiedzialnoSCzaurzadzenielgOSPOdarowanienanimorazzaszkody

wyniklenatymterenie・

2・WykonawcaodpowiedzialnyJeStZautrZymyWanieTerenubudowywstanicwoLnymod

przeszkddkomunikacyJnyCh・

3．PozakohczeniurobdtbudowtanychiprzedzawiadomieniemogotowoScidoodbiorurobdt，

oktdrymmowaw§14ust・2・Wy′konaw：CaZObowiazanyjestdoprowadzieTercnbudowy

orazterenprzylegly，donalczytegostanulPOrZ担ku，atakZe－WraZiekorzystania－drogl

sasiad函cezterenem，naktbrymprowadzonebylyrobotylubnaruszoncprzyprowadzonych

robotach．

4・Wykonawcabedzienawlasnykosztskladowal・uSuWaliutylizowa「wszelkieodpadyoraz

nlePOtrZebnematerialyiurzqdzeniapocl10dzacezrozbidrkilubpowstalewtrakcierealizacJl

robdtbudowlanych．

5．WykonawcazobowlaZuJeSiedozabezpLeC窮niaTerenubLldowyorazpozostaJaCegOnanim

sprzetuprzeddostepemosdbtrzecich・

6・WykonawcazobowlaZuJeSleZaPCWniCnaTereniebudowy・Wgrallicachprzekazanych

przezzamawlaJaCegO OraZ naterenie przyleglym naleZytylad，POrZ担ek“przestrzeganie

przepISdw bhp，ZaSad ochrony Srodowiska，P・POZ・，OCllrOne Znqidし直cych sie naterenie

obiektdw，Sieci，lnStalacJlOraZurZadzehuzbr（房niatcrcnuiutrzymanieichwnalezytym

stanietechnicznym，POnOSZaCWSZelkiekonsekwenqeztegotytulu・

7．WykonawcazobowiazuJeSleZaPeWniCwlasnymstaranieminaswqikosztzasilanieTerenu

budowywenergieelektryczna，WOde，OdprowadzenieSciekdw（toalety）・
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SPOTKANIAINFORMACY，TNO－KOORDYNACY．JNE

§11

1．W trakcie realizaql PrZedmiotu Umow moga odbywae sle SPOtkaniainfbrmacyJnO－

koordynacyJne Z udzialem przedstawicieli Wyko皿WrCy，ZamawlaJaCegOiInZynlera

Kontraktu／Tnspektora Nadzoru，W kt6rych m棚Obowiazek uczestniczyc przedstawiciele

WW．StrOnlubosobyprzeznichupoWamione・

2・Wspotkaniachoktdrychmowawust・lmogqbraCudZialtakZeinneosobypowolanepr7e7

Strony．

3．SpotkaniabedasieodbywaCwsiedzibieZamawlaJaCegOWZyrardowie，PrZyuLCzystej5・

DziehorazgodzinaspotkahzostanaustaloneprzezZamaw湿潤CegO，POZaSlegnleCluOPlnii

Wykonawcy・

WYNAGRODZENIEISPOSOBZAPLATY

§12

1．Stronyustalaia，zeObowlaZuJqCqfbrm wynagrOdzeniaJeStWynagrOdzenieryczaltowe・

2・Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust・1ustala sle na kwote brutto　……・Zt

（slownie：……・………）・WtymPOdalekVAT……：‥ZI（sbwnie……………・）－ZgOdnieze

stawkaPOdatkuVATobowlaZ明CaWdniuwystawleniaJhktury・

3．Wynagrodzenie w〉′mienione w ust・2　0beimtue wszelkie koszty zwlaZane

z kompleksovrym wykonaniem przedmiotu Umowy，ZgOdnie zJCJtreScla OraZ Zakresem

okreSlonymw§1，jakrdwnieZkosztynie高tewDokumentacjiprqjektowejiSTWiORB・

4・WykonawcaoSwiadcza，ZenaetaplePrZygOtOWyWaniaottrtyzapoznalsleZTerenem

budowy，DokumentacJa Prqjektowai STWiORBiinnymi dokumentami opISuJaCymi

przedmiot zamdwienia oraz wykorzystal wszelkie Srodki ma揮e na Celu ustalenje

wynagrodzeniaobejmuJaCegOrObolyZW均ZaneZWykonaniemprzedmiotuUmo、W・

§13

1．ZaplatazawykonanerobotyodbywaCsiebedzienapodstawiejednej魚kturyprzqsciowq

ifbkturykohcoweJ，ZgOdniczrzeczywrlStymPOStePemrObdtiPlanemPlatnoScistanowlaCym

zalacznikdoninieiszejUmowy・

2．Podstawqdo wystawieniafaktury przqiSCiowrej bedzie sporzadzony przez Wykonawce

izatwierdzony przezInZynlera Kontraktu／Inspektora nadzoruiZamaw四年CegO Protokdl

odbiorurobdtw toku，WktdrymOkreSlonyzostaniezakresrzeczowo－flnansowy，jakizostal

zrealizowranyWOkresierozliczcnlOWymZgOdniezaktuaLnymHamonogramcmrzeczowo一

mansowymiPlanem platnoSci・Zaplata za prawidlowo wystaWionaJhkture przeJSCjowa

nast押lWterminie30dnioddatyjqjdoreczeniaZamaw粗膚Cemu・

3．WartoSCrobdtdlaeelbwplatnoSclpOSrednigniemozebyCnizszaniz30％wynagrodzenia

Oktdrymmowaw§12ust・2・

4．Zakresrzeczowo一角nansowy，OktbrymmOWaWuSt・2i3bedzieokre乱Onynapodstawie

stopnlaZaaWanSOWaniaelementdwrobdtzawartychwWykazieCcnwOfbrcieWykonawcy・

5．Protokdl odbioru robdt w toku musi byC∴zatwierdzony przezInZynlera

Kontraktu／InspektoraJbw NadzoruInwestorskiego przed przedstawienieln gO do

ZatWierdzenia przez ZamawlqaCegO・
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Przed wystawieniem Protokolu odbioru robdt w toku，Wykonawca winien dostarczyc

InzynlerOWiKontraktu／Inspektora／OwNadzoruInwestorskiego dokumenty，Oktdrychmowa

POnizqwust．6．

6・W celu zatwierdzenia Protokolu odbioru robdt w toku przez InZynLera

Kontraktu／InspektoralInspektordwNadzoruInwestorskiego，Wykonawcazobowl魯ZanybedZie

dostarczyC‥Ksiegeobmiaruzadanyokresrozliczen10W，Protokolyodbiordwcァ＊ciowyCh

OeSlizostalysporzad7One），ProtokolyrobdtzanikajqCyChiulegと尭cyehzakryciu（jeSlizostaIy

SPOrZ担ZOne），Protokoiy rozruchu（iezeli zostaIy sporz的ZOne），Deklarade zgodllOSci，

deklaracjecharakterystykiuzytkowもAtestynaWbudowanematerialy（jezelisaw）nagane

PrZePisami），ProtokoIyprdbisprawdzell，badah，rOZruChu，POmiardw，kamerowanie，uStalone

WUmowielubinnychdokumentachwymienionych w§lUmowylubwnik祖ce字

PrZePISdwlubnormdlawykonanychrobdtbudowlanych，pOmiarygeodezyJneWykonanel

POdpisane przez uprawnionego geodete potwierdzajace zgodnoSd wykonanych robdt z

DokumentacJ卑PrOjektowa．

Po sprawdzeniu ww．dokumentdw przezInZynlera Kontraktu／Inspektora／dw Nadzoru

Inwestorskiego，WykollaWCa WyStaWi Protokdl odbioru robdt W tOkui przedIozy go

InzynlerOWiKontraktu／Inspeklorowi／omNadzoruInwestorskiego・

7．Protokdlodbiorurobdtwtokuzostaniezatwierdzonypodokonaniuodbiorurobdtwtoku，O

kldrymmowaw’§14ust・5Umowy・

8．ProtokdlodbiorurobdtwtokunleZOStaniezatwierdZOny，JeZeli：

a）Protok61zawicraroboty，ktbreniezostalywkonanelubzostalywykonaneniezgodniez

UmowalubprzepISamitechniczno－budowlanymi，

b）dostarczonedokumentyzwnioskiemWykonawcyozatwierdzenieProtokoluodbiorurobdt

WtOkusaniekompletnclubbledlle，

C）Wykonawca nie dostarczylInzynierowi Kontraktu′Inspcktorowi／om Nadzo…

Tnwestorskicgo Raportdw miesleCZnyCh z postepu robdt，albo dostarczone Raporty

miesleCZneSqniekompletnelubzawier醐infbmacJenieodpowiadajqceprawdzie，

d）WartoSCzrealizowanychrobdtwokresierozliczeniovrymprzekraczakwoteprzewidziana

wHarmonogramierzeczowo誼nansowymiPlanjePlatnoSci，ChybazeStrollyuStalilylnaCZq，

e）Wykonawcalliedostarczydokumentdw，OktdrychmowawusL6，

9．RozliczeniekohcowenastaplnaPOdstawieProtokoluOdbio…KohcowegoRobdtpoJegO

zatwierdzcniuprzezInZynleraKontraktu／Inspektora／bwNadzoruInwestorskiego

iZamawlaJaCegO・

10．Podstawadowystawieniafakturykohcowejbedziesporz軸zonyprzezWykonawce

izatwierdzonyprzezInZynleraKontraktu／lnspektora／dwNadzorurnwestorskiego

iZamawl瑚CegOProtok610dbioruKohcowegoRobdt・

11・ZaplatazaprawidIowowstawionafakturekoJicowanastapIWterminie30dnioddatyJq

doreCZCniaZamawla璃CemuPOdwarunkiem，Ze

－WykonanyiodebranyzostaniecalyzakresrobdtobjetychUmow牛OraZ

－uSunleteZOStanaWSZyStkiewadyiusterkizawartcwProtokoleOdbioruKohcoWegORobdt，

－　Wykonawca wraz z Protokolem Odbioru Kohcowego Robdt zlozy OSwiadczenia

podwykonawcdw，iZbrakjestjakichkoIwiekzalegtoSciwzaplaciewynagrodzenianarzecz

podwykonawcdwwrazzkopiamlPrZelewdwpotwierdzajqcychdokonanieplatnoSci・

12．PlatnoSciza faktury dokonywane beda dla nastepし直cego podmiotu（Wykonawcylub

WykonaWCyWSPblniewrykon函cegozamdwienie）nakontowskazaneprzezWykonawcena

fakturze．

13．DataZaPlatyJeStdziehobciazeniarachunkuZamawLa壇CegO・

14，Zamawl明Cynieprzewid可eudziclaniazaliczek・
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ISrodo1－iISko

ODBIORY

§14

1．0dbidrmanacelustwierdzcnic：PraWidlowegowykonaniarobdtzanikajacycllOraZrObdt

ulegajacychzakryciu，PraWidlowego wykonania zakresu robdt do celbw platnoSci（odbidr

robdt w toku）Oraz odebranieiprzekazanie Zamawiajacemu caIego przedmiotu Umowy

（OdbidrKohcowyRobdt）・

2・Wykona：WCa ZaWiadomi ZamawIZUaCegOiInzynlera Konlraktu／Inspektora Nadzoru

O gOtOWOScido odbioru robdt na pISmielub faxcm na adres Zamawl綱CegOiInzylllera

KontraktuorazdokonaodpowiedniegowpISudoDziemikaBudowy・

3・WpiswDziennikuBudoWymuSibydpotwierdzonyprzezwlaSciwegoInspektoraNadzoru

Inwestorskiegopotwierdzi南cegogotowo誇Wykonawcydoodbioru・

4．JeZclinast紳lajakiekoIwriek przeszkody w odbiorze z prァyczynlezacych po stronie

Wykonawcy，Wykonawca ponownic zawiadomiInZynlera Kontraktu／Inspektora Nadzoru

iZamaw牢CegOOgOtOWOScidoodbioruwsposdbopisanyw§14ust・2・

5・Inzynler Kontraktu／Inspektorzy NadzoruInwestorskiego dokon瑚　Odbioru robdt

zanikこ高CyCh oraz robbt ulegaJqCyCh zakryclu W Clqgu　3　dni od dnia skutecznego

zawiadomieniaprzezWykonawce・

6・ZamawlaJaCyiInzynler Kontraktu／InspektorNadzoru dokonaJa Odbiorurobdt w toku

wclagu7dllioddniaskutecznegozawiadomienia・

7．ZamawlaJaCyiInZynler Kontraktu／Inspektor／rzy NadzoruInwestorskiego dokom劉a

OdbioruKohcowegoRobdt（PrzedmiotuUmoW）wciagu14dnioddatyzgloszeniaprze7

WykonawcegotowoScidoodbioru・

8・DozgloszeniagotowoScidoOdbioruKohcowegoRobdtWykonawcadolaCZyllaSteP明Ce

dokumentyodbiorowewiloSci4egzemplarzy：

a）Inwentar）rZa鴎．geodezyjna powykonawcza（OrygillaIy）W　4　egz・ZaWierz高C♀

po訪iadczenie oJ争）PrZekazanlui zaewidencjonowaniu w OSrodku DokLlmentaql

GeodezyJndiKartograncmn WZyrardowie，

b）ProtokoIy odbiordw robbt zanikajacych oraz robdt t11eg5両cych zakryreiu・jeSlizostaIy

sporzqdzonewtrakcicrealizacJirobbt，

C）Dokumenty，Oktdrychmowaw§2ust・lpktb），

d）DokumentacjepovrykonawczqPrZedmiotuUmowy・aW二rZyPadkudokonaniapodczas

realizacJlrObdt zmian nie odstepLmCyCh w sposdbistotny od zatwierdzonego Prqjcktu

budowlanegolubwarunkdwDec潤一OpOZWOleniunabudoWe・kopierysunkbwwchodzae〉′Ch

wskladzatwierdzonegoPrqjektubudowlanego，Znaniesionymizmianami，aWraZiepotrzeby

uzupelniaJqCyOPISZmianwrazzkwalifikaqiaodstapleniadokonanapr7eZPrqjektanta，

e）DziennikBudowy，

D OSwiadczenie Kicrowllika budowy o．．zgodnoScilWkonallia robdt budowlallyCh

zprqjektembudowlanym，WarunkamiDccyzJ10POZWOleniunabudoweioboWlqZLmCymi

przepISami，POtWierdzone przez ProjektantaiTnspektora／dw NadzorLIInWeStOrSkiego，W

przypadku dokonania podczas wykonywania robdt IlieodstepLUaCyCh

w sposdbistotny od zatwierdzonego Projektu budowlanegolub warunkdw DecyzJl

OPOZWOleniunabudowe，

g）Protokolyprdb，badah，SpraWdzehustalonychwUmowie，lubwynikと南cychzeSTWiORB・

przepISOWlubnomdlawykonanychrobdtbudowlanych，

h）innedokumentywyma聖IedoProtokoldwodbiorurobbtwtokuoktbrychmowa§13・

ktdre nie zostaly wczeSnlej dostarczonelub zostaly uznanc za niekompletnelub

nlePraWidlowosporZqdzone・
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9・JeZelidoku竺nty，Oktdrychmowaw§14ust・8saniekompletnelubnieodpowiadaja

PraWdzieInzynlerKontraktu、jakiZamawla）魯CymaJaPraWOOdmdwi60dbioruKohcowego

Robdtpowiadaml明COtymWykonawce・

10．JakikoIwick odbidr robdt dokonany przed Odbiorem Kohcowm Robdt nie moze

stanoWiC podstawy roszc7enia Wykonawcy do Odbio…Kohcowego Robdt（Przedmiotu

UmoWy）．

11．Jezeli w trakcie odbioru zostana stwierdzone wadyi usterki，tO ZamawlZ咽CemLl

prz）rSlugLmnaSteP朋CeuPraWnienia‥

1）jeZeliwadynad魂siedousunieci叩10ZeOdmdwiCodbiorudoczasuusunieciawad；

2）jeZeliwady′nienad魂siedousunlrlatO：

a）　jeZcli nie uniemoZliwlaja One uZytkowania przedmiotu Umowy zgodnie

zprzeznaczeniem，Zamawl的CymOZeobniZyCodpowiedniowynagrodzenie，

b）JCZeli wady uniemoZliwla握　uZytkowanie przedmiotu Umowy ZgOdnic

z przeznaczeniem，ZamawlaJaCy mOZe OdstapiC od Umowylub却daC W′ykonania

PrZedmiotuodbioruporazdrugl・

12．WszelkieczynnoScIPOdczaswykollyWaniaodbioru，termlnyWyZnaCZOnedo usunleCla

wadiustcrckbedazawartewProtokoleOdbioruKohcowegoRobdt・

Protokdl zostanie podpisany przez lnzynlera Kontraktu／Inspektora／／dw Nadzoru

Inwestorskiego，PrZedstawicieliZamawl明CegOiWykonawcy・

13．0usunleCluWadiusterekWykon孔WCaZ肌ViadomiZamawIqaCegO，Zadajacwyznaczenia

teminuodbioruwzakresieuprzedniozakwestionowanymjakowadliwy・

14．JezeliWykonawcanieusuniewadiusterekwterminieokreSlonymprzezZamawl弼CegO，

ZamawlaJaCy mOZe usunac wady we wIasnym zakresie，a naStePnie obci＊yi kosztami

Wykonawce．

15．ZamawlaJaCyWyZnaCZaOStateCZnyterminodbiorurobdtpoupIywieokresu rekqjmiza

wady・Stwjerdzenie usunleCla CWentualnych wad powslal）′Ch w tym okrcsie zostanie

potwierdzoneprotokolarnie・

§13

1．JeZeliZamawiajacybedzieuzytkowaIjakakoIwiekukohczonaczeSCrobdtprzedOdbiorem

KohcoWymRobdt（PrzedmiotuUmowy）・akoniecznoSCtegouZytko、aniabedzieuzgodniona

miedzystrollami，tOtakieuzytkowaniebedzieuwazanezauZytkoWanletymCZaSOWe・

2．UZytkowanjetymczasoweniebedzierdwnoznacァnezOdbioremKohcoWYmRobdtinie

moZCbyCpodstawadoroszczeniaWykonawcyotakiodbidr・

KARYUMOWNE

§16

L WrazicnleWykonanialubnienalezytegovrykonaniaprzedmiotuUmowy・ZamawlalaCy

moZCZqda60dWykonawcyzaplatykarumownychwnastepuJIqCyChprzypadkach‥

1）ztytuluodstapienia WykonawcyodUmowyzprzyczynleZacychpojegostronielub

nleWykonaniaprzedmiotuUmoWy－WWy′SOkoSci20％wynagrodzeniabrutto・Oktdrym

mowaw§12ust・2UmoWy，

2）ztytuluzwlokiwwykonaniuprzedmiotuUmowy－WWySOkoSciO・05％wynagrodzeria

brutto，Oktbrymmowaw・§12ust・2Umowyzakazdydziehzwlokiwstosunkudotermlnu

okre乱onegow§3ust．lb），

3）ztytuluzwlokiwpIZyStaPieniudousuwaniawadiusterekstwierdzonychprzyodbiorze

orazwokresierekojmlZaWady－WWySOkoSci0，05％wynagrodzeniabrutto，Oktdrym
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OssowskiegOISrodko一撃I、′・ZVrar・do用e’’wcho・たLZCegO、I′S祐d Prqe tu月Gospodarka、Mdm一㌔clekol↓′a、Vl，71ejcl‘，Zl！′a′dd一，・一LI‘P／／’l

聞p瑚nan・90、一）anegOpr・ニe・U砕EllrOpySkqニejro初1年Flrd栂ニuSt，6／nOSc出ramaChProgruml10peruc＿｝V，7egUh7／手ujlrukl，lru

mowaw§12ust・2UmowyzakazdydzichzwIokiwstosunkudoterminuokrcSlonegoprzez

ZamawlaJqCegOnauSunleeleWadlubusterek，

4）ztytulu zwIokiwusunieciuwadiusterekstwrierdzonych przy odbiorzeorazwokresie

rekqjmizaW楓dy－WWySOkoScj0，05％wynagrodzeniabrutto，Oktdrymmowaw§12ust・2

UmovryzakazdydziehzwlokiwstosunkudoterminuokreSlonegoprzezZamaWLaJaCegOna

usunleCleWadlubusterek，

5）za spowodowanie przerwy w realizaqii robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

WWySOkoSciO，05％wynagrodzeniabrutto，Oktdrymmowaw§12ust・2UmoヽyZakazdy

dziehprzerwy，

6）za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczynlezacych po stronic

Wykonawcy－WWySOkoSci20％wynagrodzenia brutto，O ktdrym mowa w§12ust・2

Umowy，

7）WwysokoSci0，01％wynagrodzeniabrutto・OktbrymmPWaW§12ust・2Umowy誓

ka如ydziehzwlokiwprzypadkubrakuzaplatylubnietermlnOWq ZaP虹ywynagrodzenla

naleznegopodwykonawcomlubdalszympodwykonawcom，

8）WwysokoSci0、05％wnagrodzeniabrutto，Oktdrymmowaw§12ust・2Umowyza

nleprZedlozeniedozaakceptowaniaZamawl補CCmuPrqjektuumowyopodwkonawstwrOlLIb

prc串ktujeJZmiany，

9）WwysokoSci0，05％wynagrodzeniabrutto，OktdrylnmOWaW§12ust・2Umowyza

nlePrZedluZenie Zamawl棚Cemu POgWiadczonq za7gOdnoSd z oryglnalcln kopilumOWy

OPOdwykonawstwolubjejzmiany，

10）WwysokoSci0，01％wynagrodzenia brutto，OktdrymT10WatV§12LISt・2Umowy・Za

brakstosownqzmianyumovryopodwykonawstwowzakresletermlnuZaPlaty・

2・WykonawcyprzyslugueprawonaliczaniakarumownychwnastepuJqCyChprzypadkaeh：

1）zazwlokewprzekazaniuTerenubudowy－WWySOkoSci0，05％wynagrodzeniabrutto，

oktdrymmowaw§12ust・2UmowyzakaZdydziehzwIoki，

2）zazwIokewdokonaniuodbiorukohcowegorobdt－WWySOkoSci0，05％vrynagrodzenia

brutto，OktdryTl竺OWaW§12ust・2Umowyzaka如ydzieh7WIoki，

3）za odstapleme Od Umowy przez Wykonawce z przyczynleZqcych po∴StrOnie

ZamawlaJqCegOZZaStrZeZeniemust3ponizq－WWySOkoSci20％wynagrodzelliabruttol

Oktbrymmowaw§12ust・2Umow・

3・WykonawcynieprzysIuguJePraWOdonaliczeniakarumownychwprzypadku・Oktdrym

mowaw・§20ust．lpktl）a）．

4．Wprzypadku，gdyszkodaprzeWZszawartoSCkaryumownd Stronyzaslrzeg瑚SObie

prawodochodzenicodszkodowaniauzupeIni網CegO・naZaSadachogdlnych・

REKOJMIA

§17

ZamawやIaCemuPrZySIugl駒uPraWnieniaztytulurekqjmizawady角zyczlle Wykonanycll

robdt na zasadach okreSlonych w Kodeksie CywiLnym，Z tym Ze Okres trwa－lia rGkqimi

wynosi…．Latlicz笹OddatyOdbioI・uKohcowegoRobdt・

ZABEZPIECZENIENALEZYTEGOWYKONANIAUMOWY

§18

1・Wykonawcawnosizabe7pieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokoScilO％

wynagrodzenia umownego za przedmiot Umowy（brutto），申　kwote……………………Zl
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2．Zamawl明Cy ZWrdci70％　zabezpleCZenia w terminie　30　dni od dnia wykonania

zamdwieniai uznania przez Zamaw亘iacego za naleZycie Wykonane・Poprzcz nalczytc

wykonanie Zamaw周年Cy rOZumie kompleksowe wykonanie przedmjotu Umowy，

PotwierdzoneobustronniepodpisanymProtokolemOdbio…KohcowegoRobOt・

3．Kwota30％wySOkoScizabezpleCZeniapozostawrionazostanienazabezpleCZenieroszczeh

ztytulurekqjmizawady－kwotatazostaniezwrdconawterminie15dllipouplywieokresu

rekqjmizawady・

4．ZamawiajacyzatrzymaZabezpieczenienalezytcgowykonaniaUmoWyWPrZyPadkunie

wywlaZaniasieWykonawcyzwarunkdwninlqISZejUmow・

ZMIANAUMOWY

§19

1．ZakazuJeSlelStOtnyChzmianpostal10Wiehzawa塙Umowywstosunkudotre誼oftrty，

napodstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy，Chyba Zezmiana bedzie dotyczyIa

nastePuJaCyChpostanowichUmowy：

1）zm亨ywymaganegoterminuzakohczeniarcaliza函PrZedmiotuUmowy・

2）zm㌣yOSdb・PrZyPOmOCyktdrychWykonFYCarealizbeUmowe－WSkazanychwrOfercie・

3）zm！anyOSbb，prZyPOmOCyktdrychZamawlaJaCy’realiz申Jmowe，

4）zm早yZakresPrZeCZOWegOUmo、早

5）zm㌣yumdwLOnegOWynagrOdzenla，

6）zm！anySPOSOburealiza串Umowywtymzmianytechnologiczne・

7）zmlanyOkrcsurekqjmi，

8）innych zmian Umow7㌧W tym ZWiqzanych7e Zmiana powszechnie obowiqz両eych

przeplSdwprawa，WZakresiemaJaCymWPlywnarealizacJePrZedmiotuUmovry・

2・Zmiany，Oktdrychmowawust・lmogabyCdokonanenaskutekzaistnienianaslep朋CyCh

1）Wystapieniazn享npowszechnieobowiazujacychprzepisbw甲aWaWZakresiem諦cym

wplywnarealizacJeprZedmiotuUmowy・

2）Wystapienie bleddw w Dokumentaqii prqjektowej，uniemozliwiajacycll Wykonanie

PrZedmiotuUmowy・

3）WyniknieciarozbieZn〔亨IubniejasnoSciyrozumieniup蒔uZytychwUmowie，ktbrych

niemoZnausunacwlnnySPOSdb，aZmlanabedzieumoZliwiaCusunleCle rOZbieZnoSci

idoprecyzowanieUmowywcelujednoznaczneJinterpretaqlJqZaPISdwprzezstron）′・

4）Wystapiclliakoniecznoiciz平anyosdbwskazanychwoftrcie（誼erC・Choroba“ustallia

stosunkupracy言nnezdarzenlalosowelubinneprzyczynyniezaleZneodWykon細′Cy），

przypomocyktdrychWykonawcarealizuJePrZedmiotUmowy・PrzedmiotowazmianaJeSt

mozliwapodwarunkiemzaproponowaniainnychosdb・SPeIni棚CyChnadziehskladania

ofe証，WarunkiokreSloneprzezZamawl明CegOWSIWZ・

5）Wystapicnia koniecznoScizmianyosdb，PrZy POmOCy ktdrych Zamawi＝高cy realiz巾e

PrZedmiotUmowy・

6）Wystqpieniakoniecznc亨ZmianosdbWykonawcy，WPrZyPadkugdyZamawi祉cyuzna・

ZeosobyteniewykonuJanalezycleSWOichobowiaZkdw・Wykonawcaobow均ZanyJeSt

dokonaCzmianytychosdb，nainnespelniaJaCenadziehskladaniaof誼warunkiokreSlone

wsIWZ，WterminieniedluZszymni214dnioddatyzIoZeniawnioskuZamaw哩雀CCgO・

7）Wystapienia koniecznoSci wprowadzenia∴∴Zmian spourOdowanych nastep函cymi

okolicznoSciami：

a）dzialaniasilywyzszもutrudni語ccjiuniemozliwiajacdwykonanieprzedmiotuUmowy

zgodniezjejpostanowieniami（przezsilewyZSZauWaZaSieokolicznoicibedacepoza
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lSru‘lの囲ん。

rozs如nakontrol卑kazdもzestronktdrepowstalypozawarciuUmoヽγ，ktdrychzadnaze

StrOn nie mogla przeWidzieC，takie jak：WqIna，dzialania wqJenne，POZar，POWddZ，

trzesleniezieml，lnnekleskizywioIowe，Skrainleniekorzystnewarunkiatmosferyczne，

ZarZadzenie／aizakazywydaneprzezwladzeorazstrajki），

b）zmianF danych zwiazanych zobsluga administracyjn0－Organizac〉高　UlnOWy

（np：肌lananumeruraChunkubankowego），

C）zmlanydanychteleadresowych・

d）zmlanaObowiaz1両cejstawkiVAT，

e）rezygnacj叩rZeZZamawi魂cegozrealiza函czeSciprzedmiotuUmovJy，

f）WStm，ienle．1中OkolicznoSciniemozliwもdoprzewidzeniawdniuz？YarCiaUmowy・

uniemozLiwl明年iWykonanieUmowryWOkreSlonymplerWOtnietermlnlelLlbzakresle

lubWOkreSlonypLerWOtniesposdb，

g）odmiennych od pr？yjetych w Dokumenta串projektow亭W’arunkdw terenowryCh・

w sZCZegdlnoScilStnienie podziemnych urzadzeh．lnStalacJllub obiektdw

infrastrukturalnych．

3．IstotnazmjanapostanowichzawartejUmovTymOZenast紳lCZaZgOdaobustronwyrazonq

na pISmie pod rygorem niewa加OSc一，tylko na warunkach okreSlonych W SIWZ，

ZZaStrZeZeniem§4．

ODSTAPIENIEODUMOWY

§20

1・OprdczprzypadkdWOkreSlonych wKodeksie Cywilnymiwust・7art・143c ustawy

Prawazam6wiehpublicznych stronomprzysluguJePraWO Odst甜leniaodU1110WyW

nast押uJaCyChprzypadkach：

l）　ZamawlaJaCemuPrZySluguJePraWOOdstapleniaodUmowywsytuaqi，gdy：

a）zajstnialaistotna zmiana okolicznoScipowod函ca，Ze wykonanie Umowy nielezy

winteresie pubLicznym，CZegO nie moZnabyto przewidzieC w chwm zawarciaUmowy

（Zamawi2両Cy mOZe OdstapiC od Umowy wterminie30dniod powziecia wiadomoSci

OtyChokolicznoSciach），

b）Wykonawcanierozpoczalrob6tbezuzasadnionychprzyczynorazniekontymujeich

pomimowezwaniaZamawl調CegOZlo20negOnaPISmie・PrZeZOkreskoleJnyCh14dniod

datywezwania，

C）WykonaWCabezuzasadnionychprzyczynprzerwalrealiza函robdtiprzerwatatrwa

dluzqni215dni，

d）WykonawcanieWykonderobdtzgodniezUmowaiobowiazLhc）rmiprzepisa「li，

C）ZostaIwydanynakazz却CiamaiqtkuWykonawcylubnastapHopogorszenleSytua串

HnansowdWykonawcy，unlemOZliwlaJqCePraWidlowewykonanieUmowy，

f）WykoTa：当a ZaWiadomi，∴Z．na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio

okolicznoSciniebedziemdglwyWlaZaCsieZUmowy・

2）　WykonalVCyPrZySluglUePraW00dst紳leniaodUmowyWSZCZegdlnoSci，gdy：

a）Zamawi年iacynieW？rWiazujesiezobowiazkuzaphtyfakturpr∠efOkresdluzszyniz

30dniliczaC Od termmuPlatllOSciokreSlonego w ninleJSZej Umowle，mimo wezWanla

lWZnaCZeniadodatkoWegO14dniowegoteminunazapJate，POdrygoremodst紳leniaod

Umow，

b）Zamawii南cyodmawia bez uzasadnionej przyczynyKohcowego Odbioru Przedmiotu

Umowy（Robdt）．

Odstaplenie od Umowy powinno nastapIC W fbrmie pISemng POd rygorcm

niewaznoScitakiegooSwiadczenialPOWinnozawieraiuzasadnienie・
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Osso一一ノSk，egOLSrodko、1，の↓，Zyrardo聞e’’WiChod＝qCegOWJj祐雄lPr‘uekhらIGoJpOaurka一ィ，OdlO－Lklekowa－tlmu痛cle21／rarat5用ノーElLTpll’i

l休piyTnanml肱negOpI’＝e・lj擁FtJrOl）ぴkqニejro荻6、yhlndusニーJSp少′705crwramaCliProgra〝用Cu，eraCWrIegOln／ruJlrukllIra

′Sru‘1の順友。

Prawoodsl弛IeniaodUmoWymOZebyCrealizowanewclqgu21atoddniazawarcia

Umowy

2・WprzypadkuodstapleniaodUmowyWykonaWCeiZamawla凋CegOObci姫網naStePuJaCe

ObowiazkiszczegdZowe：

1）　W tcrminic　7　dni od dnia odst甜ienia od Umowy Wykonawca przy udziale

ZamawlaJaCegOSPOrZadziszczegdlowyprotokdlinwentaryzacJlrObdtwtokuwedlugstanu

nadziehodstaplenia．

2）W）rkonawcazabezpieczyprzerwanerobotywzakresieobustronnieuzgodnionymna

koszttqstronyzprzyczyn，ktdrqnastapiIoodstqplenieodUmoIVy．

3）　Wykonawca sporz担zi wykaz tych materiaI6W，kt（ire nie moga bye wykorzystane

PrZeZWykonawc阜dorealizaqlrObdtnieobjetychninLqSZ年Umowq，JeZeliodstaplenieod

Umovrynast碑iIozprzyczynJezacychpostronieZamawl…璃CegO．

4）Wykonawca．zgIosidodokonaniapr誓Zamawi秘cegoodbidrrobdtpr7erWmyeh

OraZrObくれzabezpleCZ瑚eyCh，jezeliodstaplenieodUmowynastqpiIozprzyczyn，Zaktdre

Wykonawcanieodpowiada．

5）WykoIlayCaniezwIocznie・an加dZniejYterminie30dnioddniaodstapfeniaod

Umowy usunle Z Terenu budowy urz如zenle ZaPlecza przez nlegO dostarczonelub

6）Zamaw高車）′WraZieodstapieniaodUmow）′ZPrZyCZyn，ZaktdreWykonawrcanie

Odpowiada，ObowlqZanyjestdo：

a）dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wnagrodzenia za roboty

nalezycleWykonane，ktdrezostalywykonanedodniaodstqplenia，

b）rozliczeniasiezW）rkonawcaZtytulunierozliczonychw中ysp宰bkosztdwbudoW

Obiektdw zaplecza，urZqdzeh zwlqZanyCh z∴ZagOSPOdarowanlem L uZbrqjeniem Terenu

budowychyba，ZeWykonawcawyrazizgodenaprzq唱CletyChobiektdwiLlrZadzeh，

C）przej叩iaodWykonawCyPOdsW萄do7・dTTerenubudowy・

3．We wszystkich przypadkach odstaplenie od Umowy nastepuJe Ze Skutkiem na dzieh

OtT7ymaniaoSwiadczcniawolioodstapleniuodUmowyprzezdrugaStrone．

POSTANOWIENIAROZNE

§21

1・Wykonawca w ramach wynagrodzcnia，OkreSlopego w§12ust・2przenosinP

ZamaWlaJaCegO autOrSkie prawa majqtkowe do utWOrOW POWStalych w wyniku realizacJl

ninlqlSZej UmoWyllaWSZyStkichznanychwchwilizawarciaUmowypolacheksploatacJl，

WSZCZegdlnoScinawszystkichodrebnychpolachekspIoatacJIWSkazanychwart・50ustawy

Z dnia41utego1994r．O Prawie autorskiml PraWaCh pokrewnych oraz zezwala na

Wykonywanic przez ZamawlaJqCegO Zaleznego prawa autorskiego do tych utwordw bez

koniecznoSciwczeSnlqS袖akceptaqiiibezdodatkowegovYynagrOdzenia．

2．WykonawcaupowazniaZamawlaJaCegOdowykonywaniawswoimimieniu autorskich

PraW OSObistych oraz upowaznia Zamaw均aCegO do udzieLania wtym zakresie dalszych

Pelnomocnictw．

§22

Wykonawcaniemozeprzeniescprawwyniki轟cych7ninleJSZejUmowynainnypodmiot，

ChybazeZamawlaJaCyWyraZinatopISemnqZgOde．
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ISro（701値Sko

§23

1．WlaScicielem wszystkich odpaddw powstalych w wyniku realizacJi Umow〉′，

W SZCZegdlnoSci materia抗wi urzadzeh porozbidrkowych jest Wykonawca，Chyba Ze

ZamawlaJaCyuStaliinaczeJ．

2．WlaSciciclodpaddwzobowlaZanyJeSt do stosolaniaprzepISdwUstawyo odpadach z

dnia14grudnia2012T．（Dz．U．2013poz．21）．

§24

W sprawach nieuregulowanych ninlqSZa Umowa zastosowanic m補　PrZePISy Og（llnie

ObowlaZuJaCe，WSZCZeg61no語i：lStaWaPrawoZamdwiehPublicznych，PralVObudoIVlanewraZ

ZPrZePISamiwykonawczymiorazustawaKodeksCyWilny・

§25

Ewentualnesporywynikaj雀CeZeStOSOWanianinlgSZejUmowypodlcg的rOZPOZnaniuprzez

SadPowszechnywhSciwydlasiedzibyZamawla凋CegO・

§26

Umowe ninlqSZ往SPOrZadzono w4jednobrzmlaCyCh egzemplarzach，3egzemplarze dla

Zamawl…胸CegO，1egz．dlaWykonawcy．

§27

1．Wszelka korespondencJa POmi担zy Stronami poWinna bye kierovはna na PISmie na

nastepuJ雀Ceadrcsy：

Zamawl劉aCegO：Przcdsiebiorstwo GospodarkiKomunalnej”Zyrarddw”Sp．zo．0．

96－300Zyrarddw，uLCzysta

2．StTOnyZObowlaZuJaSleinfbrmowa60Zmianieadresusiedzibyna14dniprzedplanoWana

zmianq．W razie brakupoinft）rmOWaniakorespondenqIa WySlanana dotychczasowy adrcs

bedzieuznanazaskuteczniedoreczonqwterminie7dnioddnianadania・

Zamawla職cy； Wykonawca：
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INFRASTRUKTURA
ISRODoWISKo
NAgU筆1）しソAlrQAlr、－∧ヽ¢（I uUゝ日

上蓋

ZaIaczniknrlOdoSIWZ

DOHu舶ENTACk4PRO朋TOWA

WPOStel畑Waniuoudzieleniezamdwienianarealiza（涙：

Zadania18－言草udowa∴Sieci kanaHzaqii sanitamci w uI・：Cehaka．Ossows鵬ego

iSrodko噂WZypTdowienwchodzacegowskIadPrQieklu郵Gospodarkawodno一

gciekowawmieScieZyrardew－EtapH”wsp6櫛nansowaLnegOpJmUnieEuromiskaze

rodkbw Funduszu Sp句noSci w ramaCh Programu OpeMaCyjnegoInfrastmklmra

i rod00Ⅴ慈h

NrrefercncyjnynadanysprawiepI．zezzamaWiajacego：ZPHRP／RBI7r2015

ZAM［AⅥAJACY：

P略eあゆお膳tWO鋤iHomma加匂”み陶砂”糾20．の

証C如舶5
96－3の五m′彫w

POLS雁4

WskladDbkumentaqiiprQiektoweiwchodza：

1）Prqiekt budowlmy－Budowa siecikanalizadisanitameiw u．Cehaka，Ossowskiego

iSrodkoweiwZyrardowie，dz”W．4235，4251，4264－PaZdziemik2014r．

2）Opinia g∞teChIhczna dokumentaqia badah po（loza gruntowego oraz Prqjekt

Geotechniczny dlazadania，pudowakanaliznQiisanitam匂Wul．Cehaka，Ossowskiego

iSrodkoweiwZyraldowie”－Sierpieh2014

Prqiektydolaczonesawplikach：

Projektbudowlamy．pdf

Opiniagcotechniczna．pdf

Nazwv wIasne materiaIbw．uI・zadzenImb DrOducentew．ktbre m0巴a∴POiawie sie

W DokumentaciiDrOiektowei．nienaIezvtraktowaC．iakoobowiazuiacvch．narzu00nVCh

badzSugerOWanVchDrzezZamaWiajacego．ZamaWiajacvdoDuSzCzazaStOSOWanicinnego

rdwnowaznego（sI）eIDiaiacefIOWInaganial）OdancwSIWZlmateriaIuluburzadzenia．

GdziekoIwiekwDokumentaqiip章句ektoweiopismoprzedmiotzamdwieniazapomocanomら

aprobat・SP∞yHkaqiit∞hniczyChiinnychsystembwodl心esieniia・tmdopuszczasierbwnieZ

rozw乎aniardwnowaZneopISyWanymPrZyCZym Wykonawca・klbrypowo叫e siena

rozwlaZaniarbwnowaZneopisyWmymPrZeZZamawiaicego，jestzobowiazamywykaz，Ze

Oferowme przez niego noboty budowlane spehiaia wymagania okreSlone przez

Zamawiaiacego．
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lNFRASTRUKTURA
iSRODOWiSKO
、」へ質しIヽし小∧ヽi（，ATi（，I∧ヽ〔（）iNOヽし）

A箋

ZalaczniknrlldoSIWZ

SPECYFLK4CIETECHMCZNEWYKONANLAJODBIORUROBdT
BUDOWLANYCH

WPOStePOWaniuoudzieleniezamdwienianarealizaqe：

Zadania18－”Budowra Sieci kanalizacJI SanitarneJ W ul．：Cehaka，Ossowskiego

iSrodkowcj w zyrardowie”wchodzacego w skIad Projcktu，，Gospodarkawodno一

gciekowawmieSciezyrarddw－EtapII”WSPdIfiIlanSOWanegOPrzezUnieEuropejskaze

Srodk6w Funduszu Sp6jnoSci w ramach Progmmu OperacyJnegOln什astmktura

i§r。d。Wisko．

NI・refercncyJnynadanyspI・aWiepIlezZamawlaJqCegO：ZP／JRP／RB／7／2015

ZAMAWIAJACY：

LkedsiebiorstwoGoSPOdarkiKomunaLn4，，brarddw”Sp．zo．0．

面Cか肋5
96－300亙，raMdw

POLSKA

TekstSpecy宜kacjiTechnicznychWykonaniaiOdbioru RobbtBudowLanych（STWiORB）

dolaczonyJeStWPliku：

STWiORBpdr

GCkiekoIwlek w Sz〕e切脇ujach Tt・Chniczrych〃旬konaniai Odbioru Robdl Bu‘わwlanych

作TWORP）牢ano prze‘痢Ot zamdwien咋Za pOmOCq nOrm：LPrObaらSPe鋤kaqil

techniczrychiinfV）Ch　少・Stemdw ohiesienia，lam‘毎mszcza sltZ rdwnie2rozMJiqzanla

rbM，nOWaZne Opi．tyM，aIym prZy CZym W夕konaWCa，ktbry powo旬e sle na rOZM）lqZania

rbwnowazneqp直川初野mprZeZZama”旬qcego）．jestzoboWliqzafyl砂kazae，ZeQか0間ne

przezniegorobotybu。owlane坤Ie拐iqiq、ルmagamaOkre詔onepr・ZeZZdmau，i‘函CegO

Strona57Z61



5l7eCかkaq椎klOltlyCl汗yarunkdIIJlam6聞eIILadkrpOStePOl妬IILaOud＝je／enleニamb聞enLaP，，blIC二rlegOprOl的d＝OTTegOI4日rybIeprニeIargu

meOgrunlCニOrZ㌍OnarObol）′buth時JtnepOIega／qCenarealI・aCIL ZadtLrTlu〝rl8－i，Bz”んTt・uSteClka′7aIL＝aq上Tan面r撃I一個l L1ehaka，

0550－ySktego′Srodko、レiq…iZl）rardo同月ei十・jCl70‘tqCegO、VSkLtZdPryek高言，GosF，0‘ねrkal・iOdno SclekoTVa一＋一mIejcleZ），rur‘ld一，一glqpJlり

一十，函狗amo、lノanegOpr二e：脇eEur（搾／Skq：eJrodkiw守り′？dus＝u華かnOic，、一′ra〝7aChPl’Og′”a′nu（巾eracmegO／l布sI′？JLu／ra

lSrodolのSko

lNFRASTRUKTURA
I与RODOWiSKO
N／、臣））1）、．▲l1日H∧【（ii＾ヽP（I間（i、

A塁

ZaIaczniknr12doSIWZ

PRZEDML4RROB（うT

WPOSt押OWaniuoudzielenieZamdwienianarealizaqe：

Zadania18－，，Budowa sieci kanalizacJI SanitameJ W ul．：Cchaka，OssowsLhego

iSrodkowej w zymrdowie”wchodzqcego w sHad Projektu。Gospodarka wodno一

色ciekowawmieSciezyramdw－Etapll”wspbIfinanSOWanegOI）rzeZUnicEuropejskqze

Srodkbw Funduszu Spdjno諒i w ramacII Programu OperacyJnegOInfrastruktura

iSrodowisko．

NrreftI・enCyJnynadanysprawieprzezZamawlaJaCegO：ZP／JRP／RB／7／2015

ZAMAVVIAJACY：

mzedsiebiofSLwoGospodarktKomunal励a”勾rardCw，，Sp．20．0．

面Cか融5
96－300勾′rar〟w

POLSRA

Pr光dmiarrob6tzostalzalaczonywpliku：

Przedmiarrob6t．pdf

Uwaga－PrzedmiarrobdtmacharakterpomocnlCZy・Podstawadosporzadzeniaofehy」eStDokumentadamt
Budowlanveh（STWiORB）．

Ponadto Zdmawim申m
realizac－iaPrZedmiotuzamdwienla．
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IjIOlloll′ISko

iNFRASTRUKTURA
ISRODOWISKO
N∧五°　′OVYI＼ヽ（Krヽ1【il＼ヽ－i〉NI）ヽし

崖 器器［≡］

ZaI型Zniknr13doSIWZ

WIノKAZCEN

WPOSl印OWaniuoudzieleniezamdwienianarealizacJe‥

Zadania18－，，Budowai∴Sieci kanalizacJI SanitarneJ W ul．：Cehaka，Ossowskiego

i SrodkoweJ W Zyrardowie’’wchodzaCegO W SkIad Projcktu，，GospodaI．ka wodno一
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