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Nazwa（firma）iadresZamawiajacego・

Nazwa：PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalnej、，Zyrarddw
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Adres：96−300ZyrarddwuLCzysta5
Adrespocztyelektronicznq：
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numertelefbnu：

（46）855−40−411ub855−40−42

Numerfhksu：

（46）855−32−80

GodzinyLlrZedowania：

11．

Od7：00do15‥00

Oznacz：enieWykomawcy・

NapotrzebypostepowaniaoudzieleniezamdWienianinlqSZdSIWZzaWykonawceuWaZa
sleOSObeHzycznq，OSObeprawinaalbojednostkeorganizacyJnanieposiada庫aosobowoSci
prawnd，ktdraubiegasleOudzieleniezamdwieniaptlblicznego，ZIoz〉rIaofertelubzawarla

umov碕WSPraWiezamdwieniapublicznego・

III．Trybudzielania∴Zamdwienia・

1・NinieJSZePOStePOWanieoudzielelliezamdwieniapublic7negO PrOWadzoneJeStWtr｝′bie
przetargunieograniczonegozgodnie∴ZuStaWaZdnia29stycznia2004r・Prawo7amdw′ieIi

publiczn）′Ch（tekstjednolity：Dz・U・Z2013r・，POZ・9077：PdZn・Zm・）1ZWanadalejLlStaWaPzp・
2．SIWZdostepnaJeStnaStrOnieintemeto、凋ZamaWlaJaCegO、WJrW・pgk・ZyrardoWLPloddllia
przekazania ogloszenia o zamdIWieniu Urzedow′i OHcjaln〉′Ch Publikacji Wspdlnot

Europ扉kichorazpublikacjlWBiuLetynieZamdwiehPublic7nyCh・
3・JezykiempostepowaniaoudzieleniezamdwrieniaJeStJeZykpoIski・CalakorcspolldencJa

pomiedzy Wykonawcami，a ZamaW′la揮ym prOWadzona bedzie W′匪yku poIskim・

WfbrmiepISemng・

IV・Opisprzedmiotuzamdwienia・
1．PrzcdmiotninlqSZegOZamdWieniaobejmuJe realizacjeZadania17−，，Budowa∴Sieci
kanalizac．il SanitarneJlV ul．：Krbtkiej，M・Konopnickiej，、T・MirecIdego・
iS．JodloWSldegowZvrardowie，，wchodzaCegO WSkladProjektu

gciekowaWmieScieZ〉rrardbw−EtapII

Gospodarkawodno一

wspdlnllanSOWanegOPrZeZUnieEuropdiskaze

Srodkdw Funduszu Sp布10g（冗∴w ramach Programu OperacyJnegOIn什astruktura

iSrodowisko．
Nazakresrzcczowyprzedmiotuzam6wieniasIdadasie‥
l）Budowa kanalizacjisanitamd grawitacyjnd wraz z od華ciamisiecikanalizHCyjnqi

wpasiedrogow）′mOlacznejdlugoSciok・542，Omb・
Uwaga．kanallzaq・al〃ulKon

pnickle／OdstudniS19

均ノkonanainie一昭hI，dziwzakresprze

カS180dlug・Ok・5952ostalajuz

hti（Iluzambwienia

2）OdtW70rZenienaw亨ZChniutwrardzonejw‥ul・J・MjreckicgoiS・Jod宣0Ⅵ

Skiego

3）OdlWrOrZenicnawlerZChninieutwardzonejwul・Krdtk車iul・M・Konopnickid（naodc・Od

ul．MireckiegodouL．Krdtkid）
4）RobotyOdwodnieniowe・

5）ZagGSZCZeniegruntuwrazzWkonaniembadahzageSZCZeniagruntu（、ViloSci4egz・dla
Zamawiz南ccgo）・ktdrepotwierdzau？｝′SkaniewymaganegowPrqiekciebudowlanyn10raZ
Spec）肩kaqjiTcchnicznej W）′konanlaiOdbioru Robdt Budowlanych−ZWanej dalcj
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l／所asIr諒Iu′aIW0品1高説o

STWiORB，StOPnla7ageSZCZCnia gruntLl，ktdre wykonane zostana przez jednostke

posiadz南cakwa皿kaqiedowykonywaniatychbadali・
6）UsunieciekoliaizinHastrukturapodziempq・

7）Obslugageodez〉jnaprzedmiotuzamdwIeTia（tyczenieorazinwentaryzacjageOdez中a
powykonawczazaewidcnqonoWanaWPowlatOW）′mOSrodkuGeodezyJnymWZyrardowle

−Oryginalyw同oSci4egz・dlaZamawi牢CegO）・
8）OpracoW証ePrpjektu／dwtymczasowq？rg叶ZaCjiruclludrogowegow

PrOWadz専／y

Ch

naczastrwaniarobdtWraZZOPtataZaZ…UeClaPaSadrogowegonaczasprowadzcnlarObdt
stosownymioplniamiiuzgodnieniami・
9）Prdby szczelnoSci，inspekcja kamerq TV wTrkonanqI kanalizacJI SanitarneJ

（2egz・PlytyCDdlaZan〕や萌CegO）・
10）WykonaniedokumentacJlPr（扉ktow諒wrazzuzgodnieniamii．uzy′Skanieodpowiednich
decyzjiadministracyJnyChje組tobedziekonieczncdowykonanlarObdtbudoWIanych・

11）WykonanieDokumentacjip叩konawcz叩iloSci4egz・dla7amawk轟cc早
12）Innc czynnoSci nie wmlenione wy2g，a konieczne do wkonanla Pr∠edmiotu

zamdwieniaopisanegowpunkciel）・

2．＿ZCZCgdlow opis przedmiotu

7amdw−enla ZaWlera DokumentacJa PrOjeklowa

iSTWjORB．
WskJadDokumentacJIPrqiektowqjiSTWIORBwchodzanaSt印咽CeOPraCOWania：
1）Projckt budowlany−Budowa siecikanalizacjisanitarnej Zyrarddw ul∴Krbtka〕

M．KonopnickidJ．Mireckiego，S・Jodlowskiego，dz・Ew∴4331，4364，4292，4069，
5169，5171，5081，W Zakresie uwzgLedniaJaCym SPeCyHkG rObdt budowlanych po

wprowadzeniunieistotnychodstepstwodwarunkdwdecy乙｝10PO7WOleniunabudowe

RB．6740．5．4．2014

z dnia17．01．2014r．，RB．6740．5．126．2013

z dnialO．06．2013r・

iRB．7351／5／135／102dnia20．05．2010r．zwanydalqpr〔扉ktembudowlally111，
2）Opinia geotechniczna do prqjektu kanalizacji sanitarnej wr ulicach：Krdtkiqi・

Konopnicki争i，MireckiegoiJodlowskiegowZyrardowic・grudzieh2009
3）SpecyHkada

1、echnicznaWykonalliaiOdbioruRobdtBudowlanycll（STWiORB）・

3．Zama、VIZ洞Cy Zaleca Wykonawcyprzeprowadzenie wl字11Lokalllq W∴erenie przed
Zlozeniemoferty・

Uwaga−Dolaczon〉′doSIWZPrzedmiarrobdtmacharakterpomocniczy・
Podstawqdosporz担zeniaofert）′JeStDokumcntacJaPrqiektow′aiSTWiORB・

4．0kreSlenieprzedmiotuzamdwieniazgodniezeWspdlnymStownikiemZambwieh（CPV）‥

45231300−8−RobotybudowlanewzakresiebudoWyWOdociagowirLlrOClqgdwdo

odprowadzaniaSciekdw
45232452−5−RobotyOdwadniaJaCe

45233142−6−RobotywzakresienaprawIydrdg
45233252−0−Robotywzakresienawierzchniulic
45233250−6−Roboty′WZakrCSienawierzchni，7：Wyjatkiemdrdg

V．

Zambwieniaczesc10We・

Zamawl綱Cyniedopus7CZaSkladaniaofertczesciowych・

Strona4Z62

▲輝男偽uqa／油l研Ch脇rtmk面Za′71WIe

radhpol華POl−a′1′aOu

tIeIe傭ニa売高et7，al，面／lcニ′7egOl，rO、順l：0′，egO、用Jb，ePrこelu，g一

r，［eOgrar′IC＝0彫gO研rObonIb高い、一／a′12／，OIe錐Iq。enareaI，＝uq・Zt／da′7Iar・r17一・・BuJom7Sle

MKonop肌klq′，J伽ecklegO，SJu肌用最，egO、r Wlardo、l証i一一Cho
Zvrar・d高一b旬）I／日時，砂′74′7SO−I′LmegOprニe＝軌′e

たqcego、一′誰adPrぴktzI

Iku／7al削り上聞7′la′

Goi、′）udw太目irO

hI（，一iLj

n∈ソ冊II Krbl生′，

点0昭一一・／′，t語順

高ropqJkqニejrotl備品FtL，一・lLLSlIj痢′70，で，、，当。m〟ChPr（）gr（LmL（）！，野aCIJnegO

材〟諦−lkI？lra膏mh、《高o

VI．ZambwieniauzupeiniaJaCe・

Zamaw−aJaCyPrzeWidujcmozliwoSCud7lieleniazambwieniauzupeIniajacegoWStOSunku

dozamdwieniapodstaut0Ⅵ′CgOOPisanegPWPkt・IVSIWZnapodstawicart67ust・lpkt・6）
ustawy pzp・Zamdwlenie u7uPelniaIaCe nie moze przekroczyclO％

zamdwienia

POdstaWOWegO・

VII・lnfbrmacJe O OftrciewariantoweJlumOWie ramoweJ，Zaliczkach na
poczetwykonaniaznmdwieniaorazaukcjielektroniezneJ
ZamawuaJaCyniedopuszczaskZadaniaofertwariantowych・
Zamawl綱CynicprzewidLLjezawieraniaumowyramowqi
ZamaWlaJaCynieprzewiduieudziclaniazaLiczeknapoczetwykonaniazamdwiellia・
Zamawl網Cynieprzewidし直prowadzeniaaukcjicIcktrolliczneJ・

VIII，Tcrminwykonaniazamdwienia・
Wymagallyterminwykonaniazamdwiellia‥

Oddat〉′ZaWarCiaUlnO、lydo30・09・2015r・

IX．Warunkiudzialu w postepowaniu oraz opIS SpOSObu dokonywmia
oceny spelnienia warunkbw wraz z dokumentami potWierdza南Cymi

speInianietychwarunk6W・
1．0udzieleniezamdwieniapublicznegomogaubiegacsieW）′konawcy・ktdrzyniepodle眼腫
Wykluczeniuzpostepowaniaoudzieleniezamdwienianapodstawieart・24・uSt・1・2i2a
ustawypraWOZamdwiehpublicznychorazspelniaJaWamnkidotyrCZaCe‥
l）Posiadaniauprawniehdo wykonywaniaokreSIong dZialalnoSciLub czynnoScijezeli

przepISyPraWanakladこ高obowlaZekichposiadania・
2）PosiadanianiezbednqiwiedzyidoSwiadczenia・

WszczegdinoSciWykonawcamusispelniaellaSteP両CyWT早ek（W甲ZyPadkuwrsp61nego
ubicganiasiedwdchlubwi的WykonawcdwoudzielenlenlnleJSZegO7amdwicnia・OCeniane
bedaZacznieichkwalinkaejeidoSwiadczenie）：
一

Wy′konaCznaleLytastarannoSclaWOkrcsieostatnich51atprzcdupIywemterminu

skhdaniaof誼，aJeZeliokresprowadzeniadzialalnoScIJCStkrdtsz〉′−W・tymOkresic・CO

専mni鉦ednqinwcstycj河Obotebudowlana）・ktdrabedzieodpowiadalaswoimrod毎m
lWarloSclarObotombudowlanym・StanOWlaCymPrZCdmiotzamdwienia・

zal・Oboty′Odpow壷d語ceswqlqWartO函ZamawlaJaCyuWaZarObotybudowlanew〉konanc

wramaChjednejumowypolegaJaCena：
−budowielub prZebudowic sieci kanalizacJI SanitarneJlub deszczowq o dIugoSci

mir）．0，5kmiwartoSciniemnlqSZqniz300tys・Zl・

w celu potwierdzcnia spelniania ninlqSZegO Warunku・Wykonawc）′ZObowlaZani sa

przcdlozycw）′kazrobdtbudowr1anychu′ykonanychwokresie51atprzeduplywemlerminu
skladaniaofert，aJe舟iokresprowadzeniadzialalnoScijeStkrdtszy−WtymOkresie，WrraZ
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zpodanicmichrodzajuiwartoSci，datylmlgSCaWykonanla，SpOrZ軸zollyWCdlugwzoru
stanoWlqCegO Zalacznik nr3do SIWZ oraz dowody okre坤ace，CZy rOboty te zostaly

wykonalleWSPOSdbnalezytyOraZWSka7m腫Ce，CZyVrykona−leZOStaIyzgodniezzasadami
sztukitechniczn鋤lPraWidloWOukoliczone．
DoWOdami，O ktdrych mowa powyZq sa poSwiadczellialubinne dokumenty−JeZeli

zuzasadnionychprzyczynoobiektyWnymeharakterzeWvkonawca−lieJeStWStanieLlZySkaC
POSwiadczenia．

3）Dysp？nOWania．odpowiednim pote−lCjalcm technicznynlOraZ OSObamizdolnymido
WykonalllaZamdwlenia・

WszcァegdlnoSciWykon wcamusispetniaCnastepL南cywarunek（WPrZyPadkulVSPdlnego

ubieganiasiedwbchlubwiecqjWykollaWCdW0LldzielenieninleJSZegOZamdwienialOCeniany
bcdzieichlacznypotencjaItechnicznyikadrowy）：

−do LlCZeStniczenia∴W W′ykonaniu ninlqSZegO Zamdwienia wskazaC osoby，ktdre bedq
uczestniczyc w wykonyWaniu zamdWienia，W SZCZegdlnoSci osoby odpowiedzialne za
kierowanie robotami budowlanynli，WraZ Zinfbrmaqami na tematich kwalinkacjl

zawodoWyCh，doSWiadczenia言

wvksztalcenia niezbednych do Wykomnia zamdwienla，

a takZe zakresu wykonywanych przez nie czynno語i orazinfbrmaqe o podstawie do

dysponoWaniatymiosobami：

a）Kiero、…ikBudowy−POSiadajacyconajmniej3−1etniedoSwiadczel辛ZaWOdowre

w budownictwie na stanowisku Kierownika BudoWy W kierowanlu rObotaml
podobnegorodzaiuorazuprawnienjawspecjalnoSciinstalac〉lnq WZakresiesieci，

instaIacJli urzadzeh clePlnych，Wentyla

高nych，gaZOWyCh，WOdociagowyCh

i kanalizacyJn）′Ch，Ⅵ′ydane zgodnic z aktualnie obow埼ZuJqCymi prァeplSamilub

rdwnowaZneimuprawnieniabudow71aneWdancwedhLgWCZe誼iqszychprzepISdw
wspecJalno丸iwymaganqidlaproWadzonychrobbt・

b）KierownikrobbtdrogoYCh−POSiad萌cyconqjm1両3−letniedoSwiadczenie

zawodowe w budownictwle na StanOWiskach Kierownika BudoIVylub kierownika
robbt，W rObotach branZy drogoweJ，POSiadi前cy uprawnicnia budowlane
wspccjalnoSciinzynieryJnd−drogowg，Wydanezgodniezaktualnieobow一年ZuJaCymi

przepISamilubrdwnowaZneimwazneupraWnicniaWdanewedlugWCZehigsァych
przepISdwW′SPeCjalnoSciWmaganejdlaprowadzonychrobdt・

DoSwiadczeniezawodowebedzieliczonedodniaskladaniaofert・

Wymaganewpkt．IX．1．3）osobyWinnyposlugiWaCsiejezykiempoIskimLLlbdysponowadna
staZetlumaczemJeZykapoIskiego・

Zamawiこ高cyniedopuszczalaczeniafunkcji，OktdrychmoWaWPkt・lX・li3）・
W celu potwierdzenia spclniania ninlqSZegO Warunku，Wykona、VCyr ZObowlaZani sa

PrZedloZyc：
−Wykazosdb，ktdrebedauczesLnjczycwwykonywaniuninleJSZegOZambwienia・SPOrZQdzony

wedlugwmrustanowlaCegOZaIaCZniknr4doSIWZ
−OSwiadczenie，Ze OSOby，ktdre bedauczestniczyc w wykonalliu zamdwienialPOSiadz南

wymagalleuPraWniania，Je舟iustawnakIadajaobo、V一年Zekposiadaniatakichuprawnieh，
WedlugwzorustanowIZtCegOZaIaczniknr6doSIWZ・
DopuszczaslePOSiadanieprzezwskazaneosoby‥
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4川rd6、1LfTIapII当r・SIXiHi，7anSO．川i

ie当rcho

たqc

嘗

用品IadPl・

yekl・I・，Gospodurku、一iO初0

品ek，川iu一月〝l壷jL，

meguIr＝eこしhLeEtIrOpySkq＝ejrodM、，l／iJ〝dusm57本jnL）SCi一出anTuChProgra刷り，eraCVmgO

hかml高層ajSMlol冊ko．

−rbwnowaZnych uprawnieh uz・nanyCh przez wlaSciW Organフ巷Odnie z ustaw魯Z dllia

18marca2008r．o zasadach uznawaniakwalinkacjizaWOdowych n吋yt）′Ch W Puistwaeh

czlonkowskichUniiEuropejskiej（申Dz・U・Z2008r・Nr63，POZi394）；
−

rdwnowa祖ych kWa皿kacjl ZaWOdowγCh waznych winnym niz PoIska paILStWie

czlonkowskim UniiEuropejskid，KonftderacjiSzw劉CarSkiも1ub pahstwie czlonkowskim

Europ華kiegoPorozumieniaoWolnymHandlu（EFTA）一StrOnieunl0、70Europejskim
ObszarzeGospodarczymwrazztymczasowymwpisemnalistewlaSciwIqizbysamorz担u
zawodoWegO umOZliwlajaCym Swiadczenie ushlgtranSgranicznych wrozumieniLlart・20A

ust．lustavTyZdnia15g…dnia2000r．osamorzqdachzawodowycharchitektdw言nZynicrdw
budownictwaorazurbanistdw（tekstjednolity：Dz．U．Z2013r．，POZi932zpbLn・m・）・

4）Sytuacjiekonomiczndinnansowg・

L WykonawcamusispeIniaCwa…nekposiadaniaSrodkdwhrmsowychlubzdoLnoSci
kredytow9年Wy・SOkoScico朋恒miも300tJrS・zI（sIownie‥trZyStatySiecyzlotych）・

WcelupotwierdzenlaSPe宣nianiawar…ku・OktdlymmOWaWrPkt・Ⅸ・1・4）LWykona、YCa（ten
z wykonawcdw skTadajqcyCh oferte wspdlna，ktdry bedzie potwierdzaI speZnianle tegO

warLmku），ZOboW車zany jcst przedtoZyCinfbrmaeje bankulub spdldzicIczd kasy
oszczednoScioW0−kredytowej potwierdz∈萌caWYSOkoS pOSiadanych SrodkdwHnansowryeh
lub zdolnoSC kredytow魯Wykonawcy，WVStaWiona nie WCZeSniej niz3miesiace przed

uplywemterminuskhdaniaoftrt・
2．PosiadaC ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnqi W Zakresie prowadzonq

dzia鳳no誼zgodnqizprzedmiotemzamdwieniawwysokoSciconaJmnlCjlmlnzl・
Wcclupotwierdzeniaspelnianiawarunku，OktdryrmmOWaWPkt・IX工4）2・・Wykona辛a（ten
z wykonawcdw sklad5両CyCh oferte WSPdlnq，ktdry bedzie potwierdzal spelnianle tegO

warmku），ZObowi年Zanyjest przcdIoZy60Placona polise aw prZyPadkujej brakuirmy
dokument．potwierdzajqcy，ZeWykonawcajestubezpieczonyododpowiedZialnoScicywilnq

wzakresieprowadzon句dzialalno誼zwLaZanq ZPrZCdmiotemzamdwieniawwymdgang
kwocie．

JeZeli，ZuZaSadnionjprzycz〉nyWykonawcaniemoねPrZCdstawiddokLImentudotyczqcego
sytuacJl ekonomicznqI WmaganegO PrZeZ ZamaWla揮egO，mOZe przcdstawidime
dokumenty，ktdrc w vYyStarCZ瑚Cy SPOSdb potwicrdza spe加anie opISanegO WyZeJPr7e7・

Zamawl棚eegOWarunku・

JeZeHkwotywdokumentachwy中enionychw袖podanebedqwinnawalucieniZzl，
ZamawlajaCydokonaJgPrZeliczenlanaZIwedlugkursuNBPnadzieh・Wktdrymzostalo
wszczetepostepowanie・

JeZeLiwdniuwszczeclaPOStePOWanianiezostanieopublikowanatabelaSrednich kursdw
NBP，ZaStOSOW′anJ′ZOStanie kurszostatnlq tabelikursbwSrednichopubLikowanq przcd

dniemwszczeclaPOSt印OWania・

WprzypadkuWykonawcdwwsp6−nieubicga．iaCyChsieOudzieleniezamdwieniawarunek
okreSLonywpkt．IX．1．4）1，mOgaOnispelniaC互cznic・

Wykonawcaskladaw職種ZZOftrtaOSwiadczenie，SPOr2両zonewedlugwzorustanowlaCegO

zaIaczniknr7doSIWZ，OSPelnianiuwarunkdwudziatuwpostepowaniu（wI）rZyPadku

wsIldLnegoubieganiasLCOudzielenienlnlCJSzegOZamdwieniaprzczdw6cILlubwieceJ

Wykonawcdw do ofcrty musi by zaIaczonc przedmiotowe oSwiadczcnie zIoLone
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LnegOPr＝e二も与申分／rOPのkqニejrodkdWFtLndu脚部jr読cl

′

aMChProfrllmL，（小

rtn二一JrWgO

力布Iru柄lraI高rol0日ilSko

（POdpisane）przerPeinomocnikaWykonawrcdwwspdlnieubicgajacychsiCOudzielenie
zamdwienialub o§Wiadczenie∴ziozone（podpisane）przeJ：kazdego z Wykonawcdw

skIadajacyehofertewrSPdlna−jedynicwsytuacjijc鍋kazdyznichspelniaWSzyStkie
warunkisamodzielnie．

2．Wykonawca，WykazuIqCSPelnianjewa…nkdw，Oktdrychmowapowy袖wpkt・IX・l mOZc

polegaCnawiedzyidoSwiadczeniu，．OSObachzdolnychdo vYykonania．㍗mdwienialub
zdolnoSciachHnansowychlubekol10mlCZnyChinnyChpodmiotdw，niezalcznleOdcharakte…

prawnegoIaczacychgoznimistosunkdw・WykonawcawtakiejsytuacJlZObowla7anyJeSt
udowodn読ZAmawl網CCmu，iZ bedzie dysponowa17・aSObami niezbednymido realizacJI
zamdwicnia，W SZCZegdlnoSci przedstawi香南c w tym celu pisemne zobowiazanie tych

podmiotdwwpostaciza匝Znikanr5doSIWZdooddaniamudodyspozyqlniezb的nyeh
zasobdwnaokreskorzystania7＝nichprzyWkonywaniuzamdwienia・

2．1．JezeliWykonawca，WykazL南cspelnianiewa…nku，OktdrymmoWaWPkt・IX工4）1・・
poleganazdolnoSciachmansowy・Chinnychpodmiotdwnazasadachokre鉦nychpowyzq
wpkt．lX．2（zgodnie zart・26ust・2bustaw）′Pzp），Zamaw阜iacy wymagaprzedloZenia
i誼）rmaCji，OktdrdmowawpkLIX・l・4）「，dotyczacejtychpodmiotdw・

3・WceluvrykazaniabrakupodstaWdowykluczeniazpostepowaniaoudzieleniezamdwiellia

ZamawIU卑Cy埼daodWykonawcyprzedlozenia：

1）oSwiadczenia o tmku podstaw do wykIuczcnia，SPOr埼dronego wedtug wzo…

stanowlaCegOZaIaczniknr2doSIWZ；
WzakresiewynikahcymZJ3ul立1pkl・1）Rozporzq

kenlaPrezesaRad）ノMnisl高一jZdnia

19lulego2013r M）SPraWie r。dzt亦W・ねkument61倍jakich m

）ZeZq

疑Zdmawi

yq

yOd

砂konau′Cy．OraZjbrm，Wjakichted）kumenD）mOgqbyeskladanewzwiqzkuzart・24ust・l

ustawpzp，OSwiadc7renieobrakupodstawdowvkluczeniawinnozostaCztozoneoddzielnie
przez ka如ego z Wyrkonawcdw skIad魂cych of垂．wsplnlna・a jezeli podpis函jc
Pelnomocnik，muSi on wraZnie zaznaczyc，Wimicnlu kt6rego Wvkonawcy to robi・

0Swiadczenie takie mo光

byi sporzadzone na jednym dokumencic，ale wdwczas

Petnomocnik（Lider）zaznacza，ZeSklad…南cje．dziatawimieniukaZdegozWykonawcdW
skladajacyChoftTteWSPdlnaiichvrymienia，

2）aktualncgoodpisuzwlaSciwego rejestrulubzccntraIncj ew

idencjiiin請rmacji

o dzialaLnoSeigospodarczeJ，Je兼高odrebne przepISy WymagaJ卑WPISu do rqcs血lub

ewidencjLwceluwykazaniabrakupodstawdotvkluczcniawoparciuo叩24ust・lpk12
ustawy，WyStaWionegoniewczeSnieiniL6micsleCVPrZeduplywemtcmlnuSktadaniaofert／

3）aktuaLnegozaSw融czeniawIaSciwegooddziaIuZakhIduUhezpieczehSpoleczpychlub
KasyRolniczegoUbezl・ieczeniaSpolecznegopotwierdzaj雀CegO，ZeWykollaWCanleZalega

zophcaniemskkldeknaubezpieczcniazdroyotneispolecTle・lubpotwierdzenia，ZeLIZySkaI
przewidzianepraW′emZW・O山enie・Odrc堅Cnlelubrozlozenlenaraty aIegtychphtnoScilub
、VStrZymaniewcaIoSciWkonaniadecyカiwrlaSciwegoorganu−W）rSt恥ionegonicwczeSniej
ni23miesiaceprzedupl〉Wemterminusktadaniaoftrt・

4）aktuahego

zaSwiadczenia．wlaSciwego

paczeLnika

urzedu

skarbowego

potwierdz訪cego，zeWykonawcanleZalegazoplaca早emPOdatkbw・lubzaSwiadczenia・Ze

uzyskalprzewidziane prawem zwolnienielOdroczenlelub rozIoZenje na raty zaleglych
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Zvrart：Idu・MLilay／li′WPi砂′間者T，50、I，unegOI，r：e二も与所FzIrO／均・Ykq・eSrOdkbWhII訪l・

在〕」cleko昭、用，iejc′e

拐r70jcIWranmChProgru個，功労raCiVrWgO

砂毒血周囲膏rodol高o

platnoScilubwstrzymaniewcaloSciwykonaniadecyziiwIaSciwegoorganu−WyrStaWionego

niewczeSnieiniz3micsiaccprzeduptywemterminuskladaniao氏rt．

5）aktualnejinror・maCjizKrajowegoRcjestruKarnegowzakresieokreSlonymWarL24
ust・lpkt4−80razpkt10−11ustawyPzpIWyStaWioneJniewczcSnjeini26miesiecvprzed
uptywemteminuskladaniaoftrt・

6）aktualnejinromacjizKI・ajowegoRejestuKarncgowzakresieokeSlonymwart・24
ust．lpkt9ustaWPzp，WyStaWionejnicwcze血iejniL6miesiecvprzeduplyWemterminu
skladaniaofert．

WprzypadkuwspdlnegoubieganiasleOudzielenicnLnleJSZegOZamdwieniaprzezdWbch
lubwieCejWykonawcbwwoferciemuszaby ziozoneprZedmiotowedokumcnty，

oktbryChmowawpkt・IX・3・pPkt・2），3），4），5），6）dlakazdegoznich・

4．Dokumcnty，OktbrychmoWapOWy祖WPkt・IX工TX・2iIX・3‥
4．1．sq SkIadane w oryginalelub kopilPOSwiadczoneJ Za ZgOdno喜C z oryglnalem prZeZ

Wykonawce．zwi南tkiemzobowiazahioSwiadczch．oktdrychmowawpkt・IX・2iIX・3・1）
orazwyka7dw，Oktdrychmowawpkt・IX・1・，ktdrewinnybye71020neworyglnalc；

4・2・WPrZyPadkuWykonawcdwwspdlnieubieg諦CyChsieoudzieleniezamdwienforaz
wrprzypadkupodmiotdw，OktdryChmowawpkt・IX・2，kopiedokumentdw（ZObowr1aZah）

dotyczqcychodpowiednioWykonawcylubtychpodmiotdwsqPOSwiadczanezazgodnoSd
zoryginalemprzezWykonawcelubtepodmioty；
4．3，ZamawiaiacymoZeZadaCprzedstawieniaoryginalulubnotariaLniepoSwiadczonejkopii
dokumentu、Ny互cznie wtedy，gdy zIozona kopia dokumentuJeSt nieczytclnalub budzi

watpliwoScicodojaprawdziWOSci；

4．4．dokumentysporz的zonewjezykuobeym s卑SkladanewTaZZtlumaczeniem najezyk
poIski，WmOgtenniedotyczyzobow均Zan105wiadczeh，Oktdrychmowawpkt・IX・2iIX・3・

5．Stosownie do tI・eSci§4ust．l Rozpor坤dTIenia Prezesa Rady Ministrdw z dnia

19lutego2013「．wsprawierodzajdwdokumentdw，jakichmoze垂da〔ZamawlaJaCyOd

Wykonawcyorazform，Wjakiehtedokumentymo艶by

skIadane：

1）jeZeliWykonawcamasiedzibelubmiejsceZamieszkaniapozatery10riumRzeczypospoliLd

PoIskiej，Zamiastdokumentdw，Okt6rychw‥Pkt・Ⅸ・3・2），TX・3・3），IX・3・4），IX・3・6），SkJada
dokumentlub dokument）′，yStaWione w kr吐iu w ktdrym ma Siedzibelub midsce

zamieszkania，POtWierdzやiaceodpowiednio，Ze：

a）享OtWaHOjegolikwidacjianinieogloszonoupadloSci；
b）nle Zalega z uiszczaniem podatkdwl OPlat，Skladek n繍ubezpiec7enie spoIcczne

izdrowotnealboZeuzyskaIprzewidzianeprawem7IWOlnienicIOdroczenielubroztozeniena
ratyzalcglychplatnoScilubwstr？ymanicwcaIoSciwykonaniadecy乙jiwtaSciwegoorganu；

C）nie午ZeCZOnOWObecniegozaka州ubieganiasieozamdwienie・
2）zamlaStdokumentdw，O ktdrychmowapkt・IXi3・5）sklada zaSwiadczenie wlaSciWegO
organu sadowegolub administracyJnegOmlqSCaZamieszkaniaalbo zamicszkaniaosoby・

klbrddokumentydotyczq，WZakresieokre的nymwart・24ust・lpkt4−8，10−11ustawyPzp・

6・StosowniedotreSci§4ust・2powolane芋OPO、VyZもRozporzqdzeniaPrezesaRady

Ministrdw・dokunlenty，Oktdrychmowapowy狙WPkt・IX・5・1）a）ic）orazIX・5・2）powimy
byCWStaWionenlCWCZeSniciniz6miesleCVPrZedupI〉rWemterminuskktdaniaoftIt
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、＋，岬Oui〝a〝剛unCgOl，rm＝し与所Lj′rOPeJSkq二ejrodkb、一宮

′0

ho jc高koI一…，′′〟0品e

′7dLLSニl，5／，dI，70jcl、1日。〃互イCIIProgranmOpera…′7egO

Natomiastdokumcnt，OktdrymmowapowyZcjYPktlX・5・l）b）・POWinienbydw）rStaWiony
niewczeSnieiniz3mieslaCePrZeduplywemtermlnuSkladaniaof誼・

7．StosoW′nie do treSci§4ust．3poW′Olanego powγ袖Rozporzqdzenia Pre7eSa Rady
Ministrbw，JeZeliwmlqSCuZamicszkaniaosobylubwrkraiu，WktdrymWykonawcama

siedzibeLubmiqscezamieszkania，niewYdajesiedokumentdw，Oktimychmowapowy

ZqW

pkt・IX・5・1），ZaSteP享SiejedokLLmentemZaWierz彊cymoSwiadczenie，WrktdTymokreSlasic
takあOSObyuprawnlOnedoreprezcnta函Wykonawcy，ZloZoncprzedWIaSciwymorganem
s的owym，administracyJnym albo organem samorzadu zawodowegolub gospodarczego

odpowicdniokrajumlqSCaZamieszkaniaosobylubkraju，WktdrymWykonawcamasiedzibe
lubmieiSCe7：amieszkania，1Llbprzednotariuszem・

8．0cenaspelnianiaww・同朋unkdwudzialuwpostePOWaniudokonanazostaniezgodnie
z fbrmukt，，SPelnia一mie spelnia，，・na POdstawie przcdtozonych przez Wykonawce

dokumentdW十〇SwiadczehopISanyChwrozdzialeIXninleJSZもSTWZ・
ZtreScizatqczonychdokumentdwmusIWynikadjednoznacznie，2eWykonawcaspclni「ww・
warunki．
Nie spclllienie chociazby jednego z ww・Warunkdw skutkowae bedzie wykluezeniem

W）′konawcyzpostepowania（napodstawieart・24ust・2pkt4uslawyPzp）・

Ⅹ・Wykonawcywsp61mieubiegaJaCySteOudzieleniezambwienia・
1．Wykonawcywspdlnieubieg網CySleOudzielenieninlgS／egOZamdwieniapow血nlPOd

rygoremwykluczeniazpostepowraniaspeIniaewarunkiudzialuwpostepowaniuorazzlozyc
dokumenty potWrierdzaj卑Ce SPelniallie tvch warunkdw，ZgOdnic z zapISamizawarlymi

wpkt．lXnin噂SZejSIWZ・
Ponadto tacy WykonaYfy．muSZa uStanO辛目wskazaC PelnoTOCnika（1−idera）do

reprezcntowaniaichwnlnleJSZymPOStePOWanlualboreprezentowanlaichwpostepowaniu
izawarciuulnOWyWSPraWie．Zamdwienia・ZaLecasieabyPelnomocnikiem（Liderem）byrl
jcdenzWykonawcdwwspdlnleubiega揮yChsieoudzieleniezamdwienia・
2．Wszelkakorespondencjaprowad7011abedziewy函zniezPelnomocnikiem（Liderem）・

3・Wykonau′CyWrSPdlnicubiega揮ySleOudzielenieninlqSZegOZamdwieniazobowrazani

1）dosolidarnejodpowiedzialnoScizawyko竺niezamdwienia，
2）dosolidamiiodpowiedzialnoScizawnieslenleZabezpieczenianalezytcgoWykonania

UmoWWSPraWiezamdWieniapublicznego・

4・Wykonawcywspdlnieubieg明CySleOninleJSZeZamdwicnie・ktdrychoferta70Stanie
uznanazan＊orzystnlqSZ雀，bed脅ZObowlaZanlPrZedstawieZamawl棚Cemu StOSOWne

porozumieniewsz）rStkichWykonawcdwskladaiacychof函wspdlna・PrZedpodpisaniem
Umowynarealiza明ninlqSZegOZamdwienia・
Porozumienie takie musi zawieraC w sw〔準J treSci co naJmn）el naStGPtUaCe

POStanOWienia：
l）okreSleniestronporozumienia；
2）celdzialania；
3）okresdziaIanianaczasniekrdtszynizczastrwaniaodpowiedzialnoSciWykonaW′Cdw

WynikajacyZUmowy；
4）sposbb、VSPdldzialania（W tym rOIci zadania ka九ego z W〉′konaW′Cdwr

wwykonyWaniuUmowy）；
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5）wniesielliazabezpiecZenianalczytegowykonaniaUmowyidcklaraかewspdLnqj
isolidarneiodpowriedzialnoScizawykonanicUmowy；

6）wskazani；pelno望Cnika（Lidera）ijegqu望0Ⅵ′aniadozaciaganiazobo、Viqzah
lPr瑚mOWanialnStrukcjinarzecziwlnllenluWSZyStkichWykonawcdwrazem
ikazdegozosobnaorazdoprz〉胆10WaniaplatnoSciodZamawlaJqeegO；
7）deklaracjeniezmienianiaskladuanistatusupodc7aぷCalegookrcsuwykonywania

Umow・
PorozumieniemusibyCpodpisaneprzezupelnomocnionychprzedstaWicielikazdcgo
z

wykonawcdw，a

StOSOWne

uPOWaznienia

musz

WnikaC

z

dokumentbw

za互czonychdooferty・

5．Of誼apowimaby七podpisana、VSPOSbbwi綱CyPraWniewszystkichWykonawcdw
skladz南CyChoft山門TSPdlna・

XI．

Wadium．

1．WysokoSCWadium
KazdyWykonawcazobowiaZanyJeStZabezpleCZ）′CSWaOftrtGWadiumwwysokoSci：
20000，00zI（SIownie：dwadzieScia tyS垂cyzlotych）・

2．Fomawadium
l）WadiumdlazamdwieniamoZeb〉′Cwniesionewnastep函C）rChR）rmaCh‥
a）pieni担Zu，
b）poreczeniacllbankow）rChlub poreczcniach sF融dzieLczej kasy oszczednoScio、VO−

kredvtowqi，ZtymZePOreCZeniekasyJeStZaWSZePOreCZeniemple叩Znym、

C）gwaTanCjachbalkowych，
d）gwarancjachubezpieczeniowych，

e）porcczeniachudzielanychprzezpodmioty，Oktbr｝′Chmowawart・6bust・5pkt・2
ustaW Z dllia91istopada2000rokL10utWOrZeniu PoIskid AgencjiRoz、VOJu

PrzedsiebiorczoSci（Dz・U・Z2007r・Nr42，POZ・275・ZPdin・子m・）・

2）WprzypadkuskladaniaprzezWykonawcewadiumwfbrmlegW望n中gwar？nda

powlnna byC sporzadzona zgodnie70bowlaZuJaCym PraWemlWlnna ZaWleraC
nastepuJaCeelementy：

a）nazwedajacegozlecenie（Wykonawcy），Benencjentagwarancji（Zamawiajacego），
gwaranta（bankulubinstytucjiudziel斬cychgwarancji）orazwskazanieichsiedzib；
b）okreSkniewierzytelnoSci，kt6ramabyCzabezpicczonagwarancja；
C）kwotegwarancji；

d）termin．wazToSclgWaran鉦
e）zobowITnlegWarantado：，・ZaPlaceniakwotygwaranmnapierwszepisemnezadanie
Zamawl明CegOZaWieraJaCeOSwiadczenie言zWykonawcalktdregooferteW｝′brano：
−OdmbwilpodpisaniaUmoWnaWarunkachokreSlonychwofもrcie，lub
−niewnidsIzabezpleCZenianalezytegowykonaniaUmo、Vy・lub

−ZaWarCieUmowystalosleniemo描wezprzyczynleZqc｝′ChpostronieWykonawcy

・

3）Postal10WieniapowyZszcm魂ZaStOSOWanierdwlliezdoporec／eTL

3．Miejsceisposdbwniesiclliawadium
wadium wniesione、V Pleniadzu nalezy wplaciC przelewem na nastepu揮y raChullCk

ZamaWla．IaCegO：
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POLSKA
BankPEKAOS・A・nrkonta861240591811110000491017177dopiskiemnaprzcIcwIC：
WtidiWnnaZddanie17−−，，Buih）聞。Yiecikanalizaqtsanitarnyl佃／
MKonqpnickiei，JMirecklegO，iSJodkルVSkiegoTl′Zl）ra′・dbwie

Krdtkid

・

Wadium wnoszone winnyCh dopuszczonych przez ZamaWlaJqCegO ft）rmaCh naleZy

woryglnaledolaczyCdooferty・
4．Terminwnicsicniawadium

l）WadiumwnosisieprZeduplywemterminuskIadaniaoftrtokreilon〉mWPkt・XVIII

2）Wniesienicwadiumwpieniqdzubedzieskuteczn亘CZcliwpodanymwpkt・XVlll
terminiezmjdziesJenaraChunkubankowymZamawlaJqCegO・

3）DowddWlliesieniaWadiumwk）rmie gotdwkiwpostacikopiidokonanegoprzelewu
nalezyZalaCZyedooftrty・

5．Zwrotizatrzymaniewadiumodbywai垂bedziezgodniezzapISamiart・46ustawyP7P・

XII・WymagmiadotyczacezabezpieczenianalczytegowykonaniaUmowy・
1．InfbmlaCJeOgdlne．

ZabezpleCZenie sluzy pokryclu rOSZCZeh z tytulu nicwykonanialub nienalezytegO
WykonaniaUmow・
2・WysokoSCzabezpleCZenianale2ytegowykonaniaUmowy・
1）Zamawi〔彊cyustalazabezpieczenienalezytegowykonaniaUmowyzawartejWWyniku

postepowraniaoud7ielenieninlqSZegOZamdwieniawwysokoScilO％cenycalkowiteJ
POdaneJWOfercie・

2）WybranyWykonawcazobowiazanyjestwnieSCzabczpie竺enienalezytegowykonania

Umowyn吐ipdZnicjwdniujeJZaWarCla．PrZedjejpodpisanlemi
3．Fol・maZabezpieczenianale郊egowykonaniaUmow・
l）ZabezpieczellicnalezytegowykonaniaUmowydlazamdwieniamozebyCwniesione

wedIugWyboruWykonawcywjednejlubwkilkunastepuJaCyChfbrmach：
a）pieniadzu；
b）poreCZeniach bankoWyChlub poreczeniach spdldzielczej kasy oszczGdnoSciowo−

kredytowqzty′m・ZePOreCZeniekasyJeStZaWSZCPOreCZeniemplenleZny叫

C）gwarancjachbankowych；
d）gwarancjachubezpieczenioWCh；

e）poreczeniachudzicLanychprzezpodmioty，Oktdrychmowawart・6bust・5pkl・2
ustawy z dnia91istopada2000roku o utworzeniu PoLskid AgcllCji Rozw（りu

Pr7＝edsiGbiorczoSci（Dz．U．Nr42，Z2007r・POZ・275，ZPdZn・Zm・）・

PrzezzabezpleCZenieWniesionewpleniadzunalezyro7umieezabezpleCZenieWniesione
wzi．
Zabezpieczenic wnoszone w pleni卑d7u Wvkonawca wplaciprzelewem na rachullek

bankowyZamawlaJaCegO：
PrzcdsiebiorstwoGosI）OdarkiKomunalnej，，ZyI
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ul．Czysta5
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三

2）WprzypadkuwniesienialTadiumwpieniqdzu，WykonawcamozeWryraZ竜7gOdena
zaLiczeniekwotywadiumnapoczet7＝abezpleCZenia・
3）Jezeli zabezpieczellie wniesiono w pieniadzu，Zamawiajqcy przechowujc jella

oproccntowanymrdChunkuballkowym
Zamawl綱CyrZWraCaZabezpleCZenicwniesionewpleniadzuzodsetkamiwl′nik萌C）′mi
zumo、∨）′raChunkubankowego・naktdrJ′mbyloonoprzechowywane・POlm11eJSZOneOkoszt

prowadzenialegorachunkuorazⅥγSOkoSCprowi乙jibankowq zapr7elewpICniGdzyna

rachunckbankowyWykonawcy・
4）Jezelizabezpicczeniewniesionowpostacigwaranqiilubp竿Zeniastosbesiedoniej
odpowiednio treSC pkt・XI・2・2）a），b），C），d）oraz gwarancJalubporeczenie powinno

zaJeraczobow喧anjegwarantado

nieod

′0la／negoibez…runko

，egOZtTPlaceniakwoLY

g哩迫nCiinapie手写e空m㌢空中辛Z咋aW亨q誓0，抑Wi川中qce。咋空空＿享

困惑函圏囲醒圏園詔醒国語語彊国語圏圏国語
yarunkLfllLbrezodprzedh）aenla＿7akiykoIwiekdokumenL牢Il・

5）JeZeliWykon叩a・ktdregoofertazostalawybranauch〉rla咋OdzawarciaUmoⅥ：〉
wsprawiezambw・lenlaPublicznegolubnieW′niesie7abezpleCZenlanalezytegow′ykonanla

Umowl′，Zamawl明CymOZeW）′braCoferteraikorzystnlqSZaSPOSrddpozostalycl10fert・
6）Zmiana fbrmy・Zabezpieczcniallalezytego wykonania Umowy wrtrakcie realizacji

Umowy bedzic n10Zliwa tylko za zgoda Zamaw・la揮egO再rZ｝′ZaChowaniu clagloSci
zabezpleCZeniaibe7ZmnlCJSZeniaJegOWySOkoSci・

4．7wrotzabezpleCZenianalezytegowrykonaniaUmoWy・

Zamawl明C）′ZWraCa70％zabezp−eCZeniawterminie30dnioddniawykonaniazamdwienia
i uzllania przez∴7amawlaJaCegO Za nalezyc−e Wykonane・Zostanie to potwierdzone

podpisanicmProtokoluodbiorukohcowegorobdt・

Pozostale30％ZamawlaJaCyPOZOStaWiajakozabezpleCZenieroszczehztytultlrekqimiza
wady，ktdrezostaniezwr6conewterminie15dnipouplywieokresurekqjmizawady・
W prz〉rPadku，gdy zabezpleCZenie bedzie、VnOSZOne、V ffbrmieinnq ni∠plen函Z・
Zamawla．IaCyZaStrZegaSObieprawodouprzedniejakceptacJLPrOjektu、W・dokumentu・

XIII．In請rmacJeOfbrmalnoSciach，jakiepowinnyzostaedopclnionepo
wyborze∴0＝ftrty

w

celu

zawarcia

Umowy

w

sprawie

zamdwienia

publicznego・
li WykonawcapowinienspeIni wymagania・OktdrychmoW′aWPkt・XIISIWZ・
2．日mowazostaIliezawrartaWk）rmiepISemng・

XIV．Waluta，W

jakiej

beda

prowadzone

ro揖czenia∴∴zWlaZane

zrealizacJaninIeJSzegOZambwieniapublicznego

Cenaofertydlazamn wrieniabedziepodanawzt・
Wszelkie TOZliczenia zwlaZane Z realizacJa Zamdwienia publicznego，ktdrego dot｝′CZy

llinlqSZaSIWZ，bedaprowadzoneWZL
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XV・

OpisspOSObuprzygotowaniaoftrty・

1．Formaoferty：

1）KaZdyWykonawcamoわZlozy信ylkojednqoferte・
2）Ofertenalezypl・ZygOtOWaCieiSlewedlugwyTagahokreSlonychwniniejszejSIWZ・

3）WprzypadkuWykonawcbwwspdlnieubieg明CyChsieozamdwienie・nalefydohczyt
doof前ydokumentstwierdzajacyustanowienieprzezWykonawcdwwspdlnieubiegaJ魯Cy

Ch

sle OZambwienie Pelnomocnika do reprezelltOWaniaich、＞・POStePOW′aniu oudzielenie

ninlqSZegOZamdwieniaalboreprezentovvaniaichwpostepowaniuidozawarciaUnlOWy
wsprawiczamdwienia・
4）OftTtai7alacznikido of誼y musza byd podpisane przez osob）′uPOWaZnionc do
reprezclltOWania Wykonaw噂7・OzllaCZa tO，iZJeZeli7dokumentu okreS阜iacego stalus
prawny wykonawcylub pelnomocnictwa vryllika言えdo reprezentowania Wykonawcyr

upowaznionychjeslIaczniekilkaosdb，dokumenty、VChodzaccwskladofertymuszqbyC
podpisaneprzezwszystkieteosoby・

UpowaZnienieosdbpodpisuJaCyChofertedo南podpisaniamusibezpoSrednioW′ynikaC
zdokumentdwdolqczonychdooferty・Oznaczato，ZeJeZeliupowaznienietakieniew′ynika
wprost

z

dokumentu

s面erdzaaccgo

status

prawny

Wykonawcy（odpisu

zwlaSciwego rqestru LubzaSwiadczeniaowpISie docentralneJeWridenqliinfbrmacJl
odzialal110gcigospodaTCZej）tPdoo聖ynPeZy′d中卒Pet皿雪OCn中

WTy′StやOne

przeTOSOb〉′dotegoupowaznione（wJbrmieoryginalualbokopilPOgwiadc7m高przcz
notarluSZa）．

5）PoSwiadczeniczazgodnoSCzoryginalemdokumentbwwchodzaCyChwskladoferty
winpo byC sporzqdzone w spos6b umozLiwi＊cyidcntyHka函podpisu（np・WraZ
zlmienna

pleCZatka

osoby

poSwiadcz…UaCeJ

kopie

dokumentu

za

zgodnoSC

ZOryginalem）・
6）Ofelta muSiby七napisalla na maSZynie do pisania，komptLterZelubinnq trWrakl

iezyteinatcchnikaorazpodpisanaprzezosobe（y）upowa症ona（e）doreprezentowa享
W〉′konawey na ze、VllatrZizaclqganla7mbowlaZan WWySOkofciodpowiad祖ccJCenle

O缶五y．
7）StosowncWPeInieniaw・eW70raChdokumentdwstanowiqcychzalacznikidonini函zej
SIWZi wchodz魯CyCll naStePnle W Sklad ofert）7，mOga byC dokomne komputcrowo・
maszynowolubreCZnie・

8）Dokumentyprzygotowyw：aneSamOdzielnieprzezWykonawcenapodstawiewzordw
stanowlaCyChzatacznikidonlnlqSZejSIWZ，POWinnymieCtbmewy

drukukomputerowego

lubmaszynopISu．

9）TreSCzloZondofbrtymusiodpowiadaCtre誼SIWZ・
Zamawl補Cy Zaleca vrykorzystallie fbrmularzy przekazanych przez ZamaurlaJaCegO・
Dopuszcza sle ZIozenie w oftrcie zalacznikdw opmcowanych przez Wykonawce・POd

warunkiem，Ze b壇Oneidentyczne，CO do treSciz fbrmLllarzamiopracowanymlPrZeZ
ZamawlaJqCegO・

OftrtyWykonawcdw，ktdrzydolaczadoof証yza函znikioinnqlreSciniZOkreSIona
wSTWZzostanaodrzucone・
10）Dokumenty

sporzadzone

w

jezyku

obcym

musza

by七skladane

wraz

zich

tlumaczeniempo室wiadczollymPrZeZWykonawce・

11）OfeIlamusibyC sporzadzonawjezykupoIskim・Wlegzemplarzu・mic ftmme
pISemnaifbrmatniewiekszyniZA4・
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12）Zamaw函cy．zaLeca，abyofertawra子ZZalac7nikanliby霊azestaW′ionaySPOSbb
unieTOZliwi袖yJqSamOistnqdekompletacje（np・Zbindowana，ZSZyta）orazzaW′1eralaspis

13）Wszelkiepoprawkilub加lianywtekScieoftrty（wtymwza函Znikachdooftrty′）
muszabyCpararowane（lubpodpisane）W′iasnorecznieprzczosob（部rPOdpisujaC（a）e

O脆rte．

Paralka（podpis）wi竺by七naniesionawsposbbumo揖wihc｝′identyHkampodpisu
（np・WraZZim亨napICCZatkaosobysporzqdz祖Cqjparatke）・

14）Zamawl棚Cy言nft・rml直之eo鮒yskladanewninidszympostepo？Taniusqjawne

ipodle兜iaudostepnieniuodchwiliichotwa・CialZWi亘tkieT専maFji空n中ac）亨
taJemnlCePrZedsiebiorstwawrozumieniuprzepISdwozwalczaniunieuczciwejkonkurenciら

Je拙Wykonawca，niepoznleJnizwtcrminieskZadaniaofert，ZaStrZegLzeniemogaonebyC
udostepnlane OraZ、VykazaLiZ zastrzeZ・川einfbrlnaCje stat10Wia t函nnice pr73dsiebiorsIwa・

Wykonawcaniemozezastr7eCnaSteP函CyChinfbrm誓jLnazwy（Hrmy）0：aZ．adresw
vJykonawcbw，atakZeinfbrmacjidotyczaceccny，termlnuWykonaniazamdwICnla、Okresu

rekojmiiwarunkdwplatnoScizawanychwo氏rtach・
PrzeztalemnlCePrZedsiebiorstwawrozumielliuart・11ust・4ustaWryZdnia16kwietnia

1993r・OZWalczaniunieuc亨Wejkonkurencji（tekstjednolityDz・U・72003r・・Nr153・
poz・1503zezm・）rozumlC Si n専awnione dowiadomoScipublicznPillfbrmacje
techniczne，teChnologlCZne，OrganVaCyJnePrZedsiebiorstwalubinneinfbrmacjePOSiadajqce

wartoscgospodarcz脅，COdoktdry・ehprzedsiebiorcapo〔函Iniezbednedzialallia wcelu
zachowaniaichpoumo語i・
ZamawlaJaCyZaleca，abyinfbrmacJeZaStrZezOnejakotqemnicaprzedsiebiorstwabylyprzez
Wykonawce zloZone w oddzielneJ WeWnetrZ坦ikopercie z oznakowaniem

tLUemnica

przedsiebiorstwaii，lubspi担（zszyte）oddzielnieodpozostalych，jawnychelementdwoferty・
ZastrzezenieinlhmlaCji，ktdreniestanoW′lat劉emnlCyprZedsiebiorst、VaW

rO7umieniuw・

ustawybedzieskutkowaCichodtajnlCniem，POuPrZednimpowiadolnieniuWykonかVVCy・
Protokdlpo…鳴POWaniawrazzzalacznikamlJeStJaWny・

ZalacznikidoprotokolumogabyCudost印nlanePOWyborzenajkorzystnleJSZaofertl′1ub
uniewa加ieniupostepowaniaztym，Zeoftn）′S糾aWneOdchwiliichotwarcia・

15）W｝′kon㍗CyPOnOSZaYSZelkiekosztyzYiazalleZPrZygOtOWaniemizIozenien10帥y・

16）ZamawlaJaCyPrOpOnLUePOnumerOWaCIParaR）Wadwszystkiezapisanestron｝′Oftrty

pr？eZ．OSOb帥ubosoby・jeZelidorTreZentOWaniaWykonawcyupowaZlliolleSadwielub
wleCqOSOby）podpis南C魯（podpisuJqCe）oferlezgodnieztre函dokumentuokreSlajacego
status prawny wykona、VCy′1ub trcScia za函zonego do of叫′PeJnomocnictu′a・Strony

zawierajqceinfbrmacjeniew）′maganePrZeZZamawiajacego（np∴PrOSPCktyreklamowe
onrmie，jddzialalnoSci，itp・）niemusz脅byCnumerowaneiparafbwane・

2．Zawarto錐ofeny：
Kompletnaofertamusizawierae‥
1）Of壇，SPOrZ的zoIla na POdstawie wzoru Formu血za ofれy stanowiacego

Zalaczniknr＿＿ldoninlqSZもSIWZ・
2）Oiwiadczenie Wykonawcy o braku podst恥′do wykluczepia・O ktdrym mowa

wpkt．IX．3．1）SIWZsporzl由onenapodstawiewzorustanowriacegoZaIaCZniknr2

3）Wykaz wykonanych robdt，SPOrZadzony na podstawie wzoru stanowriacego

ZalaczniknradoSIWZ・
4）Wykaz osdb，ktbre beda uczestniczyC∴Ⅵ′Wykon）rWaniu zamdwieniai ktere

wszczegdlnoScibedaodpowiedzialneza realiza醤rObdt・WraZZinfbrmacJamina
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hwISん

tematichkwalinka串zawodowych，doiwiadczenialVTyksztalcenianiezbednychdo
wYkonaniazambWienia，atakzczakresuWkonywanyehprzeznieczyrnnOSci・OraZ
inft）maCJaOPOdstawiedodysponowmiatymiosobami・SpOrZadzonynaPOdstawie
WZOru StanowlqCegO Zalaczniknr4do SIWZorazoSwiadczenie，乞C OSOby・ktdre

bedauCZeStniczyCwwykonywaniuzamdwienia・POSiad油平maganeuPraWnienia，
JeZeliustaWnaklad函ObowazekposiadaniatakichuprlrWnleh−ZaIaczniknr6do

5）JezeLiWykonawca㌧Wykazu南cre柾niewarunkdw，Oktdrychn†OWaWPkt・IX工
poleganawiedzyidoSwiadczenlu，OSObachzdolnychdoWkonanlaZamdwienialub
zdolnoSciach nnansowyChlub ekonomicznychinnych podmiotdw

nie7aleznie od

charaktc…PraWnegO函zqcychgoznimistosunkdw、ZObowiqzanyJeStudowodniC
Zamawtai♀Cemuliz bedzie dysponowaI zasobami niczbednymi do realizacji

zamdwienla、WSZCZegdlnoSciprzedstawiz南cwtymcelupisemne20bowi魯Zanietych

podmjotdwdooddaniamudodyspozycJlniezbednychzasobdwnaokreskorzystania
znichprzywykonywanjuzamdwieniawgwzoruzameszczonegowZaIacznikunr5
doSIWZ．
6）0gwiadczenie Wykonawcy o spelnieniu W′arunkdw udziatu w postepowaniu

przetargowym，Oktdrymmowawpkt・IX・lSIWZsporzadzonenapodstawiewzo…
stanowacegoZaiaczniknr7doSIWZ・
7）Liste podmiotdw nale垂CyCh do tcj samも

g…Py kapitalowej wg wzo…

zamieszczonegowZaIac棚likunr8doSIWZ・
8）WypelnionyWykazCenzamieszczonywzalacznikunr13doSLWZ・
9）Dowbdwniesicniawadium：
10）PozostaIedokumentywymlenionewrPkt・IXniniejsz車STWZ・

XVI．

Wyja誼ieniaizmianywtreSciSIWZ・

Prowadzonebedqzgodniez7：aPisamiart・38ustaWY・Pzp・

XVII・SposbbporozumiewaniasleZWykonawcami・
ZaInaWl綱CyZaStrZegaPISemna車orme）やrOZumiewaniasleWninlqSZymPOStePOWaniu・
DopuszczaslePrZekazywaniel放sem‥
●

ZaWiadomieniaowyborzenajkorzystmgSZejoferty；

●

ZapytahdotyczacychtreSciSIWZ；

・illfbrmaqlOZmianietreScininlqSZ句SIWZorazoprzedhZeniutcminuskZadania
oftrt，OktdrymmowraWPkt・XVTII；
・

WnioskdwoprzekazanieSIWZ・

WskazanewyTejdokumentyprzekazanefaksemuwaZasleZaZIoZonewterminie，Je衰証言ch
tresd dotarIado adresataprzedupl〉′Wemterm中izostalaniezwT航miepotW′ierdzona
pisemnie（listempoleconymlubpoprzezzlozenlePLSmaOSObiScie）・

JeZeliZamawl綱Cylub Wykonawcy przckaztua wW dokumenty fakscm・druga strona
niezwlocznlePOtWicrdzafhktichotrzymania・

PrzcdIuzenietcrminuskIadaniaofetlniewrPIyWanabiegterminuskIadaniawniosku
owyjaSnicnietreSciSIWZ・
W pIZyPadku rozbieznoSci pomiedzy treScia ninleJSZもSIWZ・a treSciq udzielonych
odpowiedzi、jako obowi年ZL南ca naLeZy przyjaC treSC pisma zawierajacego pbZniejs7e

oSwiadczenieZamawlqaCegO．
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XVIIl．Miejsce，terminisposbbzlozeniaoferty・
1．0血tenalezyzIozycwsiedzibieZamawLaJaCegOWZyrardowic，prZyul・Czyst55，
pokej nr100，II）ietro，W nlePrZekraczalnym terminie‥do dnia30・03・2015r・do

godz・10坦・
2．Of誼e nalezy zlozy・C W nlePrZqrZyStq・ZabezpleCZOnq PrZed otwarciem kopercie

（PaCZCe）．Kopene（paczke）nalezyopisadnastep函co：
PrzcdsiebiorstwoGospodarkiKomunalncj

Zyrardbw

SpdIkazo・0・

ul・Czysta5196−300ZyrardbwlPOLSKA

のれawpostepowanitlrnarOboQ，budowlanepoLegtzjqcenarea／tzadizqdLUtiapn・：

Zadhnia17−，，BultOWaSteCikanauzaqlSanitarnywu信Kl・6ikiqi，MKol型nickiei，
J．Jmreckiego，iSJo

uOWSkiegowZl・rar

わwie？

，，Nieotwieracprzeddniem：30・03・2015r・）gOdz・10辿，，
3．Nakopercie（PaCZCe）OprdczopisujWnalezyumieSciCnazwciadresWykonaw′e）′・

XIX．

Zmianylubwycofaniezlozonejoferty・

1．SkutecznoSCzmianlubwycofaniazIo20ndofdly・
WykonawcamozewprowadziCzmianylubwyco融zlo20naPrZeZSiebieoferte・
ZmianylubwYCOねniezIozonejoftrtysaskutecznetylkow6wczas，gdyzostallrdokonane

przeduplywemtcrminuskIadaniaof誼・
2．Zmianazlozonejoferty・

Zmiany・，POPraWkilubmodyfikmjezlozoncjofeny′muSZqbyCzlo70neWmlqSCuiwedlug

zasadobowiaz中ychprzyskladaniuoftny・Odpowiednioopisanekoperty（paczki）
zawieraJaCeZmlan〉′、nalezydodatkowoopatrzyCdopiskiem−IZMIANA一㌧Wprzypadku
zlozeniakilku，．ZMIAN

koperte（PaCZke）kaZdej

ZMIANY

nalezydodatkowoopatrzyC

napISem，・ZMIANANR・・・
3・WycofaniezlozollqOftTty・
Wycofanie z宣Ozonq oferty nastepuJe POPrZeZ ZloZenie pISemnegO POWiadomienia

podpisanegoprzezumocowanegonapISmieprzedstawicielaWykonawcy・

WycofanienalczyzlozycW′mlqISCuiwcdlugzasadobowl卿aCyChprzyskladalliuoferty・
Odpowiednioopisanakoperte（paczke）zawierajacapowiadomienjenalezydodatko、VO

opatrzyCdopiskiem一一WYCOFANIE

」

XX．Miejsceitcrminotwartiaofert

Otwarcie of誼nastapI W Siedzibie Zamawla．JaCCgO W Przedsiebiorstl高e GosI）Odarki

Komunahcj，，Zyrarddw，・Sp6−ka∴zO・0・uI・CzyrSta5・96−300Zyrarddwwsalinr2，
I）arter，Wdniu30・03・2015r・OgOdz・1030・

XXI・

Trybotwarciaofert・

1．BezpoSrednio przcd otwarciem ofert ZamawlaJaCy POd非kwote・jakq zamierza
przezllaCZyCnaSHnansowalliczamdwienia・
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2．Wtrakciepublicznejse担OtWarCiaoftrtniebedaotW′ieranekopehy（PaCZki）zawierajqce

of誼y，ktdrychdotyczyiiWYCOFANIEl∴TakieofれyzostanaodeslaneWykonawcombcz

3．Koperty（paczki）oznakowanejakoIIZMIANA−lzostanaotwarteprZedotwa亨emkopert
（PaCZek）zaw専acycho丘rt｝′・ktdrychdotycza・PostwierdzcniupoprawnoScIPrOCedur）r
dokonaniazmlanZOStanaOnedo互czonedoofbrty・
4．W trakcie otwierania kopeH（paczek）z oftrtamiZamawi魂Cy kazdorazowo oglosi

Obecnym：
1）11aZWeiadresWykonawcy，ktbregooftrtajestotwierana；

2）cenepodanawFormuLarzuOf誼yWPkt4・2・
PowyZsze jnft）rmaqe ZOStanq Odnotowane w protokole postepowania o udzielenie

zamdwieniapublicznego・

5．NawniosekWykonawcdW7−ktdrzyniebvliobecnlPOdcねSOtWarCiaof誼，ZamaWlaJqCy
przekazeimniczwIocznieinfbrmade，Oktbry′ChmowapoWIyLeiwpkt・XXI・l・XXI・4・l）

iXXI．4．2）．

XXIL ZwrotofertybezotWierania・
Of誼ezlozonqpoterminieZamawlaJaCyZWrdcibezotvrierania・

XXTII．TerminzwlaZaniaoferta・
WykonawでaPOZOStajeZWrlaZanyZlozon脅（ftrtaPrZeZ30dni・BiegterminuzwlaZaniaofertq

rozpoczynasleWraZZuPlywelnterminuskladaniaofeTt

XXIV・Opissposobuobliczeniaceny・
1．PodanawofもrciecenamusibydwyraZOnaWZt・
2．Cena of誼y powinna byC podanajako wynagrodzenie ryczaltoweiUstawa z dnia
23kwietnia1964r．−Kodeks cywriln）r ten rOdzaj WnagrOdzenia okreSla w a巾・632

§1・JeZelistronyumdwiIysieowynagrOdzenieryczaltowre・PrZym高cy7amdwicllienie
mozczadaCpodw）′ZSZeniawynagrodzenia，Chociazby、VCZaSleZaWarCiaUmoW′ynle
moznabyloprzewidzieCrozmiarulubkosztbwprac・

§2・Jezelijednakwskutekzmhnystosunkdw、kt牛車iem平nabyloprzeW龍icC，
wykonallie dziela gro諦oby przylmLUaCemu Zamdwienle raZaCa Strata・Sqd moze

podwyZSZyCryCZaltLubrozwlaZ姐CUmowe・
W zwiazkLlZ POWy7SZyln Cena Oferty musizawicraC wszelkie koszt）・nie7bedne do

zreali7：OWaniazambwieniaw）rnik牛iaccwprostzPrqiektubudowlanego、（STWiORB）言akw
nichnieuJete，abezktdrvchniemo血aWkonaizamdwienia・

Bedato miedzylnnyminastepuJaCe koszty‥POdatku VAT・WVkonania、VSZelkich robdt
budowlanycll niezbednych do Wrykonania zamdwienia，Wykonania、VSZelkich robbt

przygotowaW′CZyCh，ty・mCZaSOWyCh再raCPOrZadkowch，ZOrganizowania・ZagOSPOdarowrania
ipoznlqS狗1ikwidacjlterenu budowy，ZabezpleCZeniaterenu budowy・ZOrganizowania

iutrzyman辛apleczabudowy（ZaSilaniaterenubudowyw‥WOde・energicelektryc誓OraZ
doz叩WanleterenubudoWγ），Odtworzeniadrdg，terendwutwardzonych・ChodnikdwllnnyCll
nawlerZChni，terendw zielonych，Wjazdbw．zniszczony・Ch podczas proWadzenia robdt・

wszeLkiehniezbednychpomiarbw，badah，Prdb，WykonaniedokumentacJIPrqjektoweJ，Ⅵ′raT

z uzgodnieniamiiuzyskane odpowiednich decyzJladministracyJnyCh jcSlito bedzie
konieczne do wy′konania robdt budowlan）rCh，Wykonanie DokumentaeJIPOWykonawczej・
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TdwniezWSZelkichinnychniezbednychdowvkollanialPraWidloWejekspIoatacJIPr7edmiotu

WymaganeJeSt Od Wykonawcdw bardzo szczegdlowe zapoznanie sle Z DokumclltaCJa
PrqjcktowaiSTWiORB・
3・Ce哩Oferty，IeStkWOtaWymienionaWFormularzuOferty−ZalaczniknI・ldoSIWZ・
4・SposbbzaplatylrOZliczeniazarealizacJeninleJSZegOZamdwienla，Okreilonezostalywc

wzorzcUmowwsprawiezamdwieniapubliczncgo−Zalaczniknr9doSIWZ・
5．ZamawlaJaCyPOpraWiwofercie：
1）oczywristeomylkipisarskie，
2）oczywiste omylki rachunkowe z uWZglednieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanychpoprawek，
3）inne omylkipolegaace naniezgodnoScioferty z SIWZ，niepowodLhccistotnych
zmianwtreScioferty，

−niezwbcznie7aWiadamiaiacotymWykon恥撃，ktdregooftrtazostaIapopraWiolla・
6．JeZeliw terminie3dniod dnia doreczenia zawiadomienia Wykonawca poink）rmuJe
Zamawl綱CegO，Ze nie zgadza sle na POpraWienic om）′Jki・O ktdrq mowa powyZ句

WPkt．XXIV5・3）ZamawiをiacyodrzLlCioftrteWykonawcy・

XXV

UzupeInieniei wyJaSn一cmie wymaganych przez ZamawlaJaCegO

oSwiadczehlubdokumentbw．
OdbywraC…壷bcdziezgodniezart・26ust・3i4ustawyPzp・

XXVI．Ocenaol．ert．
1・Przywyborzeiocenianiuofertuznanychzawazne，Zamawl明eybedziekierowae sle
naste叩aCymikryteriamiiwagamiimodpowriadaiacymi：

a）

b）

Cenaoferty（brutto）−80％

DlugoSCokresurekqjmi−20％

2．JeZelicenaofenywydajcsleraZaCOniskaWStOSuIlkudoprzedmiotuzanldWieniaibudzi

w噂PliwoScizamawl綱CegOCOdomoZliwoSciwykonaniaprzedmiotuzamdwieniazgodnicz
wymaganiamiokreSlonymlPrZeZZamaWlaJaCegOlubwynikajacymizodrebn）′ChprzepISdw・
wszczegdlno誼JeStnizszao30％odwrartoScizamdwienialubSrednieJarytmetyCZneJCen
WSZyStkichzloZonyehoftrt，Zamawl綱CyPOStaPijakokre鉦neJeStart・90ust・lustawyPzpl

Obowla7ekwykazania，ZeOf誼anieZaWieraraZaCOniskigceny，SPOCZyW′anaWykonawcy・

3．Zamawla．庫yOdrzueaofをrtewykonawcy，ktdryniezIozylwyJa誼iehlubjeZelidokollana
ocenaw〉JaSlliehwrazzdostarczonymidowodamlPOtWierdza，ZeofertazawieraraZaconiska
cenCWStOSunkudoprzedmiotuzamdwicnia・

4．Sposdbocenyofbrt・
Za ofbrte nqikorzystnleJSZa ZOStanie vvbrana of証a・ktdra dostanie ngwleCeJ Pullktdw

obliczonychwgponizs7・egOWZOru：

pO＝手刷＋旦朝
9，胴着
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gdzie：

P。−iloSCpunktdwprzyzllanqOCenianejofertydlakryteridwwymienionyChwpkt・laib
CmIn−naJn12szaeenaspoSrddzloZOnyChofert
C。−CenaOfertyocenianeJ

gmx−OkrcsrekpjminajdluzszyspoSrddzIozonychofertliczonywlatach
g。−Okresr早ko、imioccniallqIOfemy宜czonywlatach

Minimalnyokres rekojminiemo尭bydkrdtszyni2101at・

Oftrty w ktdrych okres rekojmi bedzie krdtszylliz51at zostana odrzueone przeZ
ZamawlaJqCegO・

DlaOfeTtWkldrychokres rGkqjnlibedziedluZszynizlOlat，dlaceldwocenyofもrtprzyjet）′
zostanieokresrekojmirdwn†′101at・

5．Zamawl瑚CyOCenilPOrdwnajed）′nicteoferty，ktbre：
1）zostana zlozone przez Wykonawcdw niewykluczonych przez Zamawiajqcego
ZninleJSZegOPOStePOWanla；

2）享ZOStanqOdrzuconeprzezZamaw高所CegO・
6．Zamawl明Cy udzieli zamdwlenia Wykonawcy，ktdrego oftrta odpoWiadaC b函zie

wszystkim wymaganiom przedstawionym W SIWZizostanie occlliona jako
nakorzystnlqSZaWOParCiuopodanekryteria wyboruokreSlonewpkt・l∴Uuzyska

ngwyzszqliczbepunktdwokreSlonychjakpodanowpkt・4・
7．JezelinicbedziemoznadokonaCwyboruof証yllajkorzystnleJSZqZeWrZgledunato，わ
zostalyzloZoneofモrtyotakiqisamqcenie，Zamawla．〕aCyWeZWiet〉′ChWykonawcdwdo
zlozenia oftrt dodatkowych w okreSlonym terminie・Wvkonawcy，Skladajac of誼）r
dodatkowe，niemogqzaoferowaCcenwyZszychllizzaoferowanewzlozonyChofertach・

8．Ofe証amozeuzyskaCmaksymalnielOOpkt・
9．W toku oceny oftTt ZamawlaJaCy mOZe ZadaC od Wykonawcy PISemnyCh WyJaSnieli

dotyczacychtreScizIoかndoferty・
10・ZamawlaJaCyPOWiadominapISmieowynikachpostepowaniawszyrSlkichWykonawrcdwi・
ktbrzyubiegalisleOudzieleniezamdwienia・

ll・WybranemuWykona、VCy7amaw1年IaCyOkre組mLqSCeiterminpodpisaniaUmoWy・

XXVII．WykluczenieWykonawcy・
l・7amaw凋みCy Wyklucz）′

Wykonawcdw z ninleJSZegO POStgPOWania o ud7ieienie

zamdwieniaWPrZyPadkachokreSlonychw art・24ustawyPzp・
2．ZamawlaJaCy ZaWiadamia rdIWnOCZeSnie Wykonawcbw，ktdrzy ZOStali wvkluczeni
z ninlq）SZegO POStePOWania，POd年毎c uzasadnienie faktycznci pl

aWne・Oftrte

WykonawcywykluczonegouznaIeSleZaOdrzucona・

XXVIII．Odrzucenieofttrty・
ZamaW1aJaCyOdrzuciofertewprzypadkachokreSlonychwart・89ustliwaIt90・uSt・3
ustawyPzp．

XXlX．ZmianyI）OStanOWiehzawartejUmowy・

ZmianyzawanejUmowy・SadopuszczonellaWarunkachokreHon）′ChwUmowie

（zalaczniknr9doSIWZ）・
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・
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Zadania17−，，Budowra∴Siecikana惟acJISanitarncJ W ui・‥Krdtkicj，M・KonoI）nickiej，
J．Mireckicgo，i S．Jodlowskicgo w Zyrardowie

wchodzacego w skIad Projektu

，，Gospodarkawodno一gciekowaWmieScicZyrardかⅤ−EtapII，l wsp6脆nansoWanegO
I）rZeZ Unie Europcjska ze

鉦odkbw Funduszu Sp6jnoSci w ramacII Programu

OpcracyJnegOInfrastrukturaiSrodowisko・

NrreferencyJnynadanysprawjeI）rZeZZamawlaJ墾egO：ZP／JRP／RB／2／2015

1．

ZAMAWIAJACY‥

PrzeltSiebiof・StWOGospodarkiKom′LnaInei，，Zyrlardbw

Sp・ZO・0・

〟［CUSta5

96−300勾rar硫w
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WYKONAWCA：
Niniejszaoferteskiada：

Lp．
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w霧

v7綿

｢

AdresWykonawcyi）

1）］迩IininiqiszaQかtasklahnaiestwspdlTILeprzezdwbchlub高ecei肌korZaWC年
naleZT／p

7

雅naz・W＿1′ia

九es・Y W／SZT一S柏ch4）ChI均komZWCdwlub naZWeia

九iY

Pelnomocnika〟亮kra），ZgOdniezSIWZ・

3．0SOBAUPRAWNlONADOKONTAKToW（dlaniniejszcjoIttrty）：

Nazwisko

Adres
Telen1m
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4

DEKLARACJAWYKONAWCY

4・l M〉′，nizeJ POdpisani，bed卑C uPOWaZlliollymido podpisania nlnl叩ZeJOttrty prZeZ

wymicnionego powyzej Wykonawcc，WOdpowiedzina PahstwaogJoszenie o WW・
zamdwieniu oSwiadczamy，Ze PrZeanaLizoWaliSmyi W Pelni akceptuJem）′

treSC

dokumentdwtworz魯CyChSIWZ．

Niniqszym przyJmuJemy bczzastrzezeh czy ogranic7ehiwcaloScIPOStanOWienia
zawartewsIWZora7infbrn叩emy，ZezdobyliSmywszelkieniezbedlleillfbl

maCjedo

opracowaniaofeny′lPOdpisaniawynikz南ceJZniejUmowy・
ZobowlaZuJemySLelgWarantLUemy・bezzastrzeZehczyrOgraniczeh・WrykonaniccaloSci

zamdwieniazgodniezlreSciaSIWZ−WtymZWIaczonymdonlqWnremUmoW・
4．2

CellallaSZもOftrtyzarealizaqecaloScinil埠iSZegOZamdwieniaWnOSi：

（slownie：

WtymVATwwysokoSci123％）／［0％1＊，小

4．3

05品adczamy，Zellalezymy／nienalezymy＊doteJSan岬gruPykapitaIowq・WrOZumieniu
ustawy7dnia161utego2007r・OOChroniekonkurellCjiikonsumentdw（Dz・LT・Nr50・POZ・

331，Zpdれzm・）・
W

prz）′Padku

przynalezllOSci

do

tq

sameJ

gruP）′

kapitalowq

nalezy

WyPelniCZa喧CZniknr8doSIWZ
4・4JcsteSmyzwlaZanininleJSZaOf誼aprzczokres30dnioduplywuterminuskladaniaoftrt
（terminliczon）′jest wlacznie z dniemwyznaczonym przejlZamawiz涙ccgojako termill

Skladaniaoftrt）．
4．5

ZobowlaZLUemySiGdozakoliczeniarealizacJlprZedmiotuzam6wieniawteminie‥

dodnia…．…．．．…
4．6

Skladamy ni11i扉zQ Oftrte W tym POStGPOWanitLlwe WlasnymimjeniuI／bako

WykonawcyWSPdlnieubjegl庫ysi90Lldzieleniezamdwienial＊
4．7

Nieuczestniczym）′jako WykonawcawjakidkoIwfekinnq ofercie z1020nq WCelu
LldzielenianinleJSZegOZamdwienia．
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M．Konopnickig，J．Mireckiego，S・Jodlowrskiego，dz・eW∴4331，43641429214069・5169
5171，5081，V√7，akresicuwzgledni朋CymSPeCynkやrObdtbLldowlan）′Chpowprowadzeniu

nieistotnyrChodstepstwodw樹ul庇wdecyZi10POZWOleniunabudoWeRB・6740・5・4・20147I
dnia17．01．2014r．，RB．6740．5．126・2013z dnialO・06・2013r・i RB・7351／5／135／10z dnia

20．05．2010T．zwanydalqpr（扉ktembudowlanym，
C）Opinia geotechniczna do prqjektu kanalizacji sanitamg w L11icach‥

Konopnickiqj，MireckiegoiJodIowskiegoWZyrardowle

Krdtkig・

grudzieh2009

d）SpecyfikaejaTechnicznaWykonaniaiOdbioruRobdtBudowlanych（S

l

WiORB）・

e）OfbrtaWykonawcywrazz7alacznikami，
D SpecyHkacjaIstotnychWarunkdwZamdwienia（SIWZ），
g）W）jaSnieniaZamawiq庫egoudziclanewtrakcieproeeduryprzetargowej・
3．NazakresrzcczoWyPrZedmiotuzamdwieniaskladasie‥
1）Budowa kanali7aCjisanitarneigrawitacyjnej wraz z od華CiamisiecikanaLizacyjnd

wpasiedrogowymo互C7nddlugoSciok・542，Omb・
のaga・KanalizaqlasaniIarnarwul・Konやnickiy。d

ludniSl9doS180dlug・Ok・595

20staiaJuZW）ykonanainie昭hodz＝〟ZakT・eSprZed′nioluzamdMノieni

l・

2）Odtworzenienaw亨ZChniutwardzonejw同・J・MireckiegoiS・Jodlow′Skiego

3）Odtwor7enienawlerZChninieutwardzondwul・KrbtkiqiiLll・Konopnick南（naodc・Od
ul．Mireckiegodoul．Krdtkiqi）・

4）Robotyodwodnieniowe・

5）7ageszczeniegruntuwrazzwykonaniembadahzageszczeniagruntu（WiloSci4egz・dla

Zamaw長南cego），ktdrepotwierdzqufySkanievrymaganegowPrqjekciebudowlanymo望
Specynkacji Technicznd W〉rkonanlai Odbioru Robdt Budowlan）′Ch−ZWand dalq

STWiORB，StOPnlaZageSZCZenjagruntu，ktdrewykonanezostanaprzczjednostkeposiadと南ca
kwalinkacjcdowykonywaniatychbadah・
6）UsunieciekoliかzinfrastrLlkturqpodzien平

7）Obslugageodezかaprzedmiotuzam叩enla（tyczenieorazinwentaryza函geodez中a
poW′yrkomwczazaewidencjOnOWanaWPowlatOWymOSrodkuGeodezyJnymWZyrardowle一

〇ryginalyWiloSci4egz・dlaZamawiajqcego）・
8）OpracowaniePrpjektu／dwtymczasowejorganizacjiruchudrogowcgowprowadzonej／ych

naczastrwaniarobdtwrazzophtazazaJeClaPaSadrogoWegOnaCZaSPrOWadzeniarobbt
wrazzestosownymioplniamiiuzgodnieniami・
9）PrdbyszczelnoSci，illSPekcjakamerqTVw〉′konanejkanalizacjisanitarnej

（2egz・Pl〉rtyCDdLaZamawi卸CegO）・
10）WykonaniedokumentacJlprqjektow諒WraZZuZgOdnienia中iuz〉′SkanieodpoⅥ′iednich
decyZjiadministracyJn℃hjeSIit。bedziekoniccznedoWykonanlarObdtbudowlanych・

ll）WykonanicDokumentacjip？Wykonawczcj．wiloSci4egz・dlaZamavt癌C宰・
12）中e czynm証inie wymlenione wy和a konieczne do W′ykonanla PrZedmiotu
zamdwleniaopisanegowpullkciel）・
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4・Szczegdlowy Zakresi opIS prZedmiotu zamdwienia uety zostal wr DokumentacJI

prqjektow匂okre乱ondw§1，uSt・2b，COraZSTWiORB・
5．W przypadkLISPrZeCZnOgCiw postanowieniach dotyczqe）′Ch pr7edmiotu UnlOWy・do

celdwinterpretacjibcd卑IlialyplerWSZehsIwodokumentyzgodnieznast弓師棚kolqnoScia：
W）jaSnieniaZamawl粥CegOudzielonewtrakcieproceduryprzetargo、↓′ej・Prqiektbudowlany，

STWiORB．
6．WykonaWCaOSwiadcza言ezapOZnalsleZDokumentacJqPrOjektowa，STWiORBoraz
innymidokumentamiopIS朋CymlPrZedmiot71amdwiclliainiestWrierdza、Nnichbleddw・ani
brakdw．JeZeliwtrakciereali7aCjiUmowyzostanaWjakikoIwieksposdb巾awniollebledylub
brakiw、W．dokumentaCh，WykonawcaniezwloczniezawiadomionichZamawlaJqCegO・nie

pozniqijednaknizWterminie3dnioddatyichujawnieniH・
7．0pisane w ust．l roboty obdmuJa WSZelkie robot〉′，doslawy materialdwlurZ的zeh

isprzetu orazusIug，rOZruChyiprdby・badania・SZkoLcllianiezbednedonaLezy・tegO Ora7：

terminowegowykonaniaprzedmiotuUmowy・
8，Wykonawca zobowlaZuJe叩W）rkonaC przedmiot UmoWy ZgOdnie z dokumentacJa
projektowa，SpecyHkacja Technicznq Wykonaniai Odbioru Robbt Budowlan〉′Ch

（STWiORB）orazinrymidokumentamiopis函cymip：Zedmiotzamdwienia，ZZaChoYanienl
mo茄WienqwiekszeJStarannOSci，7gOdniczzasadamlWiedzyteChniczneJ

ObowlaZuJaCyml

przepISamitechniczno−budo、Vlanymi，Ⅵ′SZCZegdlnoScizprzepISamiustaw）′Zdnia71ipca

1994r．Prawobudowlane（tekstjednolity：Dz．U．Z2013r・，POZ・1409zczm・）・

MATERIAI，YIURZADZENIASTOSOWANEDOREALIZACJI

PRZEDMIOTUUMOWY
§2
1．Wszelkiewyroby（material）′，urZadzeniaimaszyny）zastosowancprzezWykonawcedo
realizaqlPrZedmiotuUmowymusza：
a）spelniaCwszelkiewymogiustawyPrawobudowlaneiinllyChprzepisdvLr，
b）byC dopuszczone do obrotui do powszechnegolub jednostkowego stosovvania

w budownictwiei na dowbd tego posiada50dpoWiednie dokumenty wymagalle PrZeZ
WlaSciweprzepISy・

2・Wykonawrc狙eStZObowLaZanyPrZekazaCZamawl調Cemudokumenty，Oktdrychmowa
wust・1przcdichzastosowaniem，WTra77℃WSkazaniempodstawyprawnqwprowadzelliado
ObrotuWyrObu．

3．WyrkonawcaponosiodpowicdzialnoSC za skutkiwynik語cc z zastosowania、入ryrObOw
niezgodnychzUmowqiobowiqzLmCymlPrZePISami・

TERMINY
§3
1．UstalaslenaStePuJaCetermlny：

a）TerminrozI）OC型iarealizacjiprzedmiotuUmowy：dzielipodpisaniaUmow〉′・

b）WymaganyTerminZakohczeniaReaLizacjiPrzedmiotuUmoYy−30・09・2015r・
2．ZaTerminZakohczeniaRealizacjiPrzedmiotuUmowyrozumle Sle terminwykonania
robdt budowLanych objetych Umowa．Potwierdzony przez ZamawlaJaCegOi LnZynlera

Kontraktu／InspektoraNadzoruwProtokoleOdbioruKohcowegoRobdt・
3・Wykonawca zobowlaZanyJeSt naJP07nlq∴些LjO naJmnle−114dni przcd Terlllinem
Zakohczenia RealizacjiPrzedmiotu UmoWy・PrZekazaC do zatwierdzenia ZamawlaJaCenlu
Dokumentaqe powykonawcza oraz wszystkieinne niezbedne dokumenty㌧W Zakrcsic
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l′在所高値ruISrodo用5ko

umo拙wl明C）′mZIozenieZamawIZ揮emuZaWiadomieniaozakohczeniubudow｝′・Oktdrym
moWaWuStaWiePrawobudowlane．
4．ZamawlaJaCyPrZCkazeWykonawcynaJegOPISemneZ担anieTerenbudow）′・niepoznleJ
niZwterminie3dnioddatyzlozelliaz担ania，jednaknicwcze誼iqniz：
−Wdniu∵Wktdrymubezpieczenia，Oktdrychmowaw§6bedazawrarteioplacone・ado、Vrdd
ichzawarciaioplaceniazostaniedostarczonvZamawlaJaCemu，

−Wdniu，Ⅵ′ktdrymstronyuzgodniatreSCHarmonogTamurZeCZO、VO−nnanSOWregO・Planu
PlatnoSci．

5．Zamawl明C〉′PrZekaZeWyko・laWC〉rDokumentaqepr（扉ktow，Specy乱孤高Techniczna
WykonaniaiOdbioruRobdtBudo、Vlanych（STWiORB）niepdZnieiniZwdniuprzekazania
Terenubudowy．

HARMONOGRAMRZECZOWO−FINANSOWYIPLANPLATNOSCI
§4

1．NiezwloczniepozawarciuUmowyWykonawcaprzed庇y‥
a）uzgodnionyzZamawiqiqcymiInえynicremKontrakLu／InspektorcmNadzoruHarmonogram
rzeczowo

−

Hnansowy．∴StanOW1aC）′

harmonogranl realizacJL POS7ICZegdlnrch robdt

zterminamiichrozpoczecla，ZakohczeniaiwartoSciamiorazsporz函zon）′naJegOPOdstawie

pl。n Pl。tnOSciokre的acyprzyJete Okresy rozliczenioW′e OTaZWSOkoSC poszczegdlnych
ptatnosci、jakieZamawlaJaCyZObowLqZanyb担zicuregulowaCztytuluwykonaniallinleJSZeJ

b）PlanPlatnoSciwynika南CyZHarmonogramurzeczowo−Hnansowegoora77gOdll｝r
zzawartqUmowaIZamierzemamiZamawlaJaCeg〇・

2．Harll10nOgramrZeC7OWO一mansowyzostaniesporzadzonyprzezWykonawrCedlarobOt
budowlanychotljetychDokumentacJaPrqjektowaoraZSTWiORB・
3．Harmonogram rzcczo、VO

−

finmsow・yi Plan PlatnoSci nieInOga byC sprzeczne

zzamicrzeniamiinwestycyInymiZamawlaJqCegOiUmowa・
4・Wykonawca niezⅥ′Iocznie uzgodni zInZynierem Kontraktu／Inspektorem Nadzoru

iZamawla揮ymOraZPrZed霊oZyZamawl補Cemuuaktualnione：Harmonogramrzeczowo−
HnimSOWryiPlanPlatnoSci，．leZelidokumentyteniebedazgadzalysielubniebcdaSPOJne
zfaktycznympostepcmpracyWykonawcy′lubplatnoSciami・

5．Wykonawcazobo、VlaZanybedzierdwniezdoczynnoSciopISanq WuSt・4i5・jeZeli
otrzymastosowallePOWiadomienieodZamaw，増CegOlubInZyllleraKontraktu／Inspektora
Nadzoru．

PODWYKONAWCY
§5

1・Wykonawca，POdwykonawcalubdalszypodwykonaWrCaZamdwienianarobotybLldowlane
zamierz明CyZaWrZeCumoweopodwykonawstⅥ′01ktdreJPrZedmiotemsarobotybudo、VIane・
JeStObowlaZany

WrtrakcierealizacJIZamdwieniapublicznegonarobotybudowrlane・do

przedlozeniaZamawrJaCemuPT（扉ktuteJumOWy・PrZ｝′CZyrnPOdwykonawcalubdalsz）′

podwykonawcaJeSt ObowlqZany doktczyc zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
opodwkonawstwootreScizgodnejZPrOjektemtlmOWY・
2．Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcylub dalszenlu POdwykonawcy

przewidzianywumowieopodwykonaW′StWOniemoZcbyCdluzsz｝′niZ30dllioddnia
doreczeniaWykonawcy・POdw′ykonawcy・lubdalszemupodwykonawcy亀kturylubrachunku，
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，一冊lニ0′70gOTL1両b′ePrニeIurg，I
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−1＝′ap〝，l′iSPb休7ar750一冊′egOP′ニeこしhIrLh′Opy高二elr・OdMl一・月，r7dzバニuS痢70jc川rt細部訪／
研郁tru祐／r J′Srodo、rifko

′Ogru相（所′

（J

一／17（lgO

potwierdz…tiacych wykonanie zleconq podwykonawrcylub dalszemu podwykonawcy
dostaWγ，uSlugilubrobotybudowlaneJ・
3．Zamawia函y，W terminie d014（czternastu）dniod przedstawienia projcktu umowy

oktdrymmowawust．1，maPraWOdo7gloszeniapISemnyChzastrzezehdoprojektuumowy
opodwykonawstw′0）ktbrcJPrZedmiotemsarobotybudowlane‥

l）niespeln函cejwym望hokrcSlon〉rChwspecyfikamisIotnychwarunkdwzamdwienia；
2）gdyprzewidbetermlnZaPlatywynagrodzcniadZuzszynizokreSlonywust・2・
4．Niezgloszenie pISCmnyCh zastrzeZeh do przcdlozonego projektu umo、↓γ

opodvvkollaWStWr0，ktdrqprzedmiotemsarObotybudoW′lane・Wterminie14dni∴uWaZaSle
zaakceptacJePrOjektuumoWγPrZeZZamawlaJaCegO・

5・Wy′konawca，POdwykonawcalubdalszypodwykonawcazamdwienianarobotybudoWlane
przedkladaZama、VlaJaCemuPOSwiadczonazazgodnoSCzor〉′glnalemkopiezawartqumowy

opodWkonawstwo，kt6reJPrZedmiotemsa10botybudowlanelW′terminie7°nioddniajq

6．Zamawl網Cy，W

terminie14

dni，Zglasza

pISemny

SPrZeCiw

do

umowy

opodwykonawstwo、ktdI∴rZedmiotemsarObot、′budowlane・WPrZ〉rPadkach・Oktdrych

mowawust．3pktl）lub2）・
7．NiezgtoszeniepISCmllegOSPrZeCiwudoprzedl020mgumOWyOPOdwykonaW′StWO，ktdrq′
przcdmiotemsqrobot）′budoWlanc，Wterminie14dni・uWa7mSiezaakceptacJeumOW）′PrZeZ
ZamawlqaCCgO．
8・Wykonawca，POdwrykollaWCalubdalsz）′POdu′ykonawcazamdWienianarobotybudowlane

przedkladaZamaw・laJaCemuPOSwiadczonazazgodno詑70ryglnalemkopiezawartqumowy
opodWkonawstwo，ktdrqlPrZedmiotcmsadostawylubuslugl，Wterminie7dllioddniaJq
zawarcia，ZWylaczeniemLLmOwopodwykonaWStWOOWartOScimnlqSZqir竜0，5％wartoSci
umoW W SPraWie7amdwienia publicznego oraz umdw o podwykonawstwo，ktdrycll
przedmiot zostat∴wskazany przez ZalnaWl明CegO W SPeCy皿acjlistotllyCh warLInkdw

zamdwienia言akolllePOdlegaJaCyninle．lS祐muObowiazkowi・Wy函zenle，O ktdrymlllOWa
w zdaniu plerWSZym，nic dotyczy umdw o podwykonawstwo o warto誼wiekszeJ niz

50000zI．
9．Wprzypadku，OktdrymmowaWuSt・8言ezeliterminzapIatyw）′nagrOdzclliaJeStdIuZszy

niz30dni，Zamawla．膚CyinfbrmuJeOtymWykonawcelWZyWagOdodoproWadzeniado
zmiallytejumOW）′POdrygoremwyS塙PleniaozaplatekaTyumowlleJ・
10・PrzepISyuSt・1−9stosLUeSleOdpowiedniodozmiantq，umOW′yOPOdwy′konawstwo・
11．W〉′konaW′Cabedzie kazdorazowo przedkladalZamawlaJaCemu WraZZ ka近a fLktura
oSwiadczenia pod、Vykonawcdwi dalszych podwykonawcdw zaakceptowanych przez
ZamaW′laJaCegO ZgOdnie z poslanowieniaminilllqSZej UmoW′y OraZ kopie dokollallyCh

przelewdw，POtWierdzajacyclluregulowanienaichrzeczprzczWykonawceW〉′magalnJ′Chna
dziehzIozeniaw．03wiadczenianale2110gciztytulurealizaqlumdwpodWkonawczych・

WprzypadkubrakudolaczeniatychoSwiadczeh，Zamawl綱CymOZedokonaCbe7POSredniq
zaplaty w〉′magaLnego W′）′nagrOdzenia przysluguJaCegO POdwykonawcylub dalszemu

podwykonawcy，ktdry zawarl zaakceptowana∴∴PrJte∠

Zamawi秘cego umowe

opodwykonaW′StWrO，ktdrqprzedmiotemsarobotybudowlane・1ubktdr〉rZaWrarlprzedlo20na

ZamawlaJqCemuumOWeOPOdwykonawstwo・ktdrqprzedmiotemsadostawy1ubuslugl・

12・Wynagrodzenie，Oktdrymmowawust・11，dotyczywylaC7nienaleznoScIPOWStalychpo

zaakceptowanjuprzczZamawl棚CegOumOWyOPOdwykonawstWO，ktdreJPrZedmiotemsa
robot）′budowlane，Lub po przedlozeniu Zamawl明Cemu POSwiadczonq za zgodllOSC
zoryglllatemkopilumOWOPOdW′ykonawstwo，ktdreJPrZedmiotemsadostawylubuslugli
13．BezpoSrcdnia zapIata obejmue w）南czllie nalezne∴WynagrOdzenie・bez odsetek、

naleznychpod、γkonawrcylubdalszemupodwykonawcy・
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14．Przed dokonaniem bezpoSrednieJ ZaPlaty ZanlaW均魯CyJCSt ObowlaZany LlmOZliwiC

Wvkonawcy Zgloszenie pISemnyCh uwag dotyczacych zasadnoSci bezpoSrednia zaplaty
wynagrodzelliapodwykonawcylubdals7：emuPOdwi′konawcy・OktbrychmoWa、↓′uSt・lL
Zamawla揮yinft）rmue O terminie zglaszania uwag，nie krdtszylll niz7dni od dnia

doreczcniatqinfbrmacJl・

15iWprzypadkuzgloszeniauwag，Oktdrychmowawust・14・Wterminiewskazanymprzez

Zamawl棚CegO，Zamawl瑚CymOZc：
1）nie dokonaC bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawc）′lub dalszemu

podwykonaW′Cy，．leZeliwkonawcawykazeniezasadnoSCtakidzapIaty・albo
2）zlozyC

do

depozytu

sadowego

kwote

potrzebnq

na

pokrycie

vvnagrodzenia

podw）′konawcylubdalszegopodw〉′konawc）′WPrZyPadkuistnieniazasadniczeJWat］坤woSci
Zamawl網CegOCOdovvsokoScinalezneJZaPlatylubpodmiotu・ktdremuplatnoCti管nalezy，

albo
3）dokolmi bezpoSredniqi zaplaty wynagrodzenia podwykonawcylub dalszemu

podWkonawcy，JeZelipodw）′konawcalubdalszypodwykonawcawykazezasadnoSdtakiej
ZaPlaty，

16．W przypadku dokonania bezpoSredniq zaplaty POdwykonawcylub dak篤mu
podwykonawcy，O ktdrych mowa w ust・ll，Zamaw一補Cy POtraCa kwote WyPlaconego
WnagrOdzeniazwynagrOdzenianaleznegoWykonaw′Cy・
17．KoniecznoSi wielokrotnego dokonyWania bezpoSredniq zaplaty podWykonaWC〉′lub
dalszemu podwJrkonawc）′，O ktdryCh mowa w ust・11、1ub konicczl一〇SC dokonallia

be7POSrcdnichzaplatna sume wiekszqniz5％wartoSciumowy w sprawie7amdWienia
pubLicznego moZc stanoW′iC podstawedo odstapleniaodumowyWSPraWie zambwienia

PublicznegoprzezZamawl明CegO・

18・PrzepISy uSt・1−17nie narus判a PraWioboWiqzkdW ZamawlaJaCegO・Wykonawcy，

podW車onawcvidalszcgopodwykonawcyWnikajacychzprzcpISbwart・6471ustawyzdnia
23kwietnia1964r．−KodekscyWillly．
19．Wykonawca nie moZe powierzyc podwykonawcom realizacji kluczowγCh czesci

zamdWieIliaprzedmiotuninlqSZejUmovrywprzypadkuzastrzeZeniaprzezZamaWla揮egO
obowiazkLl OSObistego Wkonania przez Wykonaw撃，Za W）南tkiem zakrcsul W jakim

Wykonawcapowo巾eslenaZaSObyinnegopodmiotu，naZaSadachokreSIonychwart・26ust・
2bustawyPraWOZamdwiehpublicznych，WCeluwkazaniaspelnialliawarLmkdw・Oktdrych
nlOWaWart．22ust．1ustawyprawozambwiehpublicznych・

UBEZPIECZENIE
§6
1・WykonawcazapeYmi，naOkresoddniaprzekazaniaTerenubudowydodllia（terminu）
zakohczeniarealizacJIPrZedmiotuUmovry，車datyOdbioruKohcoWegORobdtubezpleCZCllic

budowy，ktbrebedzieobejmoWaCsWOimzakrescmmiedzylnnymi：
a）ubezpieczenic odpowiedzialnog？icywi喧deliktowqj z tytultIZniszczenia v

SZeIk高

WlasnoSclllakwotelmlnz‖ubezpleCZ叶ezaszkodyrzeczoweim魂tkowe），
b）ubezpieczenicododpoWiedzialnoScICyWilnもdeliktowej nawYPadekSmierci・kalectwa
lubuszkod7eniaciaIanakwotelmlnzl（ubezpieczeniezaszkodyosobowe）wodniesieniu

do：
−

OSdbupowaznionychdoprzebywanianaTcreniebudow，

−

OSdbtrzecich，ktdrelliesaupowaZnionedopr7ebywanianaTereniebudow，
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n′eOgraI11C二OnegUr7

MKonoFJn，Ck母JMr

〃OboO／bu

7dhposI酷刑〟′aOuCと′e／eme：an読V・e′7時硯′bllC二，′egO／，rOl一，attO179g（川′ハ

わ1，・／tI′7ePO／eg雄Cena′・et＝Jlこuq′Zudun′ar7r／7iiBtL

blel）′＝eIarglI

loWaSIe〔吊am／iニaqlm，1，Ta′・′191一，〟l Krdlkle方

高t，gOtShdloII高eg州かurdo用e‖一・CI′OdニqCegO1−1SA／adPrlリekhL，了；0甲，d（面目i′Udw

4rrardbl一・一JIIa／，ll当yJp（肋の50、1anegOP′ニeこし′H，分間Pq周qこe・諦視一l・F−wdtIS二一・58の〝Oiu、一

rW7α

l7／

鉦k（州

川〝，l諒t・

rog′amuCT，光ノ／aqy′1egO

e）ubezpieczcnieodzniszczehrobdt，materiaIbwisprzetuorazinnegon亘iaobietych
Umowa（ubezpieczenieoddzialalnoScibudoW′lanqi）nakwotGnlemniejszanlZ120％kwoty

WynagrOdzeniaokreSloTegOW§12ust・2Umowy（brutto）・
2・一KopieumdwubezpleCZen．ia（POlis）wrazzdowodamizaptatyodpowiedniかZ函iskladki
WykonawcaprzekaZeZamawla璃Cemu・
3．JezeliWykonawrCanieprzedstawiねdanejpolisylubdokumentbwubezpleCZenlOVryCh、

jakiteZ dowoddw zaplatyr OdpowiednieJ CZeSci skladek w terminie28dniod dnia
podpisania Umowy，Zamawl網Cy mOZe zawrzeC umowre ubezpleCZCnioWalla koszt

Wykonawcy・WtakimprzypadkuZamawl網CyJCStuPraWnionydoobci＊eniaWykonawc｝′
kwc噂ZaPlacon）′Ch skladek ubezpleCZeniowych，kti哩mOZe potracIC Z kwot nalezny・Ch

Wykonawrcy・
4・Wykonawca przcd zawarciem ubezpleCZenialna ObowlaZek uzyskania akceptac・一l

Zamaw雷雨CegOtreSeiumdwubezp亨Zenia（POlis）・

5．ZmianywarunkdwL一bezpleCZenlamOgabyedokollyWaneZaZgOdaZamawl補CegOlub
jako ogdlne zmianywprowadzaneprzez nrme ubezpleCZCniowa・Zktdrazostalazawarla
umowra ubezpLeCZeniowa・Obydwic strony Umowl′muSZa prZeStrZegaC W′arunkdw polis

ubezpleCZenlOWChi
6・ZamawlaJaCyiInZynierKontraktu／InspektorzyNadzorulnu′eStOrSkiego bedardwnoIcgle

zwvkonawc耳0鴫clOChronqubezpLeCZeniowaiubezpICCZeniem，OktOrychmoW′aWuSt・l
Pkt．a）ib），
7，Bene塙entamiztytuIuLIbezpieczenia，Oktdrymll10WaWuSt・lpkLC）bedqrdwnolegle

WykonawcaiZamawla膚Cyi
8．UbczpleCZenia，O ktdrvch mowa powyzeJmLlSZa POZOStaC w mocy przcz cal、′CZaS

trWanialJmowyaZdodnia（terminu）zakohczeniarealizacjiprzedmiotuUmowy（Odbioru

KohcowegoRobdt）．
9．JeZclizjakiegokoIWiekpowoduubczpleCZenianiebedqpozostawaewmocyprzezokres・
oktdrymmowawust・8，ZamawlaJaCymOZezawrzedumoweubezpleCZeniowqnakoszt

Wykonawcy・WlakimprzypadkuZamawlaJaCyJeStuPraWnionydoobciazeniaWykona、VC｝′
kWOta ZaPlaconych skladek ubezp−eCZeniowychlktdra moze potrqcIC7kwot nalczllyCh

Wykona、VCy・

FUNKC．TE
§7
1．Podmiotem kontroluJqCymi nadzorLUaCym Z ramienia Zama剛aJqCegO praWidlow魯

realiza〔高UmowyLPClniacymll−nkcjereprezentantaZamawl明CegOPrZedWykonaWC年」eSt
InZynierKontraktu／InspektorNadzoru・
2・RoleInZynleraKontraktunazadaniupelniCbedzic：

3．WimieniuInZyn−eraKontraktuosobamisprawuJaCymiobowiazkizWlaZalleZeWSPdlpraca
zwykonawca，nadzoremnadprowadzonymirobotamiorazkoordynacjaPrOWadzonycllrObbt

b担牛
a）TnZynicrRezydentwosobie
b）InspektorrobdtsanitarnychwrOSObie

C）InspektorrobdtdTOgOYChwosobie
4．WykonawcaustanaW′la：
a）KierowllikabudoWyWOSObie
b）KierowrnikrobdtdrogowyChwosobie
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PRAWAIOBOWIAZKIZAMAWIAJACEGO
§8
1．Do obowiaZkdwZamaⅧ網CegO POZaimymiokreSlonymiwrtreScininlqSZd Umo、入′y
naleZy：

l）protokolarneprzekazanieTerenubudoッnaW′arunkacllOkreSlonych＞′§3ust・4・
2）przekazanieWykonawcyDokumcntacJIPrqjektowej，STWiORB・kserokopiiDecyzji
opozw・01eniunabudowe・DziennikaBudowy・
3）PrzystqpieniedoodbioruprzedmiotLIUmow，
4）zaptataumdwrionegowrynagrOdzenia・
2・Zamawl棚C）′

uPraWniollyJeSt do kontrolowania prawidlowoSci w、′konania robdt，

Ⅵ′SZCZeg61noSciichjakmSci，terminowroSciiuZycia wlaSciwych wyrobdw（nlaterialdw

iurz担zeh）・
3．ZalnaWlaJaCymaPraWOZglaszaCzastrzezeniai砕daeodWykollaWCyuSunleClaZTerenu
budowy・ka九回osoby，ktdrazdaniemZamawlaJaCegOZaChowuJeSlenieWrtaSciwielLIbjest
niekompetentnalub niedbala w wkonaniu swoich obowiazkdw・・W uZaSadnion｝′Ch

przypadkachZamawl明CymOZeZ軸aCusLInleClaZTerenubudowypodw

ykonawcdWr・

OBOWIAZKIWYKONAWCY
§9
DoobowiazkdwWykonawcy，POZainnymiokreSIonymiwtreScillinLeJSZejUmo、Wnalezy
WSZCZegdlnoSci：

1）Prawidlowewykon享W？ZyStkichrobdtzwiazanychzrealiza函prZedmiotuUmowy
zgodniczJeJPOStanOW′lenlaml，ZgOdniezDokLlmentaCjqProjektowaorazSTWiORB・OraZ

innymidokumentamiopISuJaCymlPrZedmiotzamdwiellia，ZaSadmiwiedzytechniczncJ，
obowlaZ明CymlPrZePISami−WtymteChniczno−budowlanymi・atakzezzachoW′aniem
naleがqStarannOSci，WteminieokreilonymwUmowie・

2）Wprzypadkustwierdze中PrZeZWykonawcewadw Dokumentacjiprqjekto専OraZ
winllyClldokumentachopISuJaCyChprzedmiotUmowy，ZaWiadomienieZamaWla揮egO

Wterminie3−Chdnioddatyichujawnienia・Wprzypadkuzaniechaniazawiadolllienia
Wl′konaW′CaPOnOSiodpowiedzialnoSC zaszkodywynikle wskuteknie zawiadomicnia

3）ProYaqZerierobdtwsposdbniepowod高cyszkdd，Wt〉rmZagrOZeniabe7Pieczcllstwa
ludzilmienlaOraZZaPeWnl網CyOChroneuzasadnionychintercsdwosdbtrzecich，POd
rygoremodpowicdzialnoScicywilneJZaPOWStalcszkody・

4）Zawarcieubezpieczehzgodlliezw靴unkamiokre的nymiw§6・
5）Koordynacjaprowadzenia robdt przez Wykonawce／Zamawi諦cymiInZynierem
KontraktlJInspcktoremNadzoru・

6）OpracowaniePlanuBezpieczehstwaiOchronyZdrowia・Oktdrymmowawart・21a
ustawyprawoBudowlanelPrZekazanieZalnaWl綱CemuWiloSci3egz・
7）Obsluga geodezyina przedmiotu za中Wienia，．W SZCZ専InoSci‥

gCOdezかe

vYZnaCZenieobiektdwbudowlanychwterenLe・CZynnOSclgeOdezyJne、NtOkubudowyrOraZ
po zakoliczeniu budowy，POZySkanie aktualneJ maPy ZaSadniczq terendw obietych

PrZedmiotemUmoヽ｝γ・
8）Prowa・keniedokumentadibudowyoraz．SporzadzenieDokumentacjipowkonawczg
wiloSci4egz言inwentaryzaqlgeOdezyJnq）POⅥ車ona、VCZeJZaWierq雀Ce7POSwiadczen−e
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o jq PrZCkazaniui zaewidencJOnO、Vaniu w OSrodku DokLmentaCJi Geodez｝′Jng

iKartogranczndwZyrardowie−WiloSci4egzemplarzy′（Or〉′ginaly）・

9）Wykonan卑awlasnykosztwszyrStkichniezbednychbadahiprdb・uZgOdnieh・
10）Zapewnlenle WrSZyStkich niezbednych nadzorbwiponiesienie zwiazaIlyCh z tym

kosztdwpozanadzoreminwestorskimiautorskimPrqjektanta・
11）Uz〉′Skaniewsz）′Stkichniezbednych7gddnaczasreaLizacjiprzedmiotuUmowY・

12）DostarczenieZamawiaiaccmudokumentdw，ktdrebedapotW′ierdzal扉とproponowanc
przezwykonawcew）rrOby（materialyiurzadzenia）posiad祖．wrymaganeparametryoraz
potwierdz魂dopuszczelliedoobrotulPOWSZeClmegostosowanla・

13）PrzestrzeganienaTerenicbudowyiterenieprzylcgtymporz担ku・Pr7k：叩isdw

bhp

14）Przygotowanieodstron〉′teChnicznejprdb亘adahorazprzeproⅥradzenicllaSWbjkoszt

Prdb，badah・
15）Zglas7aniedoodbiorurobdtzanikajacyrChLubulegajqcychzakryciu・

16）Prowadzenie Ksi＊kiObmiaru w k）rmieizakresie uzgodnionym z TnZynicrem
Kontraktu／InspektoremNadzoruiZamawIZUaCym・
17）Sporzqdzenie oraz aktualizowanie wuzgodnieniu zZamawi語cyrmiInZynierem
Kontraktu／Inspektorem Nad50ru Harmonogramu rzeczowo−Hnansowego oraz Planu
PlatnoSci．

18）PrzedkladanieInZynierowiKontraktu／1nspeklorowiNadzol●udodnia5−gOka捉eg9

mieslqCaWjbrmiepISemlleJraPOrtdwmiesLCCZnyChzpostepLIrObdtwfbrmieitreSci
uzgodnioneJZInz）′nieremKontraktu／InspektoremNadzoru・
19）Wykonanie dokumentacji projektow諒

WraZ Z uZgOdllieniamii uf）′Skanie

odpowiednichdecyziiadministracyJnyChjeHitobedziekoniecznedovvvkonalllarObdt
budowlanych．

TERENBUDOWY
§10

1．0dchwiliprotokolamegoprzeJeCiaTerenubudoWrydoczasuodbioruprzedmioluUmoW
Wykonawcaponosiodpowiedzialno詑zaurz担zenielgOSPOdarowanienanimorazzaszkody′
wyniklenatymterenie・

2・WykonawcaodpowiedzialnyJeStZautrZy叫rWaIheTerenubudowyw・St抑ieWr01nyLnOd
przeszkddkomunikacyJnyCh・
3．PozakoliczeniurobdlbudowlanyclllPrZedzawiadomieniemogotoWOgcidoodbiorurobdtl

oktdrymmowaw§14ust・2・Wykonaw：CaZObowiazanyjestdoprowadziCTerenbLldoW′y
oraztcrenprzylegly，donalezytegostanulPOrZadku・atakze−WraZiekorzystania−drogi
sasiad函CeZtCrellem，naktdr）rmPrOWadzollebyIyrobotylubnaruszoneprzyprowadzonych

4．Wyk＿OnaWCabedzienalW′taSnykosztsktadowa上us…′aliutylizowatwszelkieodpadyoraz
nlePOtrZebnematerial）rlL一rZadzeniapochodzacezrozbidrkilubpowstalewtrakcierealiJmCjl

robdtbudowlanych．
5・WykonawcazobowlaZuJeSiedozabezpleCZeniaTerenubudowyorazpozostzuacegonanim
sprzetuprzeddostepemosdbtrzecich・

6・WykonawcazobowIQZuJeSleZaPCWniina／1、erenjebudo、Vy・Wgranicachprzekazanych
przezzamawlmCegOOraZnaterenieprzyleglymnale痢′ladlPOrZ函ek・PrZeStrZeganie

przepISbwbhp，ZaSadochronySrodowjska，P・POZ・，OCrLr（mやZn函Lhcych sienaterenic
。biektdw、Sieci言nstalacJlOraZurZ函zehuzbrqjelliaterenuiuLrzymanicicllWnalezytym

stanietechnicznym

ponoszqcwszclkiekonsekWenqleZtCgOt｝届u・
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事

7．WykonawcaZObowlaZueSleZaPeWniCwlasnymstaranicminaswかkosztzasilanieTerenu
budowywencrgieelektryrCZna，WOde，OdprowadzenieSciekbw（toalety）・

SPOTKANIAINFORMACYJNO−KOORDYNACYJNE
§11

1．W trakcie rcalizacJIPrZedmiotu Umow）′mOga OdbywaC sle SpOtkaniainfbrmac｝1110−
koordynacyJne Z udziaIem przedstaWicieli Wykonawcy・ZamaW′laJqCegOiInZynlera
Kontraktu／Inspektora Nadzoru，W ktbrycllmaJa ObowlqZek uczestnicz｝′C PrZedstawiciele

w．stronlubosobyprzcznichupowaZnione・

2・Wspotkaniachoktdrychmowawust・lmogqbraCudzialtakZcinneosobypowolaneprzez
Strony．

3．SpotkaniabedasiGOdbywaCwsiedzibieZamawlaJaCegOWZ）rrardowie，PrZy′ul・Czystd5・
DziehorazgodzinaspotkahzostanaustaloneprzezZamaw判aCcgO，POZaSlegnleCluOPlnii

Wykonawcy・

WYNAGRODZENIEISPOSOBZAPLATY
§12

1．StrollyuStalajq，ZeObowlaZu1綱jefbr哩WynagrOdzeniaJeStWynagrOdzenieryczaltowe・
2・Wynagrodzenic o ktdrym mo、Va W uSt・l ustala sLe na kwote brutto・…・Zl

（S加wnie∴

…），WtymPOdatekVA

l∵…∵‥Zl（Slownie……………・）−ZgOdnie7e

stawkapOdatkuVATobowlaZuJaC魯Wdlliuwystawrleniafhktury・
3．Wynagrodzenie wymienione w ust・2

0bcjmuJe WSZelkie kosZty ZW嘩ane

zkompleksowym wkonaniem przedlniotuUmowy・ZgOdnie zJeJtrCSclaOraZZakresem

okreSlon）′mW′§1〕jakrdwnieZkosztyn専etewDokumentadiprqjekto、brejiSTWiORB・
4・WykonawcaoSwiadcza、ZenaetaplePrZygOtOWyWaniaoftrtyzapoznatsleZ

l

erenem

budow，DokLlmentaCJ寧Pr（房ktow魯i STWiORBiinnymi dokumcntami opISLmCymi
przedmiot zamdwienia oraz wrykorzystal wszelkie Srodki ma揮e na Celu ustalenic

wynagrodzeniaobejmuJaCegOrObotyzwiazanezwYkonanielnPrZedmiotuUmowl

・

§13

1．Zaplatazawykonaneroboty′Odbvwacsiebedzienapodsta、Viejedneifaktur〉甲ZqlSCioWej
ifakturykohcoweI，ZgOdniezrzeczywistympostepemrobdtiPlanemPlatnoSeisLanow型C｝rm

za互cznikdoninleJSZもUmowy・
2．Podstawadowystawieniafhkturypr7qSCiowdibedzie sporz的zony prze7Wl′konawce
izatwierdzony pr7：eZInZylliera Kontraktu／Inspektora nadzoruiZamaWlaJqeegO Protokdl

odbiorurobbtw toku，WktdrymokreSlonyzostaniezakresrzeczowo−finansowy，jakizostaI
zrealizowanywokresierozliczen10Wl′mZgOdniezaktualnymITarmonogramcmrZeCZOWO−
finanso、γmiPlanem platnoSci・ZaplatazaprawidIowo WyStaWiona fakture przeJSCiowq

nastapIWterminie30dllioddatyjejdoreCZeniaZalnaWla璃Cemu・

3，WarloCrobbtdlaceLdwplatl10gcIPOSredniqniemoZcbyCnizszani230％wynagrodzenia

oktdrymmoWaW§12ust・2・
4．Zakresrzeczowo一mansowylOktdrylnmOWaWuSt・2i3bcdzieokreSLonynapodstaWic
stopnlaZaaWanSOWaniaelementdwTObdtzawartychwW｝′kazieCenwOfもrcieWykonaW′Cy・
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5．Protokdl

odbioru

robOt

w

toku

musi

byC

zatwierdzony

przczInzyniera

Kontraktu／Inspektora／dw NadzoruInwestorskiego przcd przedstaw・ieniem go do
zatwierdzenia przez ZamaW′la凋CegO・
Przed w〉′StaWieniem Protokotu odbioru robdt w toku，Wvkonawca、証en dostarcz｝rC

InZylllerOWiKontraktu′Tnspektora／dwNadzoruInwestorskicgo dokumenty，Oktdrychmowa

POnizgwust・6・
6．W

celu

zatwierdzenia

Protokolu

odbioru

robdt

w

toku

pr7＝e7

TllZynlCra

KontraktunnspektoraJ′InspektordwNadzoruInwestorskiego，Wykonawcazobowlq楓ny・bedzie
dostarczyC：Ksicgcobmiaruzadanyokresrozliczelliowy，Protokolyodbiordwczesciowych
OeSlizostalysporzqdzone），Protokolyrobdtzanikajac）′ChiulegajacychzakryciuOe鈍zostaly
spor準dzone），Protokory rozruchu（jeZeli zostaty sporzqdzone）・Deklaracjc zgodnoSci，

deklaracjecharakterystykiuzytkowej，AtestynawbudowanemateriaIyOeZe吊sqwymagane

przepisami），Protokolyprdbisprawdzch，badah辛ZruChupomjardw・kamerowanie・uStalone

wr umowielubillnyCh dokumentach WymienlOnyCh w§l Umowl′lub wynikajqce
zprzepISdwlubnormdlawkonanychrobdtbudowlanych・POmiarygeodezyJneWykonane
i podpisane przez uprawnionego geodcte potwrierdzajqCe ZgOdnoSd、岬konanych robdt

zDokumentaqaprqiektow魯・
Po sprawdzcniu w・dokumentdw przczIllZyniera Kontraktu／Tnspektora／dw Nadzoru
IllWeStOrSkiego，Wvkonawca WyStaWi Protokdl odbioru robdt w tokui przedlozy go

InzymerOWiKontraktu／Inspektorowi／omNadzoruInwestorskiego・

7．ProtokdlodbiorurobbtwtokuzostaniezatwierdzonypodokonaniuodbiorurobdtWtOkul
oktbr〉′nlmOWaW§14ust・5Umow）′・
8．Protokdlodbiorurobdtwtokuniezostaniezatwierdzony．」eZeli：

a）Protokblzawier∵Obot｝′，ktdreniezostalywykonanclubzostalywykomrLeniezgodnie
7UmowalubprzepISamitechniczno−budowlanymi，
b）dostarczonedokumentyzWnioskiemWykonawcyozatwierdzenieProtokoluodbiorurobdt

wtokusqniekompletnclubbIedne，
C）Wykonawca nie dostarcz）′IInZ〉rnieroWri Kontraktu／Inspektorowi／om Nadzoru
Inwrestorskicgo Raportdw miesleCZnyCh z postepLl rObbt，aLbo dostarczone Raporty

miesleCZneS riekompLctnelubzawier瑚infbrmaqIenieodpowiadaiaceprawdzie・
d）Wa11036zrealizowranychrobdtwokresierozliczenioWymPrZekraczakwotGPrZeWidziana
wHarmonogramierzeczowo−nnanSOWymiPlaniePlatnoScilCllybazeStronyuslalilylnaCZq・

e）WykonaWCaniedostarczydokumentdw−OktdrychmowaWuSt・6，

9．RozliczeniekohcowenastaplnaPOdstawieProtokoluOdbioruKohcoWegORobdtpo」egO
zatwierdzeniuprzezInzynleraKontraktu／Inspektora／dwNadzoruTnwestorskiego
iZamawlaJaCegO・

10．PodstaWadowystawieniafakturykohcowdbedziesporz軸zonyprzezWykonawce
izatWierdzonyprzezInZyrnieraKontraktu／Inspcktora／dwNadzoruInWeStOrSkiego

iZamaWlaJ脅CegOProtok610dbioruKohcowegoRobdt・

川ZapIatazaprawidloWOWyStaWionafakturekohcowanaStqPIWterminie30dllioddatyJq
doreczeniaZamaw坤qCemuPOdwarunkjem・Ze

−WykonanyiodebrallyZOStanieealyzakresrobdtobietychUmowaOraZ
−uSunl申ZOStanaWSZyStkiewadyiusterkizawarteWProtokoleOdbioruKoheowegoRobbt，
−

Wykonaw−Ca WraZ Z Protokokm Odbioru Kohcowego Robdt zlozy OSwiadc矧lia

podwykonawcdW′言LbrakjestjakicllkoIwiekzalegloSciwzaplacicwynagrodzenianarzecz
podwYkollaWCdwwrazzkopiamlPrZCIcwdwpotwierdzajqcychdokonanicplatnoSci・

12．P血noScizaf祉tury dokonywanebedqdlanastepujacego podmiotu（Wykonawcylub
W）′konawc）′WSPdllliew）rkonし直cegozamdw・ienie）nakolltOWSkazaneprZe7＝Wykonawcella
fakturze．
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砂a軌′柄ra雷rodo旧誼）

13・DatazaplatyJeStdziehobcia7eniaracllunkuZamaw1年IaCegO・
14．Zamawl綱Cynieprzewidujeudzielaniazaliczck・

ODBIORY
§14

1．0dbidrmanacelustwicrdzenie：PraWidlowegowykonaniarobdtzanikajqcychorazrobdt
ulegajacychzakryciu，PraWidlowegowykonaniazakresurobbtdoceldwplatnoSei（Odbidr
robbt wtoku）Orazodebranieiprzekazanie Zamawiz函Cemu Calego pr7edmiotu Umowy

（OdbidrKohcoWyRobdt）・
2．W〉′konaW′Ca ZaWiadomi Zamawl粥CegOiInZynlera Kontraktu／Inspcktora Nadzoru

ogotowoscidoodbiorurobbtnapISmielubfaxemnaadresZamawl的CegOiInZylllera
KontraktuorazdokonaodpowicdlliegowpISudoDziennikaBudowy・

3・WpiswDziennikuBudowymusibydpotwierdzonyprzezwlaSciwcgoInspektoraNadzoru
InwestorskiegopotwierdzajqcegogotowogCWykonawcydoodbioru・
4．Jezelinastqplajakiekoluriek przeszkodvw odbiorze zprzyczynlezacych po stronie

Wykonawcy，Wykonaw′CaPOnO、Vnie zawiadomiInZynlera Kontraktu／Tnsr，ektoraNadzoru

iZamaw率CegOOgOtOWか詑idoodbioru、VSPOSdbopisanyw§14ust・2・
5・InZynler Kontraktu／IllSPektorz）′

Nad70ruIllWeStOrSkiego dokonala Odbioru robbt

抑likajacych oraz robdt ulegaJaCyCh zakr）′Clu W Clagu3

dni od dnia∴∴Skutecznego

zawiadomiclliaprzezWykonawrce・

6．ZamawlaJaC）′iInZynlerKontraktu／InspektorNadzorudokona招OdbioruTobdtwtoku
wcLagu7dnioddniaskuteczncgozawiadomienia・
7．ZamawlaJqCyiInZynler KontraktuIInspektor／rzy NadzoruInwestorskiego dokona壇

OdbioruKohcowegoRobdt（PrzedmiotuUmowy）wciqgu14dnioddatyzgloszeniaprzez
WvkonawcegotowoScidoodbioru・

8．Do7gloszcniagotoWOScidoOdbiomKohcowegoRobdtWykonawcad〔函czyllaStePし掘Ce
dokumentyodbiorowewiloSci4egzemplarzy：

a）Inwentaryzacje∴geodez証la POWykonawcz堆（Oryginaly）W

4

egz・ZaWierajacP

poswiadczenie o je．i PrZekazaniui zaewidenqonowaniu w OSrodku DokumentacJI

GeodezyJndiKartogranczne＿IWZyrardoWle，

b）ProtokoIyodbiordwrobdtzanikajacychorazrobdtulegajaCyChzakr）′Ciu言e組zostaly
sporz担zonewtrakcierealizaeJirobdt，

C）Dokumenty，Oktdrychmowaw§2ust・lpktb），
d）Dokumentacjep？WykonawczaprzedmiotuUmow，aW・PrZyPadkudokonaniapodczas

realizacJlrObdt zmlan nie odstepuJqCyCh w sposdbistotny od zatwierdzonego Prqjektu
budo、VlanegolubwarunkdwDecyzJlOPOZWOleniunabudowe・kopierysunkdwwchodzacych
wskladzatwierdzonegoPrpjektubudowlanego，Znaniesionymizmiallami，aWraZiepotrzeby
LlZuPeIniaJqCyOPISZmianwrazzkW′ali批acjaodstapleniadokonan押rZeZProjektalltal

e）DziennikBudowy，
f）OSwiadczcnie Kierownika budowy o zgodnogci wykonania robdt btldowlan｝′Ch

zprqjcktembudowlanym，WarunkamiDecyzJ10PO籾OleniunabudoweiobowLa型aCymi
przepISami，POtWierdzone prTeZ Pr〔扉ktantaiInspektOr描w NadzoruInwestorskiego・W

przypadku dokonania podczas wykonywania robdt nieodstepuJqCyCh
w sposdbistotny od zatwierdzonego Pr〔扉ktu budowlanegolub warし一nkdw DecyzJl

OPOZWOleniunabudowe・

g）Protokolyprdb，badah，SPraWdzehustalonychW′Umowie巾bW′ynik函cychzcSTWiORB・
przepISdwlLlbnormdlaWVkona−1yCllrObdtbudowlanych，
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h）imedokumcntywymaga誓doProtokofdwodbiorurobdtwtokuoktdryrChmowa§13・
ktdre nie zostaly wczeSnlも

dostarczone Lub

的Staly uznalle Za niekompletnelub

nlCPraWidlowosporzqdzone・

9・Je荊dokunlentyr，Oktdr｝′Chmowaw§14ust・8saniekompletneLubllieodpowriad秘
praWdzieInzynlerKontraktujakiZamaWla揮ym明praWOOdmdwi60dbiorLLKohcowego

Robdtpowiadaml明COtymWykonawce・
10．JakikoIwiek odbidr robdt dokonany przed Odbiorem Kohcow）′m Robdt nie moze
stanowiC podstawy roszczellia Wykonawcy do Odbioru Kohcowcgo Robdt（Przedmiotu

Umowy）．
11．Jezeli w trakcic odbioru zostana stwierdzone wadyi usterki，tO ZamawlaJqCemu

przyslugu．IanaStePuJaCeuPraWnienia：

1）jeZcliwadynad祉背高dousuni専1mOZeodmdW′iCodbiorudoczasuusunieciawad；
2）jeZeliwadyllicllad祖SiedousunleCiato：
a）JeZeli nie uIlicmozliwl棚One uZy・tkowania przcdmiotu Umowy ZgOdnie

zprzeznaczeniem，ZamawlaJqCymOZcobnizyiodpowiedniowynagrodzenle・
b）JeZeli

wady

uniemozliwlaJa

uZytkowanie

przedmiotu

Umowy

zgodnie

z przeznaczeniem，ZamawlaJ脅Cy mOZe odstqpiC od Umowrylub z担aC wvkonania
przednliotuodbiorL一POraZdrugl・

12．Wszelkieczynno誼podczaswykonywraniaodbioru・termLllyWyZnaCZOnedousLInleCla
wadiusterekbedqzawartewPTOtOkoleOdbioruKohcowegoRobdt・
Protokd｝

zostanie podpisany przez TnZynlCra Kontraktu／lnspektora／dw Nadzoru

IllWeStOrSkiego，PrZedstawicieLiZamaW1aJaCegOiWykonawcy・

13．0usunleCLuWadiusterekWykonawcazawiadomiZamawl瑚CegOIZadaiacwyzllaCZellia
terminuodbioruwzakresieuprzednioz水westionowallymjakoWadliw′〉

・

14．JezeliWykonawcanieusuniewadiLlSterekwLeminieokreSLonynlPrZeZZamawlgaCegO・
Zamawl綱Cy mOZe uSun年C Wady we wrlasnym Zakresie・a naStePnle Obciazyc kosztami

Wykonawce・
15．ZamaWl瑚CyW）′7maCZaOStateCZnyterminodbiorurobdtpouplywieokresurekojmiza
wady・Stwierdzenie usunleCla eWentualnych wad powstalych w tym okrcsic zostanie
potwierdzoneprotokolarnie・

§15

1．JezeliZamawla璃Cybedzieuzvtkowaljak＊OLWiekukohczoImCZeSCrobdtprzedOdbiorem
KohcoWymRobdt（PrzedmiotuUmowy），akoniecznoSCtegouzytkoWaniabedzicuzgodniona
miedzystronami，tOtakieuZytkowaniebedzieuwaZanczauzvtkowaniet｝mCZaSOVの∴

2・UzytkowanietymczasoweniebedzierdwnoznacznezOdbioremKohcowymRobdtinie
moわbydpodstawadoroszczeniaWykonawcyotakiodbidr・

KARYUMOWNE
§16

1．WrazienleWykonanialubnienalezytegowykonaniapr7edmiotuUlnOWy・ZamaWl瑚ey
mozez担aCodWykonawcyzaplatykarumowny′ChwnastepuJaCyChprzypadkach：

1）zl）′tuluodstapieniaWykonaWCy OdUmowyzprzyczynleZqcychpojego stronielLlb

nieWkonaniaprzedmiotuUmo、Vy−WWySOkogci20％wynagrodzeniabrutL0，0ktdrym
mowaw§12ust・2UmoIVy，
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槻l（わcrac、JrtegO

2）ztytuluzWtOkiwwykonalliuprzedmiotuUmow〉′−WWySOkoSci0105％wynagrodzenia
brutto，OktdrymmOWaW§12ust・2Umovryzakazdydzieh∠WkkiWstosunkudotcrmillu
okreSlonegow§3ust．1b），
3）ztytuluzwrlokiwprzystapieniLIdousuwaniawadiusterekstwierdzonychprzyodbiorze

orazwokresierekqjmizawady−WWySOkoSciO・05％wnagrodzeniabrutto・O ktdrvm
mowa、V§12ust・2Umowyzakazdydziehz、bkiwstosunkudoterminuokreSlonegoprzez
Zamawla揮egOnauSunleCleWadlubustcrek，
4）ztytuluzwlokiwusunieciLLWadiusterekstwierdzonychprzyodbiorzeorazW′Okresie

rekojmizawady−WWlrSOkoSciO，05％wynagrodzeniabrutto，Oktdrymmowawr§12ust・2
UmowyZakazdvdziehzwIokiwstosunkudotcrlninuokreSlonegoprzeZZamaW網CegOna
usLmleCLeW′adiubusterek，
5）za spowodowanie przerwy w realizacjirobdt z przyczyn zaleZnyCh od Wykonawcy

W当′SOkoSciO・05％W，rnagrOdzeniabrutto，Oktdrymmowaw§12ust・2Umowyzakazdy
dzienprzerw，
6）za odstapienic od Umowy przez Zamawiajacego z przycz〉′n LeZac）′Ch po slronie

Wykonawcy−WW′ySOkoSci20％vvllagrOdzeniabruuo，Oktdrymmowaw§12ust・2

Umowy，
7）WWySOkoSci0−01％WnagrOdzeniabruLto・OktdrymmPW

aW§12ust・2Umo、Vy？a

kazdydziehzwrlokiwprzypadkubrakuzaplatylubnietermlnOWjZaPlatywyllagrOdzenla
nalemegopodwykonaWCOmlubdals7ymPOdWγkonawcom，

8）WWySOkogci0，05％wnagrodzeniabrutto，Oktdr〉mmOWaW§12ust・2Umowyza
nlePrZCdlozeniedozaakceptowaniaZamawl調CemLlPrqjektuumoWyOPOdwvkonawstwolub
prqjektujeJZmiany，

9）wwysokoSciO・05％vYyllagrOdzeniabruLtO・．Oktdrymmowaw§12ust・2Umo、VyZa

nlePrZedluZenie ZamawlqaCemu POSwiadczoneJZaZgOdnoSi70ryglnalcm kopilumOWy
opodwykonawstwolubjejzmiany，

10）WwysokoSci0，01％wymgrodzenia brutto・OkldrymTOWaY§12ust・2Umowy・Za
brakstosownqzmianyumOW′yOPOdwykonawstwowzakresleterm−nu7aplaty・
2・WykonawcyprzyslugLUePraWOnaliczaniakarumownychwnastepu・lqCyChprz｝′Padkach：

1）zazwわkewprzekazaniuTerenubudowy−WVrySOkoSciO，05％wynagrodzeniabrutt〇・
〇ktOrymmowaw§12ust．2UmowyzakazdydziehzWloki，
2）zazwIokew同okonaniuodbiomkohcowegorobdt−WWSOkoSciO105％、ynagrOdzenia
brutto，OktdrymmoWraW§12ust．2Umowyzakazdydziehzwloki・
3）za odstapienie od UmOWy PrZeZ Wykonawce z przyczynlezacych po stronie

ZamawlaJaCegOZZaStrZeZeniemust3poni均一WWySOkoSci20％wynagrodzclliabrutto，

oktdrymmoWaW§12ust・2Umowy・
3・W〉rkonawc〉′nieprzyslugmepraWOdollaliczeniakarumown｝′Chwpl・ZyPadkLL・Oktbrym

mowaw§20ust．lpktl）a）・
4．Wprzypadku，gdyszkodaprzewyzszawartoSCkaryumoⅥ型j Stron〉′ZaStrZegaJaSObie
prawodocl10dzenieodszkodowaniauzupetni綱CegO，naZaSadachogdinych・

RIIKOJMIA
§17

Zamawi秘CemuPrZySIugLliauprawnielliaztytLllurekqjmiねWadyfizycznewykonanych
robdt nazasadach okreSlonyeh wKodeksicCywilnym，Ztym始Okres trWaniarekqimi
vDrnOSi…・latliczacoddatyOdbioI・uKohcowegoRobdt・
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zyrarddw−Et

／0

）F）rWWJ＝OrWgOWt′擁Iフ′ニekJrgI／

沈′71ar，l・17−日BIldo間男′eClka′7uIlニ

，9日aJ，I′a′ny、一品∵KriIkLy

〟0、一・壷go一，′Zyra′do、1′′e・）一VChod＝qCeg州周航dPr（ye柄・iGospodarLL〟間dl0−−LfcLek（肌用′7？′eScle

準ll，時雄na′′50、一i

，′legOprニe＝槻rE．IrOPyJkqニeSrodkdwhmdllS＝L信咋／Ttl元cl、γ′t〟nuChProgramJOp踊Clym，gO
旬偽sI′・ukl〜 ra膏rndo用Sko

ZABEZPIECZENIENALEZYTEGOWYKONANIAUMOWY
§18

1・WykonawcawnosizabezpleCZenienaleZytegoW′ykonalliaUmoW′yWWySOkoScilO％
wynagrOdzenia umownego za pr7edmiot Umowy（brutto），亙kWrOte……………………Zl

2．Zamawl網Cy ZWrrbci70％zabczpleCZenia w・terminie30dni od dnia w）′konania
zamdwieniaiuznania przez Zamawla璃CegO Za nalez〉rCie wykonane・Poprzez nalezyte

wykonanie ZamawlaJqCy rOZumie kompleksowe W′ykonanie przedmiotu Umowy・
potwierdzoneobustronniepodpisanymProtokolemOdbioruKohcoW′egORobdt・

3．Kwota30％wysoko誼zabezpleCZeniHPOZOStaWionazostanienazabezpleCZenieroszczeh
ztytuIurekqjmizawady−kwotatazostaniezwrrdconaW′terminie15dnipouplywieokresu

rekqjmizawady・
4．Zamawl綱CyZatrZyma∴ZabezpleCZenienalezytegowykollalliaUmow・yWPrZyPadkunie
w）′WlaZmiasieWykonawcyZWarunkdwninlCJSZejUmow

y・

ZMIANAUMOWY
§19

1．ZakazuJeSlelStOtllyChzmianpostanowiehzawan由UlnOWyWStOSunkudotreSciofcrty，
napodstawie ktdrもdokonano wyboru Wykonawcy・，Chvba zezmiana bedzie dotycz｝rla
nast印uJIqCyChpostanowiehUmowy：

1）zm亨y、VymaganegOtermillL一ZakohczeniarealjzacjiprzedmiotuUmowY・
2）zmlanyOSdb，PrZyPOmOCyktdrychWykonaw・CarealizujeUlnOWe−WSkazanychvL′Ofercie・

3）zmian〉′OSdb，PrZyPOmOCyktdrychZamawiajacyrealizujeUmowe・

4）7m亨yzakres†rZeCZOWegOUmow：y・
5）zmlmyumdwLOnegOWynagrOdzenla，
6）zm亨ysposoburealizacjiUmowry・WtymZmianyteclmologiczne・
7）7mlanyOkresurekqjmi，

8）innychzmiaIIUmoWγ，W・tymZW喧anyrcllZeZTianaPOWSZeChnieobowia：州jqcych
przepISdwprawa・WZakreslem朗CymWPlyw・narealizacJePrZedmioLuUmo、Vy・

2．Zmiany，Oktdrychmowa、VuSt・lmogabyrCdokonamenaskutekzaistnienianastepuJqCyCh

l）Wystapieniazmianpowszechllieobowiazujacychprzepisdwpra、VaWZakresiemqiacym
wplyWnarealizaqeprzedmiotuUmow）′・
2）Wystapienie b吋諦w w Dokumentacji prqjektow諒uniemozliw車庫ych wykonanie
PrZedmiotuUmowry・

3）WyniknieciarozbieznoSciLubni函snoSciwrozumieniupojeeuZytychwUmowielkldrych
nielnO如ausunacwinnysposdb，aZmianabedzieumozLiwiaCusunlgClerOZbiczllOSci
idoprecyzowanieUmowy・WCelujcdnoznacznqlnlerpretacJljgZaPISdwprzezstron）′i

4）WystmieniakoniccznoScizn享yosbbwskazanyrChwcLftrcie（SInierC・Choroba，uStania

stosunkupracy言nnezdarzcnlaLosowelubinneprzyczyny′niezaLezneodWykonawc）′），
PrzypomocyktdrychWykonawcareaLizuePrZedmiotUmow・PrzedmiolowazmiallaJeSt

mozliwapodwarunkiemzaproponowaniainnychosdb・SPehiaJaCyChnadziehskladania
ofe巾，WarunkiokrcSloneprzezZamawl劉魯CCgOWSIWZ・
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MKono／，′7LC砿JMreckLegOISJo
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zYrarJbw−Lkl〝〝、一画伽J′7＋，研

Lr

／0用ei●l一・Cho

tqCegO、一iSkladPryekれ／，（読／｝0°larkal一）0面0−壷L：0、一・（川m，血e

催gOP′こく，こしhIe柄ropyskq＝eSr（）雄一Il柄djlSl正かUno…、IJ−【一177a

hProgru177t／CJjer…JrWg・，

方在所〟kl肌l膏′ ，h、，周0

5）WystapieniakoniccznoScizmian）′OSdb、PrZyPOmOCy ktdry

Ch ZamaW南acy realizuje

PrZCdmiotUmowy・

6）Wystapieniakonieczno午mianosdbWykonawcy∴Wl光ZypadkugdyrZamaw率CyruZna・
zeosobyteniewykonuJanalezycleSWOichobowiazkbw・Wykonaw・CaObow埼ZanyJeSt
dokonabzmianytychosdb，nainncspelni瑚CenadziehskladaniaofれwarunkiokreSlone

wsIWZ，WterminieniedIuZszymniz14dnioddatyztoZeniawnioskuZamaWl明CegO・
7）Wystapienia koniecznoSci wproWradzenia∴∴Zmian spoW70dowanych nastepし直cymi
okolicznoSciami：

a）dziaIaniasily、VyZS袖utrudniajacejiuniemozliwi祉CcjwykonanieprzedmiotuLJmovry

zgodniezjgpostanowieniamj（przczsitewyzszauwazasieokolicznoScibedacepoza
rozs担nakontr〔塙kazdejzestronktdrepowstalypozawrarciuUmowy・ktdrychzadllaZe
strollnie mogla prァewidzicC，takiejak：Wqna、dzialaniaWOJenne，POZar，POWddZ・

1rzeslenieziem古nnekleskiZywiolowe，Skrajnleniekorzystnewarullkiatmosferyczne・
zarzadzenie／aizakazyr rydaneprzezwladzeorazstrajki），

b）zmian？dany′Ch zwiazanych zobsluga administracyjn0−OrganlZaC｝高Umowl′
（np．zmlananumeruraChunkubankowego）
C）zmianydanychteleadresowyCh，

d）zmianaobowiazl高ce、istawkiVAT，
e）rezygra中rzezZamawimc望7realizacjiczeSciprzedmiotutJl−lOWt

，

Owystaplenle．1中OkolicznoSclnlemO揖wejdopr7eWidzeniawdniuz叩arCiaUmowy・
uniemoz五wla庫qWykonanieUmowywokreSlonymplerWOtnietermllllClubzakresle
lubwokreSlonyPlerWOtnicsposdb，

g）odmiennychodprT而tych wDokumentacjiprdektowej warunkdwterenoWCh・
w szczegdln0品lStllienie podziemnych urzadzeli・lnStalacJllub obiektdw
in血astrukturalnych．

3．IstotnazmianapostanowiehzaW′artdUmoWmOZenaSt紳leZaZgOdaobustronwyrazona
na pISmie pod ry・gOremlliewaZnoSci，tyLko na warullkach okreSlonych w′

SIWZ，

zZaStr7：eZeniem§4．

0DSTAPIENIEODUMOWY
§20
1・OprdczprzypadkOwokreilonychwKodeksieCy・Wilnymiwust・7art・143custawyPrawa
zamdwieh publicznych stronom przysluguJe PraWO Odstqp−enia od UlnOWy W

nastePuJqCyChprzypadkach：
l）

ZamawlaJaCemuPrZySlugueprawoodstapleniaodUmowyWSytuaCJi・gd〉′：

a）zaistnialaistotna zmiana okolicznoScipowrOd函Ca，Ze Wykonanie Umowyllielezy
winteresiepublicznym，CZegOniemoznabylo przewidzieC、V∴Chwilizawarcia UmoWy

（Zamawiajacymozeodstqpi60dUmowywrterminie30dniodpowzieciawiadomoSci
OtyChokolicznoSciach），
b）WykonawcanierozpoczatrobdtbezurasadnionycllPrZyCZynOraZnjekontynuLJeicll

pomimowezwaniaZamawl棚CegOZIozonegonapISmie・PrZeZOkreskoleInyCh14dniod
datyWeZW粗nia，

C）Wykonawcabezuzasadnion〉rChprzyCZynPrZerWalrealizacjerobdtiprzerwatalrwa

dlu祖ni215dni，
d）WykonawcanicwykonLtjerobdtzgodniezUmowaiobowiQZujac〉′miprzepisami，

e）Zostatwydanynakazz申am抽kuWykonawcylubnastapilopogorszeniesytuacji
鉦ansowdWykon恥rCy，unlemOZliwla璃CePraWidIoⅥ′eWVkonanicUmowy・
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f）WykonayCa ZaWiadomi言Z．na skutck zaistnienia nieprzewidzianyclluPrZCdnio

okolicznoScinieb軸7Iiemdg「wywlaZa台車ZUmowy・
2）

WykonawcyprzysluguJePraWOOdstapleniaodUmowyWSZCZegdlnoic主gdy‥

a）Zamaw南cynievYWiaz函Siezobowriazku7aPlatyfdkturprzeTOkresdluzsz）′ni
30dniliczqc odtermlnuPlatnoSciokrcSIonego WninleJSZej Umov引K∴111imo wezwranla

iwyznaczeniadodatkowego14dniowegoterlninullaZaPhte・POdrygoremodstapleniaod

Umowy，
b）ZalnaWiajqcyodmawiabezuzasadnionej przyczyny KohcowegoOdbioru Przedmiotu

Umowy（Robdt）．
OdstqpLenie od UmoW POWinno nastapIC W fbrmie pISemnq∴POd rygorem
niewaZnoScitakiegooSwiadczenialPOWinnozawieraCuzasadnienie・

PrawoodstapleniaodUmowymozebyerealizowanewclqgu21atoddnia7aWarCia
UlnOWγ．
2・WprzypadkL10dstapleniaodUmoWγWykonawceiZamawlaJqCegOObciaza，魯naStePLUaCe
obow1年Zkiszczegdlowe：
1）W

terminie7dni

od

dnia

odstqpienia

od

Umowy

WykonawrCa

PrZy

udziale

Zamawl…UaCegOSPOrZqdziszczegdlowyprotokdIinWentaryZaCJlrObdtwtokLIW′edlLlgStanu
nadZiehodstaplenia．

2）Wykonaw・CaZabezpieczyprzerwanerobotyw．zakresieobustronnieuzgodnionymna
kos7ttqStrOnyZPrZyCZyn，ktbrqnastapiloodstaplenleOdUmowy・
3）Wykonawcasporzadziwkaztychmaterialdwlktbre niemogqbyC w〉′korZ）′Stane
przczwykonawcedorealizacJlrObdtnieo函tychninLeJS7・aUmowa，JeZeliodstaplenieod
UmowynaStaPilozprzy均・n，lezacychpostronieZamawl棚CegO・

4）Wykonawcazglosido dokonaniaprzezZamawi魂CegO Odbidrrobdtpr7erWanyC11
0raZrObdtzabezpleCZaIaCyCh言eZeliodstaplenieodUmowynastqpitozprzyczyn，Zaktbre
Wykonawcanieodpowiada・

5）WykonaYCaniezwlocznie・an拒ZniejwteTminie30dnioddniaodstqpieniaod
Umo、Vy uSunle Z Terenu budowl′urZadzenie zaplecza przez nlegO dostarczonelub

6）ZamaW′iaj年CyWraZicodstapieniaodUmo、↓yZPrZyCZyn，ZaktdreWykonawcanie
odpOWiada，ObowiazanyJeStdo‥
a）dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty W〉皿agrOd究nia za roboty

nalezycleWykonane，ktdrezostalyWykonanedodniaodstaplenia・

b）rozliczeniasiezW〉′konawcaztytulunierozlic／OnyCh、日高ySP咋bkosztdwbudow
obiektdW ZaPlecza、urZadzeh zwlaZanyCh z zagospodarowanlemiuZbr〔車niem TerenLl

budowychyba、ZeWykonawcawyrazizgodenaprz明CletyChobiektOWiurz葦dzeh・

C）prz〔蒔ciaodWykonawcypodsw句dozdrTerenubudowy・
3・We wszystkich przypadkach odstaplenic od Umowy naStepue Ze Skutkiem na dzich

otrzymaniao§WiadczelliawolioodstqpleniuodUmowyprzezdrugaStrone・

POSTANOWIENIAROZNE
§21

1．Wykonawc岨∴l高一ramaCh wynagrodzenia，Okre鉦nego w§12ust・2przenosinP
ZalnaWlaJaCegO autOrSkie prawal埋iatko、Ve do utwordwpowstal〉hwwl′niku realizac．il

ninle．JSZejUmowynawszystkichznanychwcllW亜zawarciaUmowypolacheksploatacJl，
wszczegdlnoScinawrSZyStkichod埠bn〉′ChpolacheksploatacJIWSkazan〉′Chwart・50ustawy
z dnia41utego1994r・O Prawie autorskimiprawach pokrewnych oraz∴Ze7：Wala na
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vrykonyrWanie przez ZalnaWlaJaCegO Zaleznego prawa autorskiego do tych utw・Ordw bez

konieczl10gciwcze血ieJSZejakceptacjiibezdodatkowegowynagrodzenia・

2・WykonawcaupowazniaZamawlaJaCegOdowvkon〉rWaniawswoimimieniuautorskich
prawosobistych orazupoW′aZniaZamawl瑚CegOdoudzielaniaWrtym Zakresie dalsz）′Ch

Pelnomocnictw．

§22
Wykonawcaniemo7ePrZCnicscpraW′WynikajqcychzninlqSZqiUmoWnainnypodmiot・
chybaZeZamawl棚CyWyraZina10PISemnaZgOde・

§23
1．Wla誼cielem wszyStkich odpadbw powstalych W Wyniku realizacJi Umowy・
w szczegdlnoSci materjaldwi urzadzeh porozbidrkowyCh jcst Wykonawca，Chvba Ze

ZamaWl補CyuStaliinaczg・

2．WIaScicielodpadbwzobowlaZanyJeStdostosowaniaprzepISdwUstawy′00dpadachz
dnia14grudnia2012r・（Dz・Ui2013po7・21）・

§24
W sprawraCh nieuregulowanych ninlqSZa Umow脅ZaStOSOWanie m明PrZePISy Og61nie
obowla7甲laCe，WSZCZegblnoSci‥uStaWaPrawoZamdwiehPubliczny・Ch，Prawobudowlancwraz

zprzep闘mlWykonawczymiorazustawaKodeksCywilny・

§25

EwelltL−alnesporywynikz南cezcstosowanianinlqSZqiUmo、↓γPOdlcgaJarOZPOZllaniLIPrZeZ

S担PowszccllnyWlaScIWydlasiedzibyZamawlaJaCegO・

§26
LJmov吟llinlqSZa SPOrZ担zono W4jcdllObrzmlaCyCh egzemplarzach，3cgzcmplarze dla

ZamawlqaCegO，legz．dlaWykonawcy・

§27
1．Wszelka korespondencJa POmiedzy Slronamipowinna byd kierowana na plSmie na

nastepulQCeadresy：

Zamawla．JaCegO：Przedsiebiorstwo GospodarkiKomunalni主，Zyrarddw

Sp・Z〇・〇・

96−300Zyrarddw・，ul・Czysta

Wykonawcl
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zmiana・WraziebrakupoinfbrmowaniakorespondencJa、VySlananadotychczasowyadrcs
bedzieu7nanaZaSkuteczniedorec70naWterminie7dnioddnianadallia・

Zamawla脆Cy：

Wykonawca：
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