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VII・InfbrmacJC O OfCrcic wariantoweJ，umOWic ramoweJ，Zaliczkach na
POeZetWykonania∴ZamdwicniaorazaukcjicIcktroniczneJ．
Zamawl明eyniedopusZCZaSkladanlaOfe；nWarlantOWyCh
Zamawl明CynlePrZeWiduiezawICranlaum。Wyram。Wq
ZamaWlと胴CynlePrZeWldLLiet一dzleLaniaZaliczreknapocZetW〉′konalllaZaIlldwICllia．

ZamawlalaCynlCprZeWldLJepr

）WadzeniaaukcjielektronicZneJ．

VIII．Terminwykonaniazamdwienia．
1．WymaganytcrmlnWykonaniazamdwlenia：Oddniazawareiaumowydo30．11．2015r．
2．Zakohczenie Swladczenla Uslug nastqpI PO ZatWICrd7elllu prZCZ Zamawl瑚CegO

Raportu Kohcowego zwykonanlaUslLIgWramaCh Umowy，SPOrZ担zollegO ZgOdnie

Z WarunkamiUmowylWymaganiamiokrcSlonynllWZalaCZnlkLlNr Ll do SIWZ
lOpisprzcdmlOtuZamdwlenlaI．

IX．Warunki udziaiu w postepowaniu oraz opIS SpOSObu dokonywania
Oeeny SpeInienia warunk《iw wraz z dokumcntami potwicrdzajacymi

SpeInianietychwarunk（iw・

10udzlelenleZamdwienlaPubllCZllegOmOgaubiegacsICWykonawey，kldrzynlePOdlegaJa
VVkluczeniuZPOSlepowalllaO udzlelellic zamdwienl乙川a POdstawle art

24．ustl，212a
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2）Posiadanlame九gdnejwledzyldoSwladczcnia．
WszczegdlnoSciWykonawcamLISISr）ClnlaCnaste…qCyWarunek（wprzypadkuwspdlnego
ubleganlaSlCdwdchlubwiCCejWykonawcbwoudzielelllelllllleJSZCgOZanl（iwicllia，OCCniane

bedalacznicIChkwal誼kacjeldl）Swiadczenle）
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WykonaC z nalezytq starallilOgclq W Okresie ostatnici13

十両PrZed uplywem terminu

Skladania ofもTt，aJeZell OkTeS PrOWadzenla dzlalalnoSclJeSt krdlszy−W tym Okresie，CO

n叩Ilnlq

dwle

uSlugl，

ktdrc

b函q
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swoim

rodz吐iem

lWaJloSciqusludzc，StanOWlaCCJPrZedmlOtZallldwlema．
Za uslt一ge OdpoWiadajaCq SWOJa WartOScia Zamaw哩aCy uWa7．！lCO naUmnid dwic uslu榊

ktdrych przedmlOlenl bylo rcalizowanie uslug w zakresle PelllielllalhnkeIilIIZynlera
Kontraktu／NadzoruInwcstorsklegO／lnwesIorstwa ZaStePeZegO dla robdt budowlanych Z
Zakresugospodarki wodn0−台clekoweJO WartOSclkaZdciZ mCh c（）ntUmnlej200tys．zl
（netto）．

W celu potwicrdzenla SPelnLanla nlnleJSZegO WarullkL一、Wykonawcy zobowlqZani sq

PrZedlozycwykazuslugWγkonanycllWOkrcsie31atprzeduplyWemterminuskladanlaC壷m，
aJeZeliokresprowadzenladzialalnoSciJeStkrdtszy−Wtyml）kresie，WraZZPOdalllemich
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WartOSci，PrZedmlOtu，datwykonanialpOdmiotdw，narZeCi，ktdrychusluglZOSlalywykonane，
OraZ ZaJac7cmcm dowoddw，CZy択）Staly wykonane nalezycle、SPOrZadzoily WedhIg WZOru

StanOWlaCegO7aIacmiknr3doSIWZ．
Dowodaml、OktdrychmowapowyzeJSaPOSwiadczenia．

3）Dysponowania odpowiednlm POlencJalemlechnicznym oraz osobarnl Zdolnyrni do

WykonanlaZamdwlenia．

Wszczeg61no誼WykonawcamusISpClniaCIaStCP面ywarunck（wprzypadkuwspdJnego
ubiegania sle dwdchlub w準CCj Wykonawcdw o udzleleme nimeJSZegO ZamdwICnla，
OCenianybedzieichlqcznypotencJaltechnlCZnyikadrowy）：

−do u誓S血CZenlaWWykonaniu n専SZegO ZamdwieniawskazaC osoby・ktdre b函
uczestnlCZyC W Wykonywanlu ZamOWlenla，W SZ，CZCgblnoSci odpowiedzialnych na
§WiadczenlC uSlug wraz ZinlbmacJami na tenlalleh kwallnkacjl ZaWOdovrych、
doSwiadczenia、i

wyksztalcenLa

niezbednych

do

wykonaria

zamdwicnia，

a takze zakTeSu Wykonywanych przez nlC CZynnOSci，OraZ面bmacJa O POdstawie do

dysponowaniatyn110SObami．

a）InLynicrRczydcnt−POSiadaJqCyCOnajInnid5−letniedoSwiadczeniezawodowc
WZarZqdzaniubudow申ubprzebudowasleClkallallZaCyJllyChlubwodoci纏OWyCh，W
tym co najrnnid dwdch takLCh robdt zakohczonychirozliczonych，JakoInzymer

KontraktuFIDIC，1ubklCrOWnlkprQjektu，lubpr（UeCtmanagerlubinnerdwnowazne
b）ZastepCaInzynicr・aRczydenta−POSiada高cyeonajmnlg3−1etl壷doSwiadczenie
ZaWOdowe w zar均dzaniu budowaIub przebudowa seci kamllZaCyJnyChlub
WOdocl蝶OWyCh，Wlym co n利mnlej dwdch taklCh robdt zakohczonych
lrOZliczonych、jako・InzynierKontraktuFIDIC，lubkierownlkprpJCk時lubprCLiect
managerlubinner（iwnowaznc

C）InPCktornadzorubranLysanitamej（minimum20SOby），kazdyposiad瑚CyCO
nalIllnleJ5−lctnle doSwladczenle W SPraWOWaniu nadzoruinspektorskiego nad

robotaml

budowlmyml

pOIc的aCyml

na

budowielub

przebudowie

sleCl

kanallZaC洲nyChlubwodoclagOWyChorazuprawnieniawspeqalno語iinstalac〉岬qW
Zakresie sicci．lnStalaqli urzadzch cICPlnych，WentylacyJnyCh，gaZOWyCh，
WOdociagovrychi kanalizacy．lnyCh，Wydme zgodnle Z aktualnle ObowLaZLUaCymi

przcpISamilub rdwnowaznelm upraWnlenla budowlane wydanc wedrug
WCZeSnlqSZyChprzepISdwwspeqalnoSciwymaganqdlaprowadzonychrobdt．

d）lnspcktornadzo…branわ′

rOgOWCj（minimuml osoba），pOSiadz南cy3−1etnie

doSwiadczenic zawodowe w sprawowaniu nadzorulnSPektorsklegO nad robotami
budowlanyml POlegaJqeymi na budowle，PrZCbudowIClub rcmoncIC drdg oraz
POSiad糾aCyuPraWnlenlabudowlancwspeqialnoSeiintynicryjnej

drogowej，Wydane

ZgOdnie z aktualnie obowiqzuJqCymi przepISamllub rdwnowazneim wazne
uprawnlenlaWydane wedlugwcze鉦igszychprzepIS（iwwspccJalnoSciwymagang

dlaprowadzonychrobdt

C）SIIeCjalistads．prawnych（miniI unllosoba），POSladを高じyuprawnieniazawodowc
radcyprawnegolubadwokatalublytutdoktoranaukprawnychoraZ doSwiadcze…C
WSPraWaChzzakresu prawacywilnego，PraWaZamdwienpublicznychorazprawa

budowlanego
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GojP（高Irh＝Odm）−高座ん期間、γmJek有為Yur〟高士kJl，／／出潮IM756日llaIWgOPr予こく〝Ir慮〝（型ソSkq

ニCjr（，〈JA（州hmd〟高二〝SF丞l／IのくI＝ru用u（IIF

r（偲rU／＝〟（事er（lLW／I鳴n／所（lY／r高値r〟LL＼′Odo．I／点O

DoSwiadczeniezawodowcbedzicliczoncdodniaskladaniaoft証

WymaganewpktIX13）osobywinnyposhlglWadsiejeZykicmpoIskimlubdysponowaCna
StalethJmaCZemJeZykapoIskiego．
Zamawiz涌eyniedopuszczalaczcnlafunkcji，OktdrychmowawpkLX．13）
W celu potwierdzenia spelnlania ninlqSZegO WarLmku、Wykonawcy zobowi7・anl Sa

PrZedlozyC：
−

Wykaz osdb，ktdre beda uCZeStniczyC w wykonywaniu niniかzegoiTamdwlenia，

SpOr均dzonywedlugwzo…StanOWlaCCgOZaIaczniknr4doSIWZ

−OSwiadczenie・Ze．OSOby・ktdreb油uczestmczyCw．wykomnluZamdwienla・POSiada年
Wymagane uPraWnlania言ezeli ustawy nakladaia obow均／ek posiadania takieh uprawnieh，

WedlugwzorustanowlaCegOZaIaezniknr6doSIWZ．

DゆPuSZCZaSlePOSiadanieprzezwskazaneosoby：
−rdwnowaznych uprawnieh uznanych przez wlaSciwy organ zgodnlC∴7

uStaWq Z dnla

18marca2008r o zasadaeh uznawaLha kwallfikacjizawodowych nabytych w paIIstwach
CZlonkowskichUnLiEuropqsklq（年Dz．U z2008r Nr631POr．394）：
−

rdwnowaznych kwalifik亘il ZaWOdowych waznych winnym nlzI，oIska pahstwie

CZlonkowskim Unii Europejskiej，Konfederacjl Szw町CarSkiqlub pahstwle CZIonkowsklm
EuropqskiegO Porozunlienia o WolnymIandlu（EFT∧）−Slronie umowy o EuropもSklm

Obszarze Gospodarczym wrazztymczasowym wpISernnalistcwlaSciwcjizby samorzqdu
ZaWOdowego umozliwlalaCym Swladczenie uslug transgranlCZnyCh w rozumieniu art

20A

ustlustawyzdnia15g…dma2000r．osamor7年dach州WOdowycharchltektdw，lnZynierdw
budownlCtWaOraZurbanistdw（tekstJednollty・D事．U Z2013r、POZ．932zpdZn．7m）

4）Sytuacjiekonomiezndl

inansoweJ

l．WykonawcamusISPehiaC wa…nekposiadaniaSrodkdwnnansowyChlub zdolnoSci
kred事owejwwysokoScic。najmn南100tys．zl（slownie

StOtySiecyzlotych）．

Wcelupotwierdzeniaspelnianiawarmku・OktdrymmowawpktlX14）1・WykonaYCa（ten
Z Wykonawcdw sklad瑚CyCh ofd鴫WSPdlnq，ktd y btdne POIwlerdzal spchianle tegO
Warunku）、ZObowiaZany jest przedlozy

informacje balkulub spdldzICIczq kasy

OSZCZCdno料iowo−kredytowq potwlerdzaJaC WySOkoSC posladanych SrodkdwIlnansowyCh
lub zdolnoSC kredytowa Wykonawcy，WVStaWiona nic、VC7＝einici nii3miesiacc przed

upIywemtem五nuskladanlaOfert．
2

PosladaC ubezpieczenle Od odpowiedzlalnoScI CyWllncJ W Zakresie prowadzonq

dzlalalnoSci塞OdnqzprZedmlOtemZamdwieniawwysokoScICOnむmniej300tys．zI．

Wcelupotwierdzeniaspehianiawa…nku，Oktbrymmowawpkt．lXl．4）2，Wykonawca（ten
Z Wykonawcdw sklad互IqCyCh oftrtc wspdlnq，ktdry btdzie potwICrdzal spelnianie tego
Wa…lku），ZObowizany jest przedlozyC oplacona polisC a W prZypadku jej brakuinny

dokumenlpotwlerdzz南cy，ZeWykonawca」eStubczpiecZOnyOdodpowledzlalnoScicywllnq
W Zakresie prowadzond dzialalno料izwl昨nq Z，PrZedlnlOtelllZandwienia wwymaganq

kwocie
JeZeli，ZuZaSadnionqprzyczynyWykonawcanlCmOZeprzedstawiCdokumentudolyczacego
SytuaCJi ekonomlCZnq∴Vγma anCgO r，rZCZ

7amawl棚CegO，∴nlOZe PrZedslawiCinne
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dokumenty，ktdre w wyStarCZ綱Cy SPOSdb potWierd神SPClmanie opISanegO WyZq PrZeZ

Zamawi劉CegOWa…ku
JeZelikwoty w dokumentach wymlenionych wyzもpodane bedq wimd walucle niz zl，

ZamawiajacydokonaJq prZeliczenlana∴ZIwedlugkursuNBPnadzleh，Wktdrymzostalo
WSZCZetepostepowanie．

Jezeliwdniu wszczecla POStCPOWania nie zostanie opubllkowana tabela SrednlChkursdw
NBP、ZaStOSOWany ZOStanie kurs∴Z OStatnlej tabellkursdw SrcdnlCh opublikowan南przed

dnlCmWSZCZeClaPOStePOWania
W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubieg函CyCh sie o udzlelenie zamdwlenla Wa…nek

OkreSlonywpktIX工4）LmogqOnispclniaClacznie．

WykonawcaskladawraZ∴ZOftrtaOSwiadczenle，SPOrZadzonewcdlugwzo…StanOW亘cego

捌Iaczniknr7doSIWZ．ospclnianluWa…nkdwudzialuwp。5時POWanJu（wprZypadku
WSpdlnego ubicgania sie O udzielcnic ninicjszcgozamdwieniaIIr・Z，ezdwdchlubwiecej
Wykonawcbw do ofcrty musi by

zaIaczonc prZCdmio10We OSwiadczcnie zIozonc

（podpisanc）prZCZPclnomocnikaWykonawcbwwspdlnieuhicgajacychsi90udzicIenic
Zambwicnialub oSwiadczenic∴Zlozone（podpisanc）przcz kazdcgo z Wykonawcdw
SkIadajacych oftrte wspdl叩−jcdynic w sytuacjije猫kaidy z nich spelnia wszystkic

warunkisamodzielnic．

2・Wykonawca、WykazLUqC SPelnianic wa…nkdw、O ktdrych mowa poWZq W Pkt．IX．l

moZepolegaCnawiedzyidovwladczenlu，OSObaehzdolnychdowykonaniazamdwienialub
ZdolnoSciachflnansowγehlubekonomicznychiJmyChpodmiotdw，niezaleznieodcharakte…

prawnego互C型yChgoznlmStOSunkdw Wykonawcawlakiq syluacJlZObowi準則lyJeSt
udowodniC Zamawiz涙cemu言Z bedzie dysponowal ZaSObaml nleZbednyml do realizacjl
ZamOwieIha，W SZCZegdlnoScl prZedstawi魂C W tynl Celu pISerrme ZObowiazanic tych

POdmiotdwwpostaci7alac州ikanr5doSIWZdooddaniamudodyspo7yCJiniezbednych
ZaSObdwnaokreskorzystanlaZnlehprzywykonywaniuzamdwlenia．

2・1・JezellWykonawca，Wykaz両c spclnianie warunku，O ktdrym mowa wpkt．IX．14）1っ

POleganazdolnoSclaCh nnmSOWyChinnychpodmiotdwnazasadachokrcSlonychpowyzej
W Pkt・IX・2（zgodnle Z aI126ust・2b ustawy Pzp），Zamawl生駒cy wymaga przedlozenia

informacJi，OktdrqmowawpktIX14）1，dotyczaccjtychpodmiOtOw．

3・W celu wyka偽nia bmku podstaw do、Wkluczenia Z POStePOWanla O udzIClenle

ZamdwieniaZamawiaJaCyZadaodWykonawcyprzedlo之enia：

l）oSwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia、SPOrZqdzonego wcdhIg WZO…
StanOWlaCCgOZaIaczniknr2doSiWZ；

WZaknesleWyntk棚CynlZヾ3両lJ，kI／）RozT，（，IZqdZemttPreze．〜aRaの′MmLSlrdwz（克く］
19Il，lego2013r wi〜Pr

砂ko′2a一，ノリノ，Or

Me r（，dza高一↓′dt）kumen16時．JaktL・h moze zq（雄Zt7maWtCUq少0Cl

］訪）rm，＝′JakL

・hle・JokLLmen伊mOgq切れk／athnewzwlaZkuzart．24ust．l

ustawγPzp，OiwladczcnleObrakupodstawdovvkluczcniawinnozostaCzねzoneoddzlelnJC
PrZeZ kazdego z Wykonawcdw skladaJtlCyCh oferte WSPdlnq，a jezeli podpISuJeJC
Pelnomocnlk，muSi on wyra九ie zaznacZye，Wimieniu ktdrego Wykonawcy to robi・
OSwiadczenielakie moze byC sporzadzone na jednym dokumencie，ale wdwczas

Pelnomocnik（Lider）ZaZnaCZa．Zeskladz痢cje，d元alawlmicniukaZdegoz Wykonawcdw
SktadajqCyChoftrtewspdlnalichwymienia，
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2）aktuaInego odpisu z wlaSciwcgo rcjcstmlub z centralnej cwidcnejiiinfomacji
O dzialalnoSci gospodarczcJ，JeZeli odrebnc przepISy Wymagと胆WPISu do rgest…lub

ewidenql，WCeluwykazaniabrakupods

awdowykluczenlaWOParCluOaI124ust・lpkt2

ustaWγ，WyStaWionegonicwcze誼ieiniz6micsiecvprzedLrpyWCmteminuskladaniaof証，

3）aktualnego zaSwiadczcnia wIaSciwcgo oddzialu ZakIadu Ubezpieezch SpolecznycIl

lub Kasy Rolniezcgo UbcZplCCZenia SpoIccznego potwierdzi涙ccgo，Zc Wykonawca nie
ZalegazopkLCa調川emSkladeknaubezplrZenlaZdrow

Otneispolcc7ne，1ubpotwierdzenla，Ze

uzyskal przewldzIane PraWem ZWOlmenle、Odroczcnielub rozIozenie na ra

y zaleglych

PhtnoScllubwstrzym空WCaloScIWykonaniadecyhiw庵eiwegoorganu−WyStaWionego
nicwczc誼iciniz3micstaCCprfCduplywemlerminuskIadamaofcrt．

4）aktualnego

zaSwiadczcnia．wIaSciwego

nac油nika

u叩du

skarhowcgo

POtWlerd瑚CegO、ZeWykonawcanleZalegazoplacapiempodalkdw・1ubzaSwiadczenia膏e
uzyskal przewidziane prawem7WOinlCnle，Odroczenlelub rozIozenle na raty Zaleglych

函noScllubwstrzymnl．eWCaloSciwykonanLadecyzJiwlaSciwegoorganu−VyyStaWionego
nicwczeinieinii3micslaCePrZedupb／WemtemlnuSkladaniaoItrt，

5）aktualncjinformacjizKrajowcgoRcjcs血Karne寧OWZakresieokreSlonymwart・24
ust・lpkt4−80raZPktl0−11ustawyPzp，WyStaWioncJnie、▼′7CSniciniz6miesicevprzed
uplywemtermlnuSkladaniaoteTt、

6）aktualncjinltImaCjizKmjowcgoRcjcstruKarncgowzakresieokreSIonymwart．24

ust・lpkt9ustawyPzII，WγSlawIOnqniewczeSnieiniz6micsiccvpr7eduplywemtemlnu
skladanlaOfeh．

WprZypadkuwspdIncgoubicganiasleOudzielenieninleJSZegOZambwicniaprzczdwdch
lubwicccjWykonawcdwwoitrciemuszabyezIozoncprzcdmiotowcdokumcnty，

OktdrychmowawIIkt・IX・3・pIIkl・2），3），4），5），6）diakazdcgo場nich．

4．Dokumenty、OktdrychmowapowyzeJWPkt．IX．1，IX．2iIX．3・
4・1・Sq Skkldane w oryglnalelub kopilPOSwiadczonq za zgodnoSe z orygmlem przez

Wykonawcや．zwyJatklemZObowiaZahioSwiadczeh．oktdrychmowawpkt．IX．2ilX3．1）

OraZWykazdw，OktdrychmowawpkLIXl，ktbrewinnyby

zlozoneworygmalc，

4・2・WPrZyPadku Wykonawcdwwspdlnie ubiegajacych sICO udzielenlC Zam Wieniaoraz

WPrZyPadku podmlOtdw、O kldrychmowaw pkt・IX・2．kople dokumcntdw（zobowi雀Zah）
dotyczacych odpowlednlO Wykonawcylubtychpodmio面vsq‖mSWiadczanezrazgodnoSC
ZOryglnalemPrZeZWykonawcclubtepodmioty；
4・3・Zamawl明CymOZeZ如aCprzedstawienlaOryglnaJulubnotarialniepoSwiadczonqikopli
dokumenlu wylacznle Wtedy，gdy zlo20na kopia dokumentuJCSt nieczytelmlub budzi

W雀tPllWOScjcodoJqPraWdzIWOSci；
4・4・dokumentysporzqdzone wjezyku obcym sa Skladane wraZ Z血maczenlem najeZyk
POIski，Wymdg ten nie dotyczy ZObowiazanlOSwiadczch，O ktbrych mowa w pktIX・2

5・StosowniedotreSci§4usLlRozporzQd証aPrczcsaRadyMinistrdw．zdnia
19lutcgo2013r・WSIIraWicrodzajdwdokumentOw，jakichmoze主軸acZamawlaJaCyOd
Wykonawcyorazform，WjakichtedokumentymogiIby〔skIadanc：
1）JeZell

Wykonawca

nla

Sied7ibelub

miejscc

ZamiesZkania

poza

terytorium

RzcczypospolltdPoIskiej，amlaStdokumentdw，Oktdryehw・Pkt．IX．32），IX3．3），IX．3．4），
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用／）（研′IamO−IuWgOI，rl，二InJPんr（）I竹中

Nruktura，Sr（bo出血

IX・3・6），Skladadokumcntlubdokumcnty，W SlawlOneWkrJuwktdryrn maSledzlbClub
mlqS：CeZamiesZkanIa、POtWierdzこ高ceodpowiednio，Ze：
a）nleOtWaIloJegOllkwldacJlaninieogloszonoupadloSci；
b）nie zalega z ulSZCZaniem podatkdw・OPlaL Skladek na ubezp：eCZenie spoleczne
izdrowotnealboZeuzyskalprzewidzlmePraWemZWOlnienle、OdroczenlelubrozIozeniena

ratyzaleglychplatnoScllubwstrzynlmleWCalogciwykona黒decy：りlWlaSciwegoorganu・
C）nleOrZeCZOnOWObecnlegOZakazuubleganiasICOZamOWicnie；
2）zamiast dokumcntdw，O ktdrych mowa pkl．IX35）skluda zaSwladczenie wILLSciwego
Organu Sqdowegolub adminislmeyJnegO mlqSCa Zamies衣ama albo zamieszkanla OSOby，

ktdIもdokumentydolycza，WZakresieokreSlonymwart．24ust．lpkt4−8日0−11ustawyPzp

6．Stosownle do trcSci§4us12powolanego powγZq Rozpor均dzenLa PreZeSa Rady
Ministr（iw，dokumenty，OktdrychmowapowγZeJWPkl．IX5．1）a）ic）orazIX5．2）powimy

中辛WyS中0Penie「cz？iTieinii6mieSiecYP誓d叫翌竺㌢Tinu里da中Ofれ

NalomlaStdokumcnt．oktdrymmowapowyZCJWpktIX．51）b），POWlnlenbyC wystawiony
nicwczcSnieinii3micsiaccprZCduplywcmterminuskねdamaOldL

7．Slosownie dolregci§4LLSt・3powolanego powγZej Rozporzadzenia Prczcsa Rady
Ministrdw，JezellW mqSCu Zan高eszkanla OSObylub w krqu，W ktdrym Wykonawca ma

Siedzibelubmidsce．zaTieszkania・niewγ担esiedokunlentdw，Oktdrychmowapow空jY
PktIX．5．1），ZaS時PLUeSleJedokumenlemzawier棚CymOSwladczenle，WktdrymokreSlasle
takze osoby upmwnlOne do reprezenlacJiWykonawey、Zlozone pIZed wlaSciwymOrganCm

S担owym，adnlinistracy」nym albo organem samor7qdu

7aWOdowcgoiub gospodarczego

OdpowlednlOkraumiejscazamleSZkaniaosobylubkrqu、Wkt（冗ymWykonaweamasiedzibe
lubmigscezamies水aniaJubpr篤dnolariuSZenl．
8・Ocena spelnlania ww warunkdw udziahlW POStCPOWamu dokonana zostanie zgodnlC

Z tbmula・・SI．eInia−nie．speInia

・na POdstawle．TZedlozonych prmz Wykonawce

dokumentdwioSwiadczehopISanyChwrozdzialcIXninleJSZejSIWZ．
ZtrcScIZalaczonychdokumentdwmusiWynika

jednoznac硯lIe，ZeWykonawcaspehilww．

Nle SPelnienle ChoclaZbyjednego z YW・Wa…kdw skL一tkowaC b油日Wkluczeniem

WykonawcyzpostCpOWania（napodstawleart24ust2pkt4ustawyPzp）

X．

WykonawcywspdInicubiegajacysieoudzicleniezamdwicnia．

1・WykonawcywspdlnieublCg函cyslPOudzielenlenlnidszegozmdwieniapow中POd
rygorem wykluczcnia z pos時POWanla SpelniaC warunki udzialu wpostepowanlu OraZ
ZlozyC dokumenty potWierdz瑚Ce SPelnianie tych wa…Ikdw，ZgOdnle Z ZaPisami

ZaWartymiwpktlXnlnlqSZqSIWZ．
Ponadto tacy Wykonawcy mus73

uStanOWICI WSkazaC Pelnomocmka（Lldera）do

re nezcntowanla ich w ninleJSZym POStepOWaniu albo reprezentowanla lCh
WPOStepOWaniuizawarclumnOWyWSPraWlcZamdwlenia．ZalccasieabyPelnomocnikiem
（Liderem）byljedenzWykonawcdwwSpdlnieublegこ高cychsleOudzICleniezamdwienia．
2．WszclkakorcspondcncjaprowadzonabedziewylqcznleZPeInomocnikiem（Liderem）
3．Wykonawcy wspdlnie ubieg明CySleO ud∠ielenie ninlqSZegOZamdwieniazobowiazanl
Sq・

1）dosolidarndodpowicd7ialnoSci7aWγkonanie州mdwiemu，
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Jpcc10IacIah10I用Cl・肌，rMko
′lJeOgraIでlC＝

Z（J′〟（，出初／u・肱l，0時／）・川

）I照（）Ii

川T／ugeI）OIe鮒IqC

〝＝〟の〟d＝，elt・′〝e＝

IIlarealけICIIZII

〟′研lリe′）／（，I，uhlI（二′′し・g（り，rO一

klmtIllC−l／lニ）刑erÅ：0／〟ruklII／．＼′

l

〟＝（用

，ty）一・1rlhtel，r労Iurgll

l二，lrl用eS〟）r高一／†（）二、二er＝emePrrut，柄

一，（l一 高二qCegO、・SAJlL ／／〉rru面L（〕（，〜／，快方IrA＝・0 h70∴証IChl・al一′，諦C，eZ）r ′rd 品∴EluI）ll日、Iy ）／朽 順（）、一） ・′・し・gUI），二 ′ニL／hIrF ′ 〟卑生祐
二e†r（）（〟0−I／一L順／′ハコ

＼／，（yl一（，、C＝一r（，I），（LC／7l

rogram〟（A，CruCII／legO／Il〝（，、IrukIIlruISro〈J（ノ用、ん）

2）dosolidamqodr）OWiedzialn（詑eizawnleSlenie∠abeZPieezenlanalezylegowykollania

UmowywsprawleZam（iwienlaPubllCZnegO．

4．Wykonawcy wspdlnic ubiegaJqCy Sle O nilllqSZe Zamdwienle，ktdrych olerta zostanle

uznana za naJkorZyStnlqSZq，b函q zobowlqZalllPrZedsla、読ZamawJqaCemu StOSOWne
POrOZumieniewszyslkichWykollaWC6wskkLdaJqCyCllOrt証GWSPdlnQ．PrZCdpodpISaniem

UmowynareallZaqenlnlqSZegOZamdwICllia
Porozumlenie takIe muSi zawleraC w swoJg trCSci co n〔UnlnleJ naSt印uJaCe

POSlanowienla
l）okreSlenicstronporozumlCnla，
2）celdzialanla，
3）okres dzialanlalla eZaS nle krdtszy nlZ CZaS trWania odpowICdzialnoSci

Wykonawc（iwwynlka、iqcyzUmowy，
4）sposdb wspdldzialania（w tym rolei zad掴la kazdego z Wykonawcdw

WWykonywanluUmowy）、
5）wnleSienlaZabezpleeZenianalezytegowykomlliaUmowyideklaracjewspdlnq
lSOlldarllqOdpowledzlalnoScizawykonanieUmoWy；
6）wskazanlCPelnomocnika（Lidera）ijegouIl10COWanladozaclagalliazobowi年Zah

lPrZyJmOWanlalnStrukcJinarzecziwimieniuwszystkichWykonawcdwrazem
lkazdegozosobllaOraZdoprzyJmOWaniaplatnoSciodZamawlZUaCegO；
7）deklaracJenleZmienianiaskladuanistatusupodczascalcgookresuwykollyWanla

Umowy．
Porozul111eniemuslbyCpodpISanCPrZCZupelnomocnionychr）rZedstawiciellkazdego
Z Wykonawcdw，a StOSOWne upOWaZnlCn−a muSZq WynlkaC z dokument（）w

Zalaczonychdooferly．

5．

0fertapowlnnabyCpOdpISanaWSPOS（ibwiqZqCyPraWllleWSZyStklCllWykonawcdw
SkladtmCyChofertewspdlna．

XI．

Wadium．

l WysokoSCwadium
KazdyWykonawcazobowlaZallyJeStZabezpICCZyCSWZiOfcrteWadlumWWySOkoSci
4000，00zI（Slowllie czterytyslqCCZlotych）．

2．Formawadium
l）Wadlumdlazamdwienia1110／ebyCwniesionewnas時PuJaCyCllfbrlllaCh：
a）plenLqdzu，

b）poreczeniaeh bankowyclllub porccチeniach spdldzICIczq kasy．oszcz担10台ciowo−
kredytoweJ，ZtymZePOreCZenlekasyJeStZaWSZePOreCZenlelllPlenleZnym，

C）gwarancjacllbankowycll、
d）gwarandacllubezpieczeniovvch，
e）poreczenlaCh udzielanyeh przezpodmlOty，O ktdrych mowaw art．6b ust．5pkt．2
ustawy z dnia911Slopada2000roku o utWOrZeniul）01skiej Agendi RozwqlLl

PrzedsleblOrCZOSci（Dz．U z2007r．Nr42，POZ．275，ZP（；Zn・Zm・）・

2）WprzypadkuskladalliaprnzWykonawcewadiumwfbrmiegwaranfli，gWaranCJa
powmna byC sporzqdzona zgodnie z obowi準uJqCym PraWeml Wlnna ZaWICraC

nastepuJqCeelemellty
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＼l万C）JTkL，qLJh10〝月dII掬ruI諦oIIiiLl〝IOIl・Wmadkpos母のリIM／〟0〟d＝WIun寝二（〟〝UWJの〟ul聞方／I（コ昭の／〝0時〟二，，時雄用時頼／）r薫／urg7L
用eOgrmlCニ（〝母g〟／肌バI〝gr／mI聴くU〃rq〝arCa／iユ〟qIZfL話柄dJICIIr：W〟t）rlonlru短信Ⅴ・〟l＝〝I′川tJ（用品−Itll二、二

出品）

J叩IegO間柄J（J／

′

雄，柄l（；用l相方′柄WOJ〝0

＊ir（聞〟

五八点（八・・0、1・m癌cICみYur

中位点小高擁In（パd＝l・UI，′uC／′／与。gr

lh聞I（小

JdWi Llap／I

・r二cmePIの高向

用J）C崎ITa′750、《ant・guI）rニL・こし〉母EwoI英ソ読q

・raC）JnegO／rLbuYI間柄，ralSrod

用品高〟

a）nazwC dajacego71cccnie（Wykonawcy），Benenc」enta gWaranCJl（Zamawl棚eCgO），
gwaranla（bankulubinstytuqiiudZieLajaCyChgwarancji）orazwskazanicichsiedzib；
b）okreSIeniewierZytelnoSci，ktdranlaby zabezpieczonagwarancjq．

C）kwotegwarancJ主
d）temllnWaZnOSclgWaranCJi，
e）zobowiazanie gwaranta do「諸aPlacenla kwoty gwarancjJna PICrWSZC PISemne
勾danie Zamawl棚CegO ZaWlerZiiacc oSwladczenlC，iZ Wykonawca，ktdrego oftrte

Wbrano：
−OdmdwllpodplanlaUmowynawa…nkaehokre鉦myehwoJercleJub
−nleWnidsIzabczpicczenlanalezytegowykonaIhaUnlOWy．lub

−ZuWarCleUmowystalosieniemozliwezprzyczynlcねCyChpostronleWykonawcy

．

3）PosanowienlaPOWyZSZCrnaj zastosowanicrdwnie／doporeczeh．
3．MidsceisposdbwnleSlenlaWadlum
Wad…m．Wniesionc wpicn函zu nalezy wplacIC prZelewem na nastep咽Cy raCh…ek
ZanlaWlZUaCegO

PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalncj

Zyrarddw

Sp・zO・0・

ul．Czysta5

％−300zymr郁w
POLSKA
BankPEKAO：S．A．nrkonta：861240591：811110000：49101717：∠dopiskiemnaprzelewIe：
脇diumntl ZaLlaniaJJC−lnivnierKufllrqktILAVL．誰zdrhtlt，eStOrSki−Rozszerze〃ieProiekl〟

Wadlum WnOSZOne Winnych dopuszczonych prZeZ Zamaw閤qCegOlbmach nalezy
WOryglnalcdoktczyCdooferty．
4．TerminwniesieniawとIdiurn
l）Wadium wnosISle PrZed uDIYWem terminu skladaniaortrt okre鉦）nym WPkt・XVllI

SIWZ．
2）Wnicsicnle Wadlum W Pleniqdzu bedzie skuleczneJeZellW POdanym W Pkt・XVIII

teminieZnajdzleSi卑IaraChulkubankowynlZamawや璃CegO
3）Dowdd wnLeSlellia wadium wlbrmie gotdwkiw postaclkopl−dokonanego przelewu

naleZyza互czyedoofcrty．
5．ZwrotizatrzymanicwadlumlXJbywaCsiebed／iezgodnieZZaPisamlart46ustawyPzp・

XII・WymaganiadotyezacczabczpieczcnianalezytegowykonaniaUmowy・
1．1品〕maqeOgelne．

Zabezpieczenie sluzy pokryclu rOSZCZeh z tytuhl nicwykonmlalub nlCnalezytego
WykonanJaUmowy．
2．WysokoS zabczpieczenian高名ytegOWykonanlaUmowy
l）Zamaw関谷CyuStalazabeZpieczenierLalezytegowykonaniaUmowyzawartejwwyniku
PO5時POWaniaoudzICIcnlenlnlqS7CgOZamdwleniawwysoko読ilO％cenycalkowltq
POdanもwofercle
2）WybranyWykonawcaiZObowaZmyjestwnleS言zabezpleCZCnlenalezytegowykonania

Umown掴m

3．1：ormazabezpieczenianalcえytegowykonaniaUmowy．
1）ZabezpicczenienalezylegowykonanlaUmOWydlazam（iwienlamOZebyCwnlCSione
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．5亙°fkaqahlU／′り励協，r〟最高′急用…点em
nleogram

WnegO m〟∫／〟grpO／eg

〈〃Cqna′

WCl70d＝qCegO、YSk／adPrぴkLl仁Go函rkaWU

dkl，OS橘mMM／aO〟

面／二

1qlZプ

寂）5cIckoWaWmJ

tleIe用eこM博樹Lal）ubIicニnegOPrO一，′a

IニOrngOW妙高epr賞（argu

ん〟u／IC当座ynierKonlruktu／出初最〝／′7間柄）r最，−柄二、笑r＝enぼPr（ye柄

jCteろYardのV E′

p／］

冊Pd砺′1

・，7・OWnegOF，rW＝LjJ・iChLrOpy最。

薫かodkdWF高′7dusJLS〆InOjcL・Wra′77aCI7P′OgrMuOperaqynegol／？／rLWl′〟klwaJS′0

んW′最o

wedlugWbo…Wykonawcywjednejlubwkllkunastep明CyChfomach：
a）piemadzu，
b）poreczcniach bankowychlub porecTeniach spdldzielczej kasy oszczednoSciowo￣

kredytowejztym，ZeporeCZeniekasyJeStZaWSZePOreCZeniempienlZnym；

C）gwarancjachbankowych，
d）gwarancjachubezpleCZeniowych，

e）poreczeniachudzlelanychprzezpodmlOty，Oktdrychmowawart・6bust・5pkt2

ustawy Z dnia91istopada2000roku o utworzenlu PoIskiq AgencJi RozwoJu
PrzedslebiorczoSci（Dz U Nr42，Z2007r・POZ275，Zpd五zm・）

Przezzabezpieczeniewnicsionewpieniadzunale勾′rOZumieCzabezpieczeniewnieslOne

wzl
ZabezpieczenLe WnOSZOne W Pieni袖Zu Wykonawca wptaci przelewem na rachmek

bankowyZamawlaJaCegO：
PrzedsiebiorstwoGospodarkiKomunalnej。zyrarddw

Sp・zO・0・

ul．Czysta5

96−3002yrambw

POLSKA
Bank PEKAO：S．A∴nr konta：86124059181111000049101717z dopiskiem na

przelewie：∴ZabewieczenieWr
RbnImktl伽。zdrhfl偽嬉tOISki＿Ro乙SZerZenieHoiekl〟

2）WprzypadkuwniesienlaWadiumwpieniadzu，WykonawcamozewyraziCzgodena
zahczenlekwotywadiumnapoczetzabezpieczenia・
3）Jezell Zabezpieczcnie wniesiono w pieniadzu，Zamawiこ高cy przechowuje je na

oprocentowanymrachunkubankowym・

ZamawiaJaCy ZWraCaZabezpleCZenie wniesione wplenladzu z odsetkamiwynlkajacymi
z umowy rachunku bankowego，na ktdrym bylo ono przechowINane・POmnIeJSZOne

okosztprowadzeniategorachunkuorazWSOkoSCprowizJibankowejzaprzelewplenledzy
narachunekbankowyWykonawcy．
4）JeZeLIZabezpieczemewniesionowpostacigwarancjllubporeczeniastosLJesledoniej

odpowiednio trcSC pkt XI22）a），b），C），d）OraT gWaran高alub poreczellie powirmo

zawleraCzobowLqねniegwaranlado；nieoChtwlalnego：ibeZM聞メunko順々OZ

Phweniakw

園田獲田園的園田四四回書棚的両国田圃愚国昭罷田圃施団扇寡田圃田圃圏細田匪極圏囲国昭

Wykonal生理mowne・：：Gwaranl：：nie
mo2e：fakze∴uzaleznia項LkolルCh
laIl〃tkC高所ibtezodprzeCuOZenla：iaklqikoIwMii

・

W przypadku・gdy zabezpleCZenie bedzle WnOSZOne†V fbrmieimqiniz pieni轟
ZamawiaJaCyZaStrZegaSObieprawodouprzcdniejakceptaqlPrqjektuww dokumentu・
5）JeheIiWykonawca，ktdregooftrtazostalawybranauchylasieo（LzawarclaUmovYy

wsprawleZamdwlenlaPubLicznegolubniewmesiezabezpieczenlanalezytegovvkonanla
Umowy，ZamawiaJaCymOzewybraCofe垂n＊OrzystniejszaspoSrddpozostabchofert・
6）Zm五ma fomy zabezpicczenla nalezytego wykonania Umowy w trakcie realizacji

UmoWy bedzie moZliwatylko竺ZgOdaZamaw長南cego，PrZy ZaChowaniu ciagIoScI
zabezpleCZeniaibezznlm岬JSZeniaJegOWySOkoSci・

Strona13Z60

母）eαGka
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暮OWtryb′（・PrZela型′

（OrSk，−Jk，ZS2erZeTnIIrqektu

部pd0位u部（′聞negOI〝ZCZl′′nl〈互

，

舛I〜ん
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4・Zwmtzabezp一ccZenianalezytegowykonanlaUmowy

ZamawlaJaCy ZWraCa ZabezpleCZeniawteminie30dnioddniawykonan1aZamdwlenla
l uZnania przez Zamawtgacego za nalezycle Wykonane，PO ZatWlerdzeniu przez

ZamawlaJaCegORaportuKohcowegozwykonamaUslug
XlII・lnftIrmaCJeOformalnoSciach，jakieF，OWinnyzosla

dopelnionepo

Wyborze ofbrty w eeIu zawarcia Umowy w sprawie zambwicnia
publicznego．
l WykonawcapowlntenSpelniCwymaganla，Oktdrychmowawpkt XIISIWZ
2
3

Umowazostaniezawartawfbrmieptsemng
Wykonawca・ktdrego oferta zostaJa wybrana，W…eSie zabeZPteCZenla nalezylego

WykonaniaumowyprzedzawarclemumOWy
4

NiewykonanleZObowlaZanlaPrZeZWykonawceoktbrymmowawXlII3traktowane
bedzieJako przyczynaiezaca pO StrOnie Wykonawcy uniemOZliwl明Ca ZaWarC−e

Umowy，CObedzieskutkowaCzatrzymanlemWadiumprzezzama哨摸CegOZgOdniez

art46ust5LlStawyPzp

XIV・

WaIuta，W jakiqi beda prowadzone rozliczenia zwiazane

zrealizacJanmeJSzCgOzamdwieniapublicznego・

CcnaofbllydlazamdwienlabedziepodanawzI
Wszelkie rozliczenla ZWlaZane Z realizacJa Zambwicnia publicznego，ktdrego dotyczy

nlnlqSZaSIWZ，bedaprowadmneWzl

XV・

OpissposobuprzygotowaniaofCrtJr・

1．Formaoltny：
l）KazdyWykonawcamozczlozyCtyikoJednaofbrte

2）Of誼enalezyprzygotowaCScISiewedlugwymagahokreSlonychwnlnl匂SZqSIWZ
3）W przypadku Wykonawcdw wspblnie ubieg叩CyCh sle O Zamdwlen−C・nalezy
doklCZyCdoofertydokumentsIwlerd祖IaCyuStanOWlenieprzezWykonawcdwwspolme

ubieggacychsleOZamdwienicPelnomocnikadoreprezentowa…aichwpos

epowanlu

Oudziele…C n…qSZegO Zamdwlenia arbo reprezentowanla−Ch wpostepowanluldo

ZaWarClaUmowywsprawiezamdwienia
4）Ofれaizalacznlk−do oftTty muSZabyC podp−Sane przezOSOby upowaznione do

reprezentOWanlaWykonawcy Oznaczato，一ZJeZellZdokumentuokre的acegoslatus
PraWnyWykonawcylubpclnomocnictwawy…ka，lZdoreprezentowaniaWykonawcy
upowaznlOnyChJeStlaczniekllkaosdb・dokumentywchodzacewskladof諒ymuszabyc

POdpISanePrZeZWSZyStkieteosoby
UpowazmemeOSbbpodpisuJqCyChof誼edojqpodptsanlamuSibezpoSredniowynikaC
Z dokumentdw dolaczonych do ofれy Oznacza to，ZCjeZeliupowaznie…C tak−e me
Wyntka wprost z dokumentu StWlerdzaIQCegP StatuS PraWny WykonaWCy（odpISu
ZWlaSc−WegOrqeStrulubzaSwiadczenlaOWPISiedocentralnq ewidenql一一nfbrmacJ一

Odz−a拙noSc−gOSPOdarczeJ）todoof誼ynalezydolaczyC由nomoQ起工坦）WyStaW−One
PrZeZOSObydotegoupowaznione（wfbrmieoryglnalualbokoplipoSwladczonejprzez
notanuszIa）
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Iem〟LJk7POSltpoww聞く，部J・ie／enie＝am（川Jen′ul間柄megoprowakOrK

meOgran／CニOnegO′n7uShIgt・pOIegalqCqnareaIlニ
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wchl）d尋【eg…iSk／ad／）r（沈高畑，Go函rk日，′（，

gOⅥりb′eI，r＝elurgw

／wrl州e柄）r晶−Ro二℃er＝er，叱Pr

九0−SCJeko開IV′nTe短Z））′m允W−L高一p／I

Ue柄

…励0時meg。Prm＝LJ碕Ewopy最q

u立（ル撮み小柄IlduJJ，▲叛l／7（読C，Wra，7，aChProgra相聞（わe′aCJym，gOlrtG・aSlrukn仰膏rodow短0

5）PoiwiadczeniezazgodnoSCzoryginakmdokumentdwwchodzacychwskladoferty
Winno byC sp？rZadzone w sposdb umoえliwiajqcyldentyfikacje podpisu（np・WraZ
zimienna pleCZatka osoby poSwiadcz明Cq kopie dokumentu∴za zgodnoSi
ZOryginalem）
6）Of誼a muslbyC napISana na maSZynie do pisania，komputerzelubinna trWala

iczyteLnatechnikaoraz甲dpIS竺aPrZeZOSObeO）upowaZniona（e）doreprezentowania

WykonawcynazewntIZIZaClaganlaZObowiqzanwwysokoScio（函面adaJaCq Cenle
Ofe巾7．
7）Stosowne

wypclnlenia

niniもSZ匂

SIWZi wchodzqcych nastepnie w sklad oferty，mOga byC dokonane

we

wzoraeh

dokumentdw

stanowiqcych

za互czmiki

do

komputerowo，maSZynOWOlubrecznie
8）DokumentyprzygotowywanesamodzielnieprzezWykonawcenapodstawiewzordw
slmowlaCyCh

zalaczniki

do

ninlqSZq

SIWZ，POWinny

mieC

fome∴Wydruku

komputerowegolubmaszynopISu・

9）TreSCzlozondofertymusiodpowiadaCtrcSciSIWZ
ZamawiaJaCy Zaleca Wkorzystanielbrmularzy przekazanych przez ZamawiaJaCegO・

DopuszczasleZloZeniewofercleZalacznikdwopracowanychprzezWykonawやPOd
warunklem，Ze主峰iaoneidentyczne，COdotreScizformularzamlOPraCOWanymlPrZeZ
Zamawl明CegO

Of誼yWykonawcdw，ktdrzydolaczqdooftrtyzakiCZnikioinneJtrCScinizokreSLona

WSIWZzostanaodrzucone
lO）Dbkumenty sporzadzone w jezyku obcym musza byC skladane wr楓Z ZICh

trumaczeniempoSwladczonymprzezWykonawce・
11）OftrtamusibyC sporzadzonawJeZykupoIskim，Wl egzemplarzu，mlet∴tome
pISemnailbrmatniewiekszyniZA4・

12）Zamawie南cyzakca・abyof諒awraz子Za互CZnikambylazestawionawsposdb
unlemOZliwi明CyJeJSamOIStnadekompletacJe（np・Zbindowam言ZSZyta）orazz：狙Vierala

坤lS血eあi．
13）WszelkiepoprawkilubzmlanyWtekScieoferty（WtymWZakcznikachdooferty）
muszabycparaftIWane（lubpodpisane）wIasnorecznieprzezosob（e）ypodpisujac（a）e

Ofe巾．
Parafka（POdpis）winTabyenaniesionawsposdbumoZllWiaJaCyidentyHkaqiepodpISu

（np・WraZZi享nnapleCZqtkaOSObysporzadzalaCqParafke）・
14）Zamaw・ZUaCyinlbmbe・Zeofertyskladanewniniejszympostepoyal五usajawne
lPOdlega凋udostepmemuodchwiliichotwarcia・ZW jatkieminfbrmac−lStanOWaCyCh

tgemnICe PrZedsiebiorstwa w rozumienlu PrZepisdw o zwalczaniu nieuczciwq
konkⅢCnCjl，je鉦Wykonawca・niepdZniejnizwterminLeSkねdaniaofert，ZaStrZegLZepie
mogaonebyeudost帥nlaneOraZWykazaらizzastrzezoneinfbmacJeStanOWlataJemmCe

przedsiebiorstwa．Wykonawcanicmozezastrzecnastep函cychinfbrmacJi：naZWy（nrmy）
oraz adresdw wykonawcdw，a takzeinfbmacji dotyczce ceny，terminu wykonania
zamdwienJa，OkresugwarancJllWarunkdwplatnoScIZaWartyChwofertach
PrzeztaJemnlCePrZedsiebiorstwawrozumieniuart・llust4ustawyzdnia16kwietnia

1993r・OZWalczamunleuC竺Ⅵ匂konkurencJi（tekstjednolityDz U z2003r・，Nr153，
POZ・1503zeznL）rozumleSleniet直、rnionedowiadomoScLpublicznqjinforma函
techniczne，teChnologlCZne，OrganlZaCyJne PrZedslebiorstwalublnneinfbmacJe

posiadqIaCeWartOSCgospodarcza，COdoktdrychprZedsi巾ioreapodJ・祉niezbednedzlalania
wceluzachowanialChpouhoSci・
Zamawiajacyzaleca．abyinfbrmacje zastrze20nejako tajemnicaprzedsiebiorstwabyly
przez

wykonawcc

zIozone

w

oddzielnq

wewnetr加ej

kopercie

z

oznakowaniem
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n／eOgramCニ0′7egO〝
、4，Cho

Ju面gt，／）0／（，g（u〟Cqrr

tqcego・一i謝adPr（雄klu，Go・PO品柄、，U

，rC，alLニa

），みd個，

11／C−l〝ヴrWrKI，I7，′a柄W

Jn0−SCJeko、17a、一′17−ieん′eZlノl

ar

／（川LElapIl

ニeSrOdkollFun（luS＝lLSi）OlnOSC用raImlChProgrumL，OperuウリnegO／n／rajlr最tllr

，

J＝有In、聞〟）rSk，−Tio弐＝er＝emePr（yek柄

′、1甲Ou沈r・）OlレurlegIj／，rニe＝LhIど／lIr華のkq
〝Sro

l（）、順々（，

tajemnica przedslebiorstwali言ub spiete（zszyte）oddziclnle Od pozostalych言awnych
elementdwofclty．
Zastrzezenielnformacji，ktdrenleStanOWlqtaJemnlCyPrZedslebiorstwawrozumieniuww・

ustawybedzleSkutkowaCichodtaJnlenlem，POuPrZednimpowiadomieniuWykonawcy・
Protok（iIpostepowaniawrazzzalacznikamlJeStjaWny・

ZalacznikidoprotokohImOgabyeudostepnlanePOWborzenajkorzystnlqSZejofertylub
uniewaznieniupostcpowaniaztym，ZeOfertysqJaWneOdchwiLiichotwarcia・
15）WykonawcyponoszaWSZelkiekosztyzwiqzanezprzygotowanlemlZlozeniemoferty・

16）ZamawiaJaCyPrOPOn車ponumerowaCIParafowaCwszystkleZaPIS竺eStrOnyOfeny
PrZeZ．OSObe（lubosobylJCZClidor町eZentOWanlaWykonawcyupowaznlOneSqdwielub
wleCeJOSOby）podpisし直ca（podpISuJaCe）oftrtezgodnieztreSciqdokumentuokreSlajacego
status prawny Wykonawcylub treScia zahczonego do orerty pelnomocnlCtWa・Strony

ZaWier祖CeinfornlaCJenjewy！llaganePrZeZZamawi＊C誓O（np prospcktyreklamowc
onrmie，jejdzlalalnoScl，1tP）nlemuSZabydnumerowanelParafbwane

2．ZawartoS60！trb：
KompletnaoftrtamusizawieraC・
1）Ofe垂，SpOrZadzona

na

podstawie

wzoru

Formularza

oferty

stanowiacego

ZaIaczniknrldoninlqSZqSIWZ
2）ZaIaczniknrlA一〇SwiadczenleOpOdwykonawcach
3）OSwiadczenle WykollaWCy O braku podstaw do wykluczepia・O ktdrym mowa

WPkt．IX31）SIWZsporzadzonenapodstawiewzorustanowlaCegOZalaczniknr2

doSIWZ
4）Wykaz

wykonanych

uslug，SPOrZadzony

na

podstawle

WZOru

SlanowiaCegO

ZaIaczniknr3doSIWZ．
5）Wykazosdb，ktdrebcdauczestniczydwwykonywaniLIZamdwienia，WSZCZCgdlnoSci
Odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug，WraZ ZinfbrmacJaml na tematich

kwalinkacjlZaWOdowych、doSwiadczenlaiwyksztalcelliallleZbednychdowykonanla
zamdwienia，atakze zakresu wykonywanych przez nle CZynnOSci，OraZinformacJa
o podstawie do dysponowania tymi osobami，SPOrZadzony na podstawie wzoru
stanowlaCegO ZaIacznik nr4do SIWZ oraz oSwladczenie，Ze OSOby，ktdre beda

uczestniczycwwykonywanluZamdwlenla，POSiad明WymaganeuPraWnlenla，JeZeli
us

awnakladaJaObowlaZekposiadaniataklCllupraWnieh−ZaIaczniknr6doSIWZ

6）JezeliWykonawca，Wykazし直c spclniameWarunkdw，Oktdrychmowawpkt・IX工
PoleganawledzyidoSwiadczenlu，OSObachzdolnychdowykonanlaZamdwienialub
zdolnoSciach nnansowychlub ekonomicznychinllyCh podmiot6W，niezaleznle Od

charakteruprawnegoIaczacychgoznimistosunkdw，ZObowlaZany」eStudowodniC
ZamawlaJaCemu，iz bedzie dysponowal zasobaml niezbednymi do realizacJI

zamdwienia，WSZCZegdlnoScIPrZedstawlgaCWtymCelupISemneZObow1年Zanietych

podmiotdwdooddaniamudodyspozycJlniezbednychzasobdwnaokreskorzystania
Z nich przy wykonywanlu Zamdwienia wg wzoru zamleSZCZOnegO W Zalaczniku
nr5doSIWZ．
7）OSwiadczenie

Wykonawcy

o

spelnienlu

Warullkdw

udzlaIu

w

pos鳴POWaniu

przetargowym，Oktdrymmowawpkt・IX・lSIWZsporzadzonenapodstawiewzoru

StanOWlaCegOZalac7miknr7doSTWZ
8）Liste pOdmiotdw nalezacych do td samq∴grupy kapitalowq wg wzoru

ZamleSZCZOnegOWZaIacznikunr8doSIWZ．
9）WypeInionyZaIaczniknrlOzawierと南cyopisdzialahdlakryteriumJak056
10）Dowddwniesieniawadlum．
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華7eC）研く・q・一l・Iu句，訪日絢子unko一夕み′mOWlenJadIapostepow
nle（沼ranI

JnLaOuu短eLeme2cmOmenJaPILbL・・ZnegOprOWu

フOmigO nauShLgpF・OIl第gqCqnarWIIZaqLZtld〟maJIClnzvnIerKonIrakIwNa

WCho＆ucegowskIadJ

roIektu，，GojpOdarkawodno sclek）WaWm，eSCLe少rardow Llap〃
ze9，0・放OwIwnduszj

華∽／nOSC一

konegow〟yblePIZelaI揮

kbrInwes10rSkl−RozszeI2emePrqCkLu
wspoqtnansowanegop′ZeZunlelmrOF，qSkq

′ramachPTOgramu（二やeraLyInegOl所aTtmklraISrodowJSko

ll）PozostaledokumentywymienionewpktIXninidszqSIWZ

XVl．

WyjaSnieniaizmianywtreSciSIWZ．

ProwadzonebedqzgodniezzapISamiart38ustawyPzp
XViI・SIlOSdbporozumiewaniasiezWykonawcami．

ZamawlgaCyZaStrZegaplSemnafbrmeporozumiewaniasleWninlqSZymPOStepOWanlu
DopuszczasleprZekazywanlefaksem
●

ZaWladom−eniaowyborzenaikorzystnIqSZeioft重y，

●

ZaPytahdotyczacychtreSciSIWZ，

●infbrmacJl O Zmianle treSci ninlqSZej SIWZ oraz o przedhzeniu teminu

Skhdaniaoftrt，Oktdrymmowawpkt XVITI，
●

Wniosk（）WOPrZekazanieSIWZ

Wskazanewyzddokumentyprzekazane魚ksemuwazasleZaZlozonewtemlnle，」eZei−ICh

treSC dotah do adresata przed uplywem teminui zostala nleZWlocznle POtWierdzona
PISemnle（listempoleconymlubpoprzezzlozeniepismaosobiScie）

Jezeli Zamaw−aJaCylub Wykonawcy przekazuja WW dokumenty faksem，druga strona
meZWIocz…ePOtWlerdzafaktlChotrzymania
Przedluzenicterminuskladaniaof3．1nicwI，lywa na biegterminu skIadaniawniosk11
0WyJaSnienietreSciSIWZ．
W przypadku rozbieznoSci pornledzy treScia ninlqSZq SIWZ，a treScia udzielonych

Odpowiedzi言ako obowtazuJaCa naiezy przyJaC treSC plSma ZaWlcrgaCegO POZnlqSZe

OgwiadczenieZamawIqaCegO

XVIIL Miejsce，terminisposdbzIozeniaoferty．
1・OfbrtenalezyzlozycwsiedzibicZamawtaJaCegOWZyrardowie，PrZyul Czystej5，
pok句

nrlOO，1pictro，W nieprZekraczainym teminie do dnia17．03．2015m．do

godzlO型
2・Oferte nalezy zbzyc w nlePrZqrZyStql，ZabezpleCZOng∴PrZed otwarclem kopercie

（PaCZCe）Koperte（PaCZke）nalezyoplSaCnastep明CO

PrzedsitbiorstwoGospodarkiKomunalnq主，Zyrarddw，，Spblkazo．0．

1，！・Czysta5，96−300Zyrard6W，POLSKA

帥wpo＄t卯OWmi〟na〟SれgepoI常dqcqnarea施〟？ii
ZaLdni〟IIC一m・秒nieTKo〟trLhauNdd88rt・ルeStOrSki−Rt，びZeTmLe碑tu
・，Nieotwicra〔przeddniem：17・03・2015r・，gOdz・10妙，
3・Nakopercie（paczce）oprdczopISujwnalezyumleSciCnazweladresWykonawcy

XIX・

ZmianylubwycoぬniezIozonejofIlrty．

1・SkutecznoSCzmianlubwycofmiazIozonqofeTty

WykonawcamozewprowadziCzmIanylubwycofaCzlozonaprzezsiebleOfere
ZmianylubwycofaniezlozonejoftTlysaskutecznetyIkowdwczas，gdyzostalydokonane
PrZeduplywemtermlnuSkladaniao記rt
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＼pccd，kacIOIsto砂C用an・nkow勿mowlm′L・・JLaposI‡甲）WunJuOu・h−eLenleZa刑期，enIapuI・（，CZmZgOp′OWad20n
nl

ノ（）grumCZO仇・g〝n〟u∫l一騎pO／・別／qCqnareal′2aqJ／u・Lum
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，Sr（，

60γ・，Jur高子…北高0

5CI

箸の‖りん，ep′ZetargiL

′／IC−h7Zynwr柄nIrakIwl沈・LborInwerlのrSk，−1〈ozjZCrZ（

んルーaiWim買・le砂ru′duwI子Iop〃

mePrqeklu

W甲（，u高anで（）…n（思′I，仇之In隼人ur華甲句

臨wl・unJのZ小当りnnSC′WrOmaChl）r（湾ramu（ノperaC）叩egOlが仰向短ra′Sr0

h…ん

2．ZmianazIozonejoferty
Zmiany，POpraWkllub modyfikaqe zlozonq ofetly musza byC zlozone w mlqSCLl
−Wedlug zasad obow−aZuJaCyCh przy skねdaniu ofemy Odpow−ednio opISane koperly

（PaCZkl）zawieraiace zmiany，nalezy dodatkowo opatrzyC dopiskleml−ZMIANAl−

W przypadku zlozenia kilku，，ZMIAN

kopene（PaCZke）kazdei，，ZMIANY

nalezy

dodatkowoopatrzycnapISem，，ZMIANANR

3．WycofaniezlozonqIOfeれy
Wycofanie zlozonq oftrty nastepuJe POPrZeZ Zlozcnie plSemnegO POWlado…enia

podpisanegoprzezumocowanegonapISmleprZedstawicleIaWykonawcy
WycofanienalezyzJozycwmlqSCuiwedhJgZaSadobowiazuJaCyChprzyskladanluOftrty
Odpowicdnio opisana kope噂（PaCZke）zawlerajaca POWiadomienie nalezy dodatkowo

OpatrzyCdopisklemIIWYCOFANIEi−

XX．Miqisceitcrminotwarciaofbn．

Otwarcie ofbtl naStapI W Sledz−bie Zamawl明CegO W PIZedsiebiorstwie Gospodarki

Komunainqi，，Zyrardbw

Spbika∴z O．0．uI．Czysta5，96−300Zyrard6w w sali nr2，

l）ar．er，Wd…u17・03・2015r・OgOdz・103。

XXI．

TlYbotwarciaofe巾．

I．BezpoSrcdmo przed otwarciem oftII ZamawlaJaCy POdaje kwote，」aka zamler7・a

PrZteZnaCZyCnaSfinansowanleZamdwlenla
2．Wtrakciepublicznq se函Otwarciaofertniebedaotwieranekoperty（paczkl）zawierpace
ofeTty，kt（irych dotyczyiiWYCOFANIE一●

Takie oft重y zoslana odeshne Wykonawcom

bczotwierama
3．Koperty（paczki）oznakowanejakoiiZMIANA−izostanaotwarteprzedotwarciem kopeli
（paczek）zawlerajacychoferty，kt（叫Chdotycza Postwierdze…uPOPraWnOSCIPrOCedury

dokonaniazmlanZOStanaOnedoJaczonedoofbrty
4．W trakciC OtWieranla kopert（paczek）z oftnami Zamawiajacy kazdorazowo oglosi

Obecnym
l）nazweiadresWykonawcy，ktbregoof全面aJeStOtWlerana，

2）ccnepodanawFomularzuOftrtywpkt42

Powyzsze mfbrmaqe zostana odnotowane w protokoIc postepowania o udzicicnle
Zam（iwienlaPubllCZnegO

5．NawniOSek Wykonawcdw，kt（irzyniebyliobecm podczasotwarclaOftn，ZamawlaJaCy

przekazeim…eZWlocznlelnfbrmaqe，Okt（叫Chmowapowyzqiwpkl XXIl，XXJ41）
iXXI42）

XXlI．ZwrotOfertybezOtWierania．
OfれezlozonapotemlnleZamawl明CyZWrbclbezotwlerania

XXIII．Terminzwlazaniaolth礼
Wykonawcapozost劉eZW−aZanyカozonaofertaprzeZ30dni BleglermlnuZWlaZanlaOfena
ro7・pOCZynaSleWraZZuPIywemlermlnuSkねdanlaOft証
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ニrngOPrOl昭d＝（meg0、，日／ybk，Pr＝etargTL

庇orJr…母Sl0，Sk，−Ro＝S＝e′＝n刑ePro′ektu

諒）jcはko、raWmiejcteZyardd LLLaI，llり博明恢′mSO

aa gOp′

こe・L／所EtJrOpぴkq

ユ目許0，JLJ5時Ih刑dlバ鱒l励n読C，、VrL〟77aChl．rogra刑のeraqylWgO／所a．〝′ukhJral高odo1品o

XXIV．Opissposobuobliczeniaceny・
1．PodanawofもrciecenamusibyCwyraZOnaWZI・
2．Cena

23

oferty

powinna

kwietnia1964r

byC

podana

jako

wynagrodzenie

ryczattowe・Ustawa

z

dnia

−Kodeks cywilny ten rodzai wynagrOdzenia okreSla w art・

632nas峠puaCO：
§1・JezelistronyumbwllysLeOWynagrOdzenleryCZa打owe・PrZyJmuJqCyZamdwienlenle
mozezqdaCpodwyzszenlaY′nagrOdzenla・ChociazbywczasICZaWarClaUmownle

moznabyloprzeWdziedrozmlarulubkosztdwprac
§2．JeZellJednak wskutek zmlany StOSunkdw，ktdrej nie moZna bylo przewidzieC，
wykonanle dziela grozIIoby przyjmuJaCemu Zamdwienie razaca strata・，Sad moze

podⅥγ

ZyCryczahlubrozwizaCUmowc

W zwiazku z powyzszyrn cena of誼y musIZヂLWleraC wszelkie koszty nleZbedne do

zrealizowaniazamdwieniawynikajacewprostzopISuprZedmiotuzamdwienlaStanOWlaCegO
zalaczniknrlldoSIWZ言akrdwniezwnimnieuJete，abezktdrychniemoznawykonaC
zamdwienla．

Cena of誼y musiuwzglednlaC wszystkle Wymagania nlnlqiszej SIWZ oraz obもmowaC

wszelkic koszty jakie ponleSle Wykonawca z tytulu nalezytq oraz zgodnej
z obowLq．uJaCymi przepisaml realizacji przedmiotu zamdwienia，nP∴WSZelkie koszty
Wykonawcy zwiaZane Z Wykonaniem Umowy，W SZCZegdlnoSci‥

a）wynagrodzenia

faktycznie wyplacane zatrudnionym Osobom wskazanym do reaIIZaCjl Zamdwienia
ipozostalemuPersonelowi；b）wszelkiekosztyadministracyJne，Wtymkosztytransportu，

zakwaterowania，十川lopdw，ubezpieczeh，iwszelkieinnewydatkizwiaZaneZWykonywaniem
Umowy；C）koszty ogdhe Wykonawcy，ZySk，ryZyko ogdlne；d）wszystklelnne koszty

vvnikajacezUmowyorazpodatki・
3・CenaofcrtyJeStkwotawymienionawFormularzuOferty−Zalaczniknr・ldoSIWZ・

4・Sposdbzaplatyirozlicz中azareaJIZ別涙nini＊zegozamdwienia・OkreSbnezostalywe
wzorzeUmowywsprawleZamdwleniapublicznego−ZataCZniknr9doSIWZ・

5．Zamawi明CyPOPraWiwof訂cle：
1）oczywisteomylkipISarSkie，
2）oczywISle omy批i rachunkowe z uwzglednlenlem konsekwencji rachunkowych

dokonanychpoprawek，
3）inne omylkipolegajqCe na nlCZgOdnoScioferty z SIWZ，niepowodujaceistotnych
ZmianwtreScioferty，

−niezwlocznleZaWiadam1年I年COtymWykonawce，ktdregoofertazostalapoprawiona・
6．JeZeliw teminie3dni od dma doreczenia zawiadomlenia Wykonawca poinfbmuJe
Zamawl明CegO，2e nie zgadza∴Sle na POpraWienle Omy握，O ktdrej mowa poWyZej

wpkt XXIV5．3）ZamawlaJqCyOdrzucioferteWykonawcy・

XXV．Uzupelnieniei wyJaSnlenie wymaganych przcz ZamawlaJaCegO

oSwiadczehIubdokument6W．
OdbywaCsiebedziezgodmezart．26ust．3i4ustawyPzp・

XXVI．Ocenaorert．
1・

Pr2yWyborzeio専al五uoft爪＋lZnanyChzawazne・Zamawi3滴Cybedziekierowad

sienas喧p函cymikryteriamllWagamiimodpowladajacymi●
a）

Cenaoferty（brutto）−90％−90pkt・

S什Om19Z60

SI，eCyPkaqal沈）lIリLhWarl／nkoWZaI′7011Ieml−J／（lP（）昨L）の1〟nlanl／

hele用eニuInOl・′Ien〟・／）I

nleOgranlC＝OnegO〝alLJhlgt，pOIega／（ICtInareul′二aCl，Za・訪r7／all（
、し′ChodニqCegOl↓・読Ia

tI）r

yekL〟′Gospo

ねrkalll0

九0−5CICkoIIalY，′〟eSCleZyrar

＝eSrO（双0、Lr／〟〟dll議ISl，0／／10CCI、一lraTIaCII／

b）

JakoS

2．

b／L〔二negOI，r（州u

−Jn二手，n／erKonlr（k／
16V′

Vad＝Or／n

Elap／／

J＝（）r・eg（川砂bIePrニel（lrglJ

！e510rSk／−Roニ〜二er二cmeProleklu

順PdLnnan†011lallegOP′ニeこ

rograIm，（砂erac）ymgOl〝万asIruktlLra，Sro

方rI BllrOpぴkq

ioWrko

−10％−10pkt・，

Sposdbocenyorertprzyzastosowaniukryterlum−Cella

lloScpunktdwwyllCZOllaZOStanleWgWZOruPOdanegowpunkcie4
3．Sposdbocenyofertprzyzastosowanlukryterlum−JakoSC

a）

Ocena zostanic przcprowadzona na podstawie opisu dzialah dla kryteriumJakoSC

ZamieszczonegowZaIacznikunrlOOfeIly．
b）Oferty w tym kryterium ocenione beda Za POmOCa POdkryteridw‥

Podkryteriuml

iPodkryterlum2
C）Kazde z ponizeJ pOdanych Podkryterldw bedzie podlegaC ocenielndywldualnej przez

czIonkdwKoll埠jlPrzetargowqi．ZaPodkryteriumprzyznanazostanleSredniaarytmetyczna
d）TakwyLiczone Sredniepododanludawai bedalicZbepunktdwprzyznanqzakryterium

JakoSe．
PodkⅣtCrluml：
Zapewnienic przezInzynlera Pr

Zekazywania∴∴Obowi雛k6Wi wdrozenia nowych

ekspertdw w przypadku zmiany os6b kluczowcgo personclu podanych w ZaIaCZniku
nr4−maX5pkt

Przyznany zostanlel pkt za kazda PrOPOZyCje dziaZallia wraz z uzasadnienlem WPIywu

dzialania na przekazywanlC Obowiazkdwi wdrozenie nowych ckspertdw w przypadku
Zmianyosdbkluczowcgopersonelu（max5pkt）・

PunktyzostanqprzyznaneJedyniezadzialanianleWymienionewewzorzeumowylOPISle
przedmlOtuZamdwienia

PodkIYIcrium2
IdcntyfikacjaprzezInzynicrapOtCnejalnychobszardwIlrzykazgIaszaniaroszczehprZez
Wykomwcc一maX5pkt

Przyznally ZOStaniel pkt za kazde wlaSciwe zidentyHkowanie obszaru ryzyka wraz ze
WSkazaniemmetodyjegoomjn早alubzmlnlmallZOWania（max5pkt）・Punktyzostana

PrZyZnanejcdynie za dzialanla nle WymienlOne We WZOrZe umOWylOPISle PrZedmiotu

4

ZaofeheI互ikorzystnleJSZaZOStanicwybranaoferta，ktdradostanien劉WleCeJPunktdw

ObliczonychwgponlZSZegOWZOru

Po＝CmilJCo＊90十〇ljmax＊10

gdzie
Po−ilogcpunktdwprzyznanqoceniangofertydlakryteridwwymlenlOnyChwpkt．laib
Cmin−naJnlZSZaCenaSPOSrddzlozonychof誼
Co−CenaOfertyocenianeJ
JmaX一maksymalnallCZbapunktdwprzyznanazajakoidspoSIbdzlozonych

Strona20Z60
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がe／enLeニum011llenlaPub／lCニnegOprOlIa

たonegoIl・LrybIeprニetar糾

れItallC一一hynlerKoI〟ナakf〟／NadニOr／I71↓leStOrSkI−lk）＝1二er＝emePr〔Ueklu

Jno一高eAo・博、用〟eiueZrJrur

／・ルーEl・L／）／l

1，，日LSl）のn（，くC，，yru′′一uChProgru′nuq）eraαI′，eg。J所

甲高拘7

ノ′・）UWul，egOJ，r＝eニL／JIIrE，LrOPySAq

バIr，，AI，Lru，†rIA

〉間、Ao

」0−1iczbapunkt（）wprzyznanazajakoSCocenianejofbrcIC
5．Kazda ze zlozonych postepowanlu Olで証moze uzyskaC maksymalnielOO pkt．przy

ZaStOSOWaniukryteridwpodanychwpkt1
6．Zamawla．lqCyOCenilpOrdwnajedynieteoferty，kt（ire：
1）zostanazlozoneprzezWykonawcdwniewykluczonychprzezZamawiaiacego
ZninlqSZegOPOStePOWanla，
2）nlCZOStanaOdrzuconeprzezZamawiajacego．
7．Zamawl明Cy udzleli zamdwienla Wykonawcy，ktdrego oferta odpowladaC bedzie

WSZyStkimwymaganlOmPrZedstawionymwSIWZizostanleOCen10najakonaJkorzystnlqSZa
WOParCiuopodanekryteriawyboruokreSlonewpktl tl uZySkanalWyZSZaliczbepunkt（iw

OkreSlonychjakpodanowpkt4．
8．JezeliniebedzlemOZnadokonaCwyboruofertynajkorzystnlqSZgZeWZgledunato，Ze
ZOStaly zlozone oferty o taklq SameJ Cenie，ZamawlaJqCy WeZWie tych Wykonawcdw do

Zlozenia ofert dodatkowych w okreSlonym terminie．Wykonawcy，Skladajac oferty

dodatkowe，nlemOgaZaOferowaccenwyzszychnizzaoferowanewzlozonychofertach
9．Jezelicenaofertywyd吐IeSleraZaCOniskawstosunkudoprzedmiotuzamdwICniaibudzi
WがPliwoScizamawl明CegOCOdomozliwoScIWykonanlaPrZedmlOtuZamdwlenlaZgOdnleZ
WymaganiamiokreglonymlPrZeZZamaWlaJaCegOlubwynlkaJaCymizodrebnychprzepISdw，
WSZCZegdlnoScIJeStnlZSZaO30％OdwartoScizamdwienialubSredniq arytmetyczneJCen
WSZyStkichzlozonychofcrt．ZamawlaJaCypOStaPljakokreSloneJeStart．90ust．lustawyPzp．
ObowlaZekwykazania，ZeOfertaniezawierarazaconiskiejceny，SPOCZyWanaWykonawcy
lO．ZamawlaJaCyOdrzucaofeneWykonawcy，ktdryniezIozy wyla誼iehlubjezelidokonana
OCenaWyJa誼iehwrazzdostarczonymidowodamlPOtWierdza，ZeOftrtazawierarazqCOniska
CeneWStOSunkudoprzedmlOtuZamdwlenia．
11．W toku oceny ofert ZamawlaJaCy mOZe ZadaC od Wykonawcy pISemnyCh w）UaSnieh

dotyczqcychtreScizlozonejofeTty
12．ZamawlaJaCypOWiadominapISmieowynikachpostepowaniawszystkichWykonawcdw，

ktdrzyubiegaLisleOudzielelliezamdwienla
13．WybranemuWykonawcyZamawlaJaCyOkreSlimleJSCelterminpodpisaniaUmowy．

XXVIL WykluczcnicWykonawcy．

1．Zamaw均aCy Wγkluczy Wykonawcdw z ninleJSZegO POStePOWania o udzielcnie
ZamdwieniawprzypadkachokreSlonychw art24ustavyyPzp．
2．Zamawl醐Cy ZaWiadamia rdwnoczeSnie Wykonawcdw，kt（）rzy zostali wykluczeni
Z nlnl争iSZegO POStePOWanla，POdaJaC uZaSadnlenle faktycznel PraWne Oferte

WykonawcywykluczonegouznzlleSleZaOdrzucona
XXVIII．Odrzucenieoferty．
Zamaw均aCy Odrzuciofem；WPrZyPadkach okreSlonych wart．89ustliwart

90．ust

3

ustawPzp．
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XXIX．Zmianypostanowie zawartejUmowy・

Zmiany

zawartq

Umowy

sq

dopuszczolle

na

Warunkach

okre鉦一nyCh

w

Umowie

（zalaczniknr9doSIWZ）

XXX．Uniewaznieniepostepowania・
ZamawlaJaCyunlCWaZnlPOStePOWanieoudzleleniellillleJSノegOZamdwleniawprzypadkach

inazasadachokreSlonychwart93ust L3，4i5ustawyl）zp

XXXl．SrodkiochronyprawneJ・
Wpostepowanium瑚ZaStosowanlePrZtCPISyZaWartCWdzlaleVTustavvl）rawozamdwieh
publlCZllyClL．SrodklOChrollyPraWnq・

XXXII．Podwykonawstwo・
Wprzypadku，gdyWykollaWCaZatmerZapOWlerZyCC窄SCobowlaZkdwpodwykonawcy，do
ofcrtymuslbydzalaczonywykazzZakresempowierzollyChllllZadali（CZeScizambwienia上
zalacznlknrlAdoF。rmularノaOf誼y−WyPelnlOnylu卿PelnionylubsporzadzonyzgodnleZ
JegOtreScui，PrZyCZynlZamawl明eynledopuszc／aPOd71cceniaczescIZakrcsuusluglPrZCZ

podwykonawcdwkoleJnymPOdwykollaWCOlll

XXXIII．

ZalacznikidoninicjszejSIWZ・

Oznaezenic 儂azwa

ZalQCZniknrl 儻zdrfbmlu 兮rzaOfcrty
ZalaczniklA

gwiadczen 册opodwykollaWCaCll

ZaIaCZniknr2 儻zdrogwiadczeniaobrakL一pOdstawdowyklLlCZCnia

Zalqczniknr3 儻zdrヽγkazLlWykonanychuslug
ZalaCZniknr4 儻zdrwykazuosdb，ktdrebedauCZeStniczycwwykonywaniuzamdwienia
（kluczowychekspcrt（iw）
Zalaczniknr5 儻zdrzobowlaZalliadooddalliadodyspozyc」1niezbednychzasobdwna
okresk。rZySt

miaznichprzywykollyWaniuzanldwienia

ZalQCZniknr6 儻zdroSwiadczenia，Zeosoby，ktdreb中年uczestniczycwwykonaniu

，POSiada高wymaganCupraW−licnia，JeZeliustawynakkld〔南
obowlq／ekposii−danialakichuprawnich
ZalaCZniknr7 儻zbr

oSwiadcZenia

Wykonawcy

o

spclnieniu

warunkdw

udzialu

WPOStePOWaniu
Zalaczl 霧

WzdrlisLypodmiotdwnaleZ！lCyChd。tqSamqgrLIPykapitalowqI

ZalaCZ 霧

Zalaczni 霧

WzdrUmo、γWSPraWiezanldwieniapubliczllCgO・

ﾄ

ZalaczninJ11 儖p

Op

Gｦ

F

Fﾆ

'ｦ6Fﾖ柳ﾇWｦ

ｷ'友W&汎ﾆﾔｦ

ﾔ

ｶ
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hrkalllOdI70−5CIekollalY・I〟eSCle砂ra′do、・′！．taPI／周pO／／？na′150、1anegOpr＝e＝LhIeEILr（リ）の小

二e詐odkoWlIJIltlus二〟∫／点りnOjc用！rtLI77aCh／

rogr（nuOI・ertlqyYTeg（，／ryraJIrIl短Irai：立0（！0、yl最0

箇擬諜㌫∴∴4窒∴∴∴諾器［≡］
ZalaczniknrldoSIWZ

Wzer
FORMULARZAOFERTY
W POStepOWaniu o udzielenie zamdwienia na reallZaqC．ZadaniallC

−Inzynler

Kontraktu／NadzdrInwestorski−Rozszer．Z，enicProjektu，WChodzacegowskIadProjektu
，，Gospodarka wodno一gcickowa w mieScie ZyraI・d6W−EtapII
PrZCz Unie Europejs函

wspdIfinansowanego

Ze Srodkdw Funduszu SpdjnoSci w ramach Programu

OpcI・aCyJnegOInfrastI．uktur．aiSrodowisko．

NrrefcrcncyJnynadanysprawierII・ZezZamawlaJaCCgO：ZP／JRP／U／4／2015

1．

ZAMAWIAJACY：

PrzedsiebioI高砂OGospoltar・kiKomunalnei

Zl，l・arddw

SP・ZO・0・

uLCひSta5
96−3004，rarlがw

POLS，K4

2．

WYKONAWCA：
NinicjsziIOfcrttskIada：

Lp．

疲

ｧv

w霧

ﾗv7迄

｢

AdresWykonawcyl）

1）JISlinlnleISZaOlかIaskladttna／eSIwsT16lnLe DrZeZdwdchlub wLeCe／Wvkonawcbw
nale2V DOdai na分村I adresV WSZy tklCh tvch Wkonawc（5wlub nazwel ad−eS

Pelnomocnika（Ltdera）ziIOC九iezSIWZ

3．0SOBAUPRAWNIONAL）OKONTAKT（iw（dlaniniejszejoftrty）：

Nazwisko

Adres
Telefon
Fax．
e−mail
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5卸αGkaqahI0時′ChWarunAo一Vu′，70、′lIen′adlapos励0、↓lamaOud＝′eIC用e：a／伽、一），enLa／）（，h／′Cニr・egOprO、↓ad二。negO、↓弓小一eF，rニetargu
〝LeOgrt，〝′Cニ0〝egO〝a〟ShLgePO／egttp
、，′ChoLJ＝q・eg（月，最l・L

＝eSro

4

q〃are（，Ilニ（L

ン12auunlL，l／（、−lmyr，，erKonlr

lPrのekllらG（ノyj・）売高u一一ioh70言C′eん、Ila、1日rInS

，（，4ノr

IklT，／Na

Lr・10、リーEI

J＝brIm船10rrk，−Ro＝一二er＝enlePrりekhL

，P／Ii

WPL5ylnuru（川anegOPr＝e＝（，h／eEllrlpりSkq

脇、・FJln（高二ilSp〔yJTUJC／11）raInaChProgr（l〝刷のeracM〝CgOhyraslrlIkluraJSro〈10WSko

DEKLARACJAWYKONAWCY

4・l My，nlZg POdpisani，bedac upowaznionymi do podpisallia nlnlqSZq Oferty przez

Wmienionego powyzq Wykonawce，W Odpowledzl na Pahstwa ogIoszenie o ww．
Zamdwleniu oSwiadczamy，Ze przeanallZOWaLiSmyi w pelnl akceptujemy treSC

dokumentdwtworzacychSlWZ．
NinlqSZym PrZ）UmUemy bez zastrzezeh czy ograniczehi w caJoSci postanowienia

ZaWarteWSIWZorazinfbrm叫emy，ZeZdobyliSmywszelkieniezbedneinfbrmacjedo

OPraCOWaniaofertylPOdpisaniawynlkaiacqzniqUmowy
ZobowlaZuJemySlelgWarantuJemy，bezzastrzezehczyograniczeh，WykonaniecaloSci
ZamdwlenlaZgOdllleZtreSclaSIWZ，WtylllZWtaCZOnymdonleJWZOremUmowy．
4．2

CenanaszqoftrtyzareallZaCJeCaloSclnlnlqSZegOZamdwlenlaWynOSi．

WtymVATwwysokoScil23％1／10％】＊，tj

4．3

0gwiadczamy，Zenalczymy／nicnalczymy＊dotq samq grupykapltaloweJ，WrOZumieniu

ustawzdllla161utego2007r．OochroniekonktlrenCjiikonsumentdw（Dz．U．Nr50，
POZ331，ZPdZn zm．）．

W przypadku przynaleznoScl do teJ Samg gruPy kapitalowq nalezy

WyPelniCZalaczniknr8doSIWZ
4．4JesteSmyzwlaZanininlqSZaOfertaprzezokres30dnioduplywuterminuskladaniaofert
（terminllCZOnyJeSt WIacznie z dnlem WymaCZOnym prZeZ ZamawiajaCegOjako termin
Skladaniaofert）．

4．5

ZobowlaZuemySiedozakohczeniarealizaqlPrZedmiotuzamdwleniawteminie
dodnia…．．…．…

4．6

Skladamy nln雨sza ofbTtC W tym POStePOWanlulwe wlasnymlmienlul／bako
Wykonawcywspdlnieubiegajacysieoudzieleniezamdwienial＊

4．7

Nle uCZeStniczymyjako Wykonawca wjakiejkoIwiekinnej ofercie zlozonq w celu

udzielenianinlqSZegOZamdwienla
4．8

Wadiumwkwocie

………………‥Zi（SIownie・

．…Zlotych）zostalo

wniesionewdnlu………………．Wfbrmie．‥
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4．9

Prosimy o zwrot wadium（Wniesionego w plenladZu）na zasadach okreSlonych

wSIWZnanastepuJaCyraChunekbankowy…
4．10Wprzypadkuuznaniamqiqj（naszq）ofertyzanqkor7yStnIqSZ年ZObowi雀ZL扉（−emy）

SleZaWrZeCUmowewmleJSCuitermlniejakiezostanawskazaneprzezZamawlaJaCegO
oraz zobowiaz朋（−emy）sie wnieSd zabezpleCZenie nalezytego wykonanla Umowy

WWySOkoScIOkreSLongwSIWZ
4．110ferta zostala Zlozolla na

‥

．Slronach（kartkach）＊

Podpisanychi kolejno

ponumerowanychodnr………‥donr…
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v7 upowaZnionychdo POdpisaniaoferty WimicniuWykonawc 婦霧

1．

2．
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Do podstawowych obOWlaZkdw Wykonawcy w ramach wykonywania przedmlOtu
Umowynalezy，WSZCZeg（ilnoScl
a）wykonanie wszystklCh czynnoScl koniecznych dla zapewnienia prawidlowe．i

IkompleksowqrealizaqlZadahwymienionychwtabeiinrl，
b）peImente

hmkqjl

rePreZentanta

Zamawl…函CegO

W

X

X

1．08，2013「．

WeWnetrZne

PrZebudowain舟ast…ktury 柳ｸ

磐

umOWaCh

ZamawiaJqCegO

zWykonawcamiRob（）t，
C）koordyn？WanlelnadzdrnadprawidlowareallZaqaumdwzawartychpomledzy

ZamawlaJaCymaWykonawcamiRobdt，
d）dokladan一㌧nalezytej starannoSci oraz podqjmowanle W uZgOdniemu
Z Zamaw均aCym WSZyStkich mozliwychi zgodnych z prawem dzialah

umozliwlaJaCyChzakohczenieRob（九wramachprowadzonychzadah wtermlnie

OplSanymWumOWaChpomiedzyZamawlaJaCymaWykonawcamiRobdt
e）roziicze…efinansoweirzeczoweposzczegdtnychzadah
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O prowadzenle POlubownych LlZgOdllieh w przypadku zalStnienla konfliktu
pomiedzyZamaw均aCymiInstytucJam1品IanSuJaCyml・
g）prowadzenLel PrZeChowyY竺le korespondencjii wszelkich dokumentdw
POWStalychwtrakclerealizacJIPrZedmlOtuumOW・

h）SporzadzanieRaportdwkwartalnychiRaportuKohcowegozwykonaniaUslug

w oparclu O aktualne wytycznc w zakresie POIiS oraz w uzgodnienlu treSci
izawartoSciZZamawl瑚Cym．
i）przekazanieZamaWlaJaCemul均PdZnid wdniLlpOdpISanlaumOWyuPraWnleh

oraz aktualnych zaSwiadczeh o wpISIC naliste czlonkdwIzbyInzynlerdw

BLIdowniCtWa OraZ OSwiadczeh o przqeelu Obowiazkdwinspektora nadzoru
inwestorskiegonadzadaniallllObJetymiulllOWaZgOdniezart・41ustawyzdnla7

1ipca1994r・−Prawo budowlane，numerdwkontaktowych osdb wymienionych

WZalacznikunr4doOfeTty
j）rcallZaCjadzialahwynik吐IaCyChz7・alaczllikanrlOwofercleWykonawcy
4・TnzynlerWykonywalbedzietakzeinneczynllOScinawetJeZeliniezostalyonewprost

wymienionewnlnlqSZqun10WleOraZJqZahczllikach・ktdrychkoniecznoSC wykonania

vrynikalubpozostaJeWbezpoSrednlmlubpoまrednimzwia7kuzzakresemprzedmiotu
umow，Prqjektem，dokumentaml PrOgramOWymi POllS，umOWami na Roboty，lub
instytucJaml PoSredniczaCymi，Zarzqdzajacymi，FlnanSuJaCymi・Inzylller Kontraktu

wykonateczymoSciznawyZSZaStaranllOScia，WramaCllWynagrOdzenlaryCZaltowego
okreSIonegowumowie・SzczegdloWyZakresllinleiSZelUmowyokreSlaOpisprzedmiotu
zamdwienlaStanOW1年CyZalaCZniknrldoninlqSZqUmowy・
5・ZamawlaJaCy POWierza，a WykonawcaprzyJn叩e do wykollanla UsIuglOkreSlone
w ninlqSZej Umowie．Wykonawca bedzie wykollyWalUslugl，W Scislej wspdlpracy
zZalllaWIZUaCym，StOSuJaC SiedoJCgO7alecehorazWytycznychobowiqZL凋CyChprzy

realizaql Zadah wymienionych w tabeli nrl wchodzacych w skIad Prqjektu
wspd描nansowanegoprzezUnieEuropqskazeSrodkbwFunduszuSp函105ciwramach
ProgramuOperacyJnegOlnfrastrukturaiSrodowISko・
4．Wykonawca bedzie zawsze dzialallqIalnlelbezstronnie，jako oddany doradca

Zamaw均aCegO，POStCPuqC ZgOdnie z Umowa，ObowlqZuJqCym PraWemillajlepsza

Praktykazawodowa・

§3
1・Umowazostqezawartanaokres oddniapodpisaniaumowy dodnia30・11・2015r・
2・W przypadku przedIuzenia termlnu reallZaCJl rObdt z przyczyn niezaleznych od

Zamawl明CegOlubwydIuzeniaterminu realizac．llnll↑1qSZeJumOW，InzynlerKontraktu
pelnilbedzletefunk（擁doczasu7・akohczeniapracbczdodalkowegowynagrodzenla・
3・WyszczegdlnlOne termlny dotyczace rozpoczeclai zakohczenia prac zwlaZanyCh

ZPOSZCZegdlnymizadaniamlOktdrychmowa§2ust2mogllecprzesunleClu，jezelinle
wynlk牛IaOnCZWlnyUmySlncjlubrazqcegomCdbalstwaktdrcJSZeStrOn・

§4
1．WramachswoichobowlqZkdwWykonawcazobowlaZLUeSieprzygotowywaCRaporty
KwarlaIne（tlZymiesiecznc）iRaportKoIicowyzwykonaniaUslug，Okreglajqccpostep

robdt na Zadaniach WySZCZegdlnionych w tabeil nrli zgodnle Z rapOrtOWaniem
prowadzonymwramachProjektu
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二eSrl，（／ko−Il／・）lIltl聞エバ174J7（，、（，、Vrtl用（L（／一／
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NajpdZnlCJ na15

yeknl

、一明0伊′la／7SOllaIJ（ノgO／）r二e二Lノ〝，rLILr（V，e小q

r（，g′（〟〝〝（小e′aC＿り男eg（）／′て〝（I打rlLんIlrCJ待roC／0一↓r／高0

dnl PrjCd uplywem terminu wykonania Umowy，Wykonawca

SpOrZadzll PrZedlozy Zamaw閤aCemu gOtOWy Raport Kohcowy z wykonania UsIug

（zwanyrdwniezRaportemKohcowym）
3．Raporty Kwartalne，OraZ Raport Kohcowy z wykonania Uslug zostana sporzadzone

WJeZyku poIskim，W Werm p専erowei（wlloScIPO2egz・kazdy）iw wergi
elektronicznej（PlytaCD）−WlloScipo2egzemplarzekazdy．
4．SzczegdIowewymagalliadotyczqcesporzadzania，ZaWartOSci Raportdw Kwartalnych
l Raportu Kohcowego z wykonania UsJug7aWiera Zalacznik nrl do umOVTy一〇pis

PrZedmiotuzamdwlenia（zalqc7niknrlldoSIWZ）
5．ZamawlZ掘Cy，W termlnie14

dni od daty otrzymanla，POWladoml Wykonawce

OPrZyJeClulubodrzuceniuotrzymanychRaportdwKwartalnychorazwtcrminie7dniod
datyotrzymaniaRapoIluKolicowego，ZPOdaniemprzyczynichodrzucenia・
6

W przypadku nle ZatWierdzenla Raportdw（Kwanalncgolub Rapo血Kohcowego），

Wykonawcamaobowiqzekwc−qgu5dniodotrzymalllauWagPOPraWiCRaportlPOnOWnie
przedstawiCZamawlaJaCemudozatwlerdzenia・

§S

L Wynagrodzcnicm za wykonanie UmowylCSt Cena ZaprOPOnOWana W Ofercie
Wykonawcy
2・WaLuta UmowyJeSt Zloty poIskl Wynagrodzenie Wykonawcy」eSt StaIeinie bedzie

WaloryzowanewczasieWykollyWanlaUlllOWy・
3．WynagrodzenieJeStWynagrOd7，eniemryczaltowym
4

Tytulem wynagrodzenia ZamawlaJaCy ZaPlaci Wykonawcy kwote…………‥・・nettO
（slownle…………………………．llettO）plus podatek VAT w kwocie………………（22％）
（slownle∴……………‥Zl），CO daje互cznie kwotC brutto………………………‥（stownie
……brutto）．

5．WynagrodzenieoktdrymmowawL一St・40beJn叩eWSZelkieczynnoSci，urZ軸zeniaoraz
materlalylnarZedzlaZaStOSOWanePrZeZ WykonawcedowykonanlaPrZedmlOtuUmowy・
6

Pierwsza platnoSC przeJSClOWa W WySOkoSci
okreSlonego w ust

20

％

vvnagrodzenia Wykonawcy

4nastaplnie wcze誼icJ niz po dniu30・06・2015r，PO plSCmnym

zatwierdzcniu przez ZamawlaJaCCgO Raportu Kwartと血ego za TT kw kalendarzowy

2015T．
7・Druga platnoscprzqscIOWaWWySOkoSci50％wnagrodzeniaWykonawcyokreSlonego
wust・4nastaplnle WCZeSnlq nizpo dnlu3009・2015r，pO PISemnym ZatWierdzenlu

przezZamawl瑚CegORapoHuKwartalncgozamkw・kalendarzowy2015r・
8．PlatnoSCkolicowawwysokoSci30％wynagrodzeniaWykonawcyzostanledokonanapo

pISelllnymZatWlerdze111uPrZeZZamaWlalaCegORaportuKoikowcgozwkonaniaUslug
§6
l Zaplata wynagrodzenianastepowaC bcdzie napodstawie prawidlowo wystawlOnyCh
fakturprzqsciowychifakturykohcoweJ，POIChdoreczelliuZamawJaJaCemu・
3・Podstawa∴ⅥγStaWlellia

魚ktur przeJSClO、WCh bcdzie pISemne ZatWierdzenle PrZeZ

Zamawia、iaCegO Raportu Kwartalnego（trzymlCSleCZnegO），OkreSl斬cego postep robdt na
zadaniachwchodzaCyChwskladPr（扉ktu，POtWlerdzoncgopodpisamlJegOuPOWaZnlOnyCh
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PrZedstawicieli．
5

Podstaw

wyStaWienia

faktury

kohcowq

bcdzie

pISemne

ZatWlerdzcnie

przez

ZamawlaJaCegORaportuKohcowegozwykonalllaUslug．
6．FakturyldokumentaejadotycZaCaPlatnoScibedzleSPOrZadzallaPrZeZWykonawce

WJeZykupoIsklm．
7

Zadziehzaplatyuwaz・allybedziedziehobciazeniarachLlnktlZamawlaJqCCgO

8

Zaplata za prawldlowo wystawione：lhktury przgsciowei fakture kohcowa naSt紳l

Wterminie30dnioddatyjqdoreczenlaZamawl劉aCemuPOWyWlqZaniusieWykonawcyze
wszystkich zobowi年Zan Wynik明CyCh z ninlqSZej UmowyllnnyCh przcpISdw ogdlnie
ObowlaZuJaCyCh．
9．PlatnoSciza faktury dokonywane bedq dla nastePuiqcego podmiotu（Wykonawcylub
WykonawcywspdlnleWykonL南cegozamdwienle）llakontowskazaneprzezWykonawcena

fakturze
lO．DatazaplatyJeStdzIChobciazelliarachunkuZamawlalaCegO・
11．ZamawlaJaCynieprzewidujeudziclaniazalicァek

§7
1．KorespondenqawramachllinlqSZa UmowypomledzyZamawl瑚Cym，aWykonawca
bedzieprowadzonawJeZykupoIskillllnaPISlllle，bedziezawICraCnazwelnumerUmowy・
bedzie kierowana na adresy WmienlOllC POni7ei KorespondencJa WySlanal氷semlub

pocztaelektronicznqmusibyCkazdorazowobezzwloczmepOtWierdzonapISemnienaadresy
WymienioneponizcJ

DlaZamawlaIaCegO
Nazwa

PrzedSiebior・SIwo

Gospodat

Kommahd，，匂，rarddw

ki

卸・ZO・0・

A証es∴∴∴∴lhCぴIa5，96−300Zyrar

Mw

7セldれi∴∴（仇昨）8554041

F観i∴∴∴∴竹雄）8553280
e−mail pg竹rp＠砂rardoMpl

Dla W所0〃〟WCV

Nazwa
Aくれes

Tbltがm

Fkt
e一ma〃
2．0soba upowazniona przcz Zamaw均aCegO do kontaktdw z Wykonawca w trakcie

realizacJlumOVYyOraZnadzorowaniawykonywaniaUm。WyWimieniuZamawlaJaCegO
jest．
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3．WykonawcazobowlaZanyJeStdostOSOWaniasiedopolecehZalllaWlと囲CegO．

4．Wprzypadku，kiedyWykonawcastwierdzi，ZePOlecenieZamawlaJaCegOVVkraczapoza
uprawnlenialub poza zakres Umowy．w terlllinie2dni od dnia otrzymanla takiego

POleceniapowiadonllplSemnieotymZamawIqqCegO，PrZedstaw均aCSWOJeStanOWisko

§8
1．WykonawcyreallZuJaCyWSPdlnleUmowesqSOlidarllleOdpowledzlalnlZaJeJWykonanie．
2．Wykonawcy realizuJaCy WSPdlllie Umowe wyznac判a nlnlqSZym SpOSrdd slebie
Pelnomocnika（Lldera）upowazllioncgodozaclaganlaZObowiazahwimienjuw？ZyStklCh
WykonawcdwreallZし直cychwspdlnicUmowe．Pelnomocnlk（Lider）upowaznlOnyJeSttakze
do wystawania fhktur，PrZyJmOWallla PlatnoScl Od ZamawlaJqCegOi do przyJmOWanla

POlecehnarZeCZiwimielliuwszystkichWykonawcdwreallZLUaCyChwspdlnleUmowe・
3．Pelnomocnlklem

（Liderem），

O ktdrym mowa w ust

2

bedzie：

4．PostanowienlaUmowydotyczaCeWykonawcystosuJeSleOdpowlednlOdoWykonawcdw

realizuJaCyChwspdlllieUmowe
5．0dstaplenieod Umowyprzez ktdregokoIwlekz WykonawcdwrealizuJaCyCh wspdlnie

Umowclub wstaplenie w prawaiobowiqzkiumowne takiego Wykonawcy przezinny
podmiotstanow叫Odstawedowypowledzenla Umowy prZeZZamawlaJaCegOWObectego
WykonawcylubwobecwszystklCllWykollaWCdwreallZuJaCyChwspdlnieUmowe・Wtakim

przypadkuzadenzWykonawcdwrealizuaCyChwspdlnieUmowcniebedzieuprawnionydo
OdszkodowaniaztytulurozwlqZanlaUmowy．

6

Wteminie14dnlOd podpisaniaUmowy，Wykonawcy realiz明Cy WSPdInie Umowe

POPrZeZ PelnolnOCnlka（Lidera）przedloza Zamawie南C叩u kopie umowy okreSlaiacej

zakTeSObowlaZkdwkazdegozWykonawcdwprzyrealizacJ111inleJSZejUmowy

§9
1．Zamaw均aCy dostarczy nleZWlocznie WykollaWCy na」egO PISenlnaPrOSbe wszelkie

Zn函南CeSiewJegOPOSladanlu．inlbrmacJel／lubdokumenty（Wformiekserokopii）言akie
mogabyCniezb函nedlawkonanlaprZedmiotuUmowy・
2．Na kazde wezwanic ZamawlaJqCegO Wykonawca zobowl坪anyJeSt udostepnlClub
wydaCwszelkiedokumenty7WlaZaneZWykonywaniemninlqSZqumO、γWtymWOkresie
tI・WaloSci

ProJektu・W

tym

celu

Wykonawca

zezwoli

osobie

upowaznioneJ

PrZeZ

Zamawl明CegOSkontroLowaClubzbadaCdokunlentaCjcdotyczacawykonaniaumowyoraz
sporz担ziCzniqikopiezardwnopodczas，JakipowykonanluUmowy・
3

WszeikiedokumenlyllnlbrmaqeotrzymallePrZeZWykonawcewzwiqzku

zwykonywanlemUmowniebeda．zawyjatklemPrZyPadkdw，gdybedzietokonieczne
wceLuWykonaniaUmowy，PublikowanelubujawnlanePrZeZWykonawcebezuprzedniej

PISemnqZgOdyZamawlZUaCegO
4．Wykonawca言akl ZatrudnlOllelL一b zaangazowanc przez nlegO Osoby，Zardwno
w trakcie wykonywania przedmiotu Umow，Jak rdwniez poJq∴WygaSnleClu Lub

rozwlaZaniu nie bedq pr7ekazywaC anl rOZPOWSZeCllniaC osobom trzeciminfbrmaql
uzyskanycllW ZWlaZku z wykonywanlem umOWy，Chyba ze uzyskaja na to uprzednia，

pISemnaZgOdc ZamawlqaCegO PonadtoWykonawcaorazJegOPerSOneはobowlaZLUeSle
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、レCI70d＝qCegO1，，SkLad／

rolektu．（7

ニeSrO

，叩OatLrka、一，0

れ−SC／eko、一，a、一l／nIeSCre2）ra／

Jo

iJノlaPI／、一lSPOI／inar，JO、一anegOp′＝e＝U柄tEuropqISkq

Jkol一所Ln（J雄二utj）dnocr用ramaC／7PrograI〝uOpera少InegO／IyraSlrukluraISrodo11歳O

wykorzystywaC uzyskanelnformaqe，Wynlk−

OPraCOWah，prdbi badah tylko w celu

realizacJlnlnleJSZdUmowy
§10
1．Wykonawca bedzle dysponowa10soballll WykolluJaCymi umowe，ktdrych wykaz
StanOWiZalqczniknr4doOferty．
2

WykonawcaJeSt ZObowlqZany Z

7

dniowm wyprzcdzeniem czasowym skladaC

ZamawlaJqCemuPISemnainIbrmacJeOZatrudlllenluprZyWykollyWaniuumOVYyOsdbnie
wymienionycllWZalqczllikunr4doOferty・

§ll
l・Wykonawcamoze proponowaC zmiany Osdb、ykonL咽CyCh LlmOWe，prZedstawionych

w Zalaczniku nr4do Oferty Zmiana taJeSt mOZliwa jedynie za pISemna ZgOda
Zamaw均aCegO，akceptuJaCegOl10WaOsobe

2iWykonawca z wlasneJinlCJatyWy PrOPOnuJe Zmlane Osdb wykonuJaCyCh umowe
wnastepuJaCyChprZyPadkach‥
a）Smiercl，ChorobylubiLmyChzdarzehlosowyclldot tychOsdb；
b）NiewywiazywanlaSIC PrZCZnichzobowiazkdwwynikajqcychzUmowy，
C）Jezell Zmiana tych Osdb stanie sic konlCCZna∴Z jakichkoIwieklllnyCh przyczyn
niezaleznycllOdWykonawcy（llP・reZygnaCJlltP・）；

3．Zamaw同年CymOZeZaZadadodWykonawcyzmlallyOsobywykonuJaCgumOWe・JeZeli
uzna，ZeniewykonLUCOnaSWOichobowlaZkdw、Wllik棚CyCh7UmoWy・
4・W przypadku zmlally Osoby wykont凋Cq umOWe・nOWa Osoba musi speJniaC
wymaganlaOkreSlonedladanegospcc．1allStyWynikと輝eZWarunkdwokreSIonychwSIWZ・

5・WykonawcaobowiqzanyJCStZmieniCOsobewykon明CqumOWe ZgOdniezzadaniem
ZamawlaJaCegOWtermlniewskazanymwewl110SkuZamawlaJaCegO・

§12
1．W okresic wykonywanla Umowy Wykonawca mozc udzie彫

urlopu Osobom

wykonuacymumowenanastepuJqCyChwarunkach・
a）Terminyurlopdw70Sta哩uPrZedniozatwierdzollePrZeZZamawiajaCegO・

b）WykonawcPZObowia竺ly・leStWSkazaCtermlnyurlopdwtychOsdborazzaproponowaC
osobyzastepuJaCeZCOnqmnlq14dnioWymWyPrZedZeniem，

C）WokrcsleurlopuOsobywykon函C雪umOWeWykonawcazapewnizastepstwo
wwykonywaniujdobowi魯ZkdwprZeZlnnaOSObe、

d）WszystkleOSObyzastepypceOsobywykonl南ccumowewokrcsieL一rlopumuszabyC
ZatWlerdzoneprzezZamawl明CegO・

2．Doosdbzastep明CyChOsobywykonuJaCeumOWeZnajdujcodpowiedniezastosowanie
tre誇§llust4

§13
1Zamaw均aCymOZeZqdaCodWykollaWCyZaPIatykarumowllyCh：
a）wprzypadku・gdybezuzasadnlOnejprzyczynynierozpoczかwykonywaniaprzedmiotu
Umowy w wyznaczonym temliniei nlC POd。函IeJ mlmO WeZWania Zamawl明CegO

zIozonegonapISmieiwyznaczenladodatkowego7dl110WegOtermlnu・WWySOkoSc10・2％
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wartoSciwynagrodzeniabrutto，O ktdrym mOWa W§5ust4za kazdy dzlelizwloki，nie

WleCejjednakniz20％・
b）wprzypadku，gdybezuzasadnionejprzyczynyprzcrwaISwiadczenieuslugstanowiacych

przedmiotUmowlniereallZuJeJqPr7eZOkres7dnilubpowodLLieopoZnienleWreallZaql
jakiegokoIwiek z Zadah wymicnionych w tabeli nrl o okres przekracz劉aCy14dni，

WwysokoSci0，5％wartoSciwynagrodZelllabrutto，Oktdrymmowaw§5ust4zakazdy

C）wprzypadkuodstaplenlaOdUmowyprzezZtmaW融CegOZPrZyCZynZaleznychod
WykonawcywwysokoScllO％wartoScIWynagrOdzenlabrullo，Oktdrymmowaw§5ust4・
d）zazwlokewodbiorZerObdtzanlk網CyCh，uleg望CyChzakryciulubusunieciuwad
stwierdzonychprzyodblOrZelLIbwokreslegWarallCJl，WWySOkoSciO・2％wnagrodzenia

umownego brutto za kazdy dzieh zwlokiliczony po uplywie2dnlaVVZnaCZOnegO na

e）zawykrycieprzezZamaw事由cegoniezgodllOScipo1−1iedzydokumentamistanowjacymi
podstawedozlozeniaprzezWykonawcefakturazIozonal氷turaZaakceptowanymlPrZeZ
WykonawcewwysokoSci200，00zlbruttozakazdaStWICrdzollaniezgodnoSCodnoszacasle

dokazdgpozycjiProtokoluOdbioruRobdtwToku・
f）za zwIoke w oplniowaniu，ZatWierdzaniu，SPraWdzaniu dokumentacjipoWykonawczd

wwysokoSciO，1％wynagrodzenlabruuozakazdydzlehzwlokiliczonypouplywle3dnl
wyznaczonychnadokonanieww・CZynnOSci・
2．Finansowe obclaZenle Wykonawcy z tytulu kar L…10WnyCh nast紳l W formie Noty

KsiegoweJZterminemzaptatydo14dni・JezellNotaniezostaniezaplacona，karaumowna
zostaniepotrqconaznaleznegowynagrodzenia，Zkolqnq takturybezuzyskiwaniazgody

Wykonawcy．
3

Zamawl明CyZaStrZega SOblePraWO docllOdzenlanaZaSadach og61nychodszkodowah

przewyzsz劉aCyChwysokoSdkwotkarumownych・
4

Wykonawca wyraza zgode na potrqccnie ewentualnych kar umownych przez

Zamawl瑚CegOZWyStaWIOnyChprZeZnlegOfaktur・
5

Niezaplacona

kara

umowna

prZeZ

Wykonawce

moZe

byC

rdwnleZ

egZekwowana

zzabezpleCZenianalczytegowykonaniaLlmOWy・

§14
1・WykonawcawnosizabezplCCZenlenaler・ytegOWykonaniaUmowywwysokoScilO％
wnagrodzenia umownego za przedmlOt Umowy：U・kwote…………………ZI w fbmie

2

Szczegdlowezasadydotyczaccsposobt一WnOSZeniaizwrotuzabezpleCZenianalezytego

WykonaniaUmowyokreSl011e70StaJywSIWZ

§15
l ZamawlaJaCyPrZeWldujemozliwoSCdokonalliazIT−1allyPOStanOWiehzawartgUmowy
wstosunkudotreScioIbrtywnastcpuJaCyChokoLICZllOSciacll，tJJ

a）opdZnieniawwykonywaniuUslugzprzyczynniezaleznycllOdZamawi語cego
iWykonawcy，Skutk掴CegOWydluzeniemczasurcallTaCjlUmowy；
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b）zmlany．uWarunkowah prawTyPhlub admill〜StraCyjnych wykonywanej Umowy
zprzyczynnleZaleznychodZalllaWl明CegOiWykonawcy，
C）przedluzenieprocedurzwiaZallyChz．wyboremWykonawcdwrobdt，Wplywajacena
mozliwoSCtermlnOWegOZrealizowalTianillleJSZelUmow；

d）zmianyOsdbwykollujqCyChuTOWC，WSkazanycllPrZeZWykonawccwZakiCZnikunr4
−doOfeTtyWykaz Osdbwykont咽CyChumowe（Wykazkluczowychekspertdw）・
e）wystapieniasilywyzszq；
f）urzedowqzmiallyStaWklPOdatkuodlowardwluSlug（VAT）・
g）zmianytermlnuZakohczcnlarealizacJIZadahobietyCllPrZedmiotemumovv
2・Oile zaistnl瑚PrZyPadki o ktdrych mowa w ustl przewiduJe Sle mOZliwoSd
odpowledniego przedluzenla CZaSu trWanla Umowyi／lub dostosowanla／zmianyinnych

istotnychwarunkdwUmowy，POZaWynagrOdzelllemWykonawcy，Oktdrymmowaw§5
ust4．

3．Zmiany nllllqlSZd Umowy vγmagaJa SPOrZadzenia p−SemnegO aneksu pod rygorcm

nicwaznoScilniemogabyCsprzecznczobowiazuJqCymPraWemWSZCZegdlnoSciPrawem
ZamdwiehpubllCZnyCh
§16
WykonawcawramachwynagrodzenlaOkreSlollegOW§5ust4przenosinaZamawi綱CegO
autorskle PraWaln明tkowc do Utwordw，POWStalych w wyniku realizacJl ninleJSZq

Umowy，naWSZyStkichznanychwchwilizawarciaUmowypolachekspLoatacJl，Wtym
WSZCZeg（ilnoSci．
−W Zakresie trwalegolub czasowego utrwalanlal ZWielokrotnlania−WtWarZania
egzemplarzyutworu（wcaloScilubczeSci，bezogralllCZClicodoiloSci，fbrmatulubpostaci）
kazdaznana w chwillZaWarCianinleJSZg Umowy technika，a Wtym W SZCZegdlnoSci
technika drukarska，rePrOgraficzna，ZaplSu magnetyCZnegO，teChnika cyfrowa・tloczenla，

utrwalanienadyskietkach，dyskachoptyczllyChlublnllyChno鉦ikachdallyChcyfrowych，
wprowadzeniedopamleCikomputera；
−W Zakresle Obrotu oryglnalenl albo egzemplarzaml，na ktdrych utwdr utrwalono−

wprowadzaniedoobrotu，uTyCZenie，naJemalbodzierzawaoryglna16walboegzemplarzy；
−WZakresierozpowszechnianiaDzielawsposdbinnynizokreSlonypowyzeJ−WZWiazku
zdzialalnoSclaStatutOWa，handlowalubmarketingowa，WSZCZegdlnoScipoprzezpubllCZne
PreZentOWanlelubudostcpnlanie；

−udostepnLanieutworuwtaklSpOSdb，abykazdymdglmieCdoutworudostepwmlqSCu
iczasicprzezsieb−eWybrallylll，aWSZCZegdlnoSciwsleCIJnterllet，

OrazzezwalanawykonywanlePrZeZZanlaWl網CegOZaleznegoprawaautorskiegodoDziela
bezkoniecznoSciwczeSnieJSZeiakceptacjlibezdodatkowcgowynagrodzenla・

§17
1・

Zamawlと咽CemuPrZySluguJePraWOOdstaplelliaodUmowy：

l）wprzypadkuwstrzylllalliadomIanSOWalliadlaPrqjektuGospodarkawodn0−gciekowa

wmieScICZyrarddw−EtapI7，，POIS・0101・00−00−105／08，WramaChdofinansowanLadla
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dzialanial．lprlOrytCtIProgramuOpcracylnegOIn什astl

ukturalSrodowisko2007−2013，

2）wraziezaistnieniaistotnqzmianyokoncznoScIPOWOd咽Cd・ZeWykona享tqUmoYy
nielezywlntereSLePubllCZllym、CZegOniemoznabyloprzewidziedwdniuJqPOdpisanla．

ZamawlaJaCymOZeOdstaplCodUmowywterminie30dniodpowzleClaWiadomoSciotych
OkollCZnOSciach．W przypadkLl taklegO OdstaplCnia od Umowy przez ZamawlaJaCegO，
Wykonawca moze∴7a埼dai wyねcznie naleznq mu zaplaty z tytulu wykonanla CZCSCi

UmovYyluWZglGdnlenluPOllleSionycllPrZeZWykonawcekoszt（iw；
3）PozaprzypadkamiokreSIonymllnnymlPOStanOWlelllamiUnlOWy，JeZelL・
a）ZostanieogloszonaupadloSClubllkwldada五mlyWykollaWCy；

b）Zostaniwykonanypakaz．Z壷ciam瑚tkuWyk0−1aWCylubnastapIPOgOrSZeniesytuacji
finansowqunlemOZliwlaIaCgmuPraWidlowewykonanlCZObowlaZahumownych；

C）Wykonawca bez uzasadnionqiprzyc？yny・nle rO∠pO叫Wykonywanla PrZedmiotu
Umowy w wyznaczonylll termlnlel me pOdjalJqI mlmO WeZWania Zamaw1年胞CegO

zlozonegonapISmieiwyznaczeniadodatkowego7dnlOWegOterminu；
d）Wykonawcalbezuzasadllion年PrZyCZyny・PrZerWalSwiadczenleuSlugstanowiaCyCh

przedmiotUmowylnlerealizueJgPrZeZOkres7dnilubpowoduJeOPOZnieniewrealizacJl
JakiejkoIwiekzzadahookresprzekraczaJqCy14dlli，

e）WykonawcaniewywlqZiesiezpodstawowycllObowiazkdwwnik魂cychzUmowy
lubna…SZaPOZOStalczobowlaZaniaumownc；
f）Wykonawca postuzy slC POdroblOnym主przcroblOnymi，SftLIszowanymldokumentami
niezbednymldozawarclaUmowy；
g）WykonawcallaruSZy ObowlaZek zachowania poufnoScitreScIUmow，Z Wy南tkiem
przypadkdwJaWnOSciokrcSlonycllOdrebnymlPrZCPISami；
h）WykonawcaniedostarczyumowyubezpicczeniaododpowiedzialnoScicywilnej，Wtym
dowoddwoplacaniaskladek．
2・

Wykonawcy przyslugl刃ePraWOOdstapleniaod UlllOWyWSytuaCJlniedokonania

zaplaty przez ZamawlgaCegO W terminie60dnl Od dnia up母wu terminu platnoSci
okreSlonego na fakturze wystawlOllqli doreczoncJ PrZeZ Wykonawce，na POdstawie

ZatWierdzonychRaportdw（KwartalnegoIKohcowego）・NiepdZpiej niz14dnLPrZed

odstapleniemodUmowy natq podstawieWykollaWCaJeStZObowlaZanydoprzekazania
ZamawlgaCemuWforllliepISemneJWeZWanladozaplaty・
3．JezeliStronyUmowywspdlnienlePOStanOWlamaCZ軌tOWprZyPadkuodstaplenia
odUmowyprzczktdrakoIwiekzeStron，WykonawcamaprawoiobowiazekpellliCswqle

funkcjeumowneprze730dniodmomentudoslarczenlaPrZeZJednazeStrondrugieJStronie
zawiadomiellia o odslapleniu od ull10W，ainaStePnle W Clqgu naStePnyCh14dnl−
przekazaC ZamaWIa璃CemLl WSZClkic nalc7・nC mu dokumcntyllnformacJe ZWl笹ane

zreallZa函Prqjektu，a7n利duJaCeSleWPOSladamuWykollaWCy・

Wprzypadkuoktdrymmowapowy袖WykonawcapodeimienleZWねczniewszelkiekroki
maJaCenaCeluzakohczenieSwiadczeniaUshlgWZOrgani70Wany，SpraWny，lumOZllWla1年Cy
zmlnimalizowaniekosztdw．
5・

ZamawlaJaCyPOSwladczy，WmO∠liwiellZUkrdtszyllltermmie，WySOkoSCnaleznego

WykonawcywynagrodzenlaWdaclerOZWla alllaUmowy・InzynierKontraktuniemaprawa
zadaC，OPrOCZkwotnalc7nyChza、WkonancUslugl，rekompensatyzawszelkieponiesione
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§18

Wykonawca ma obowlaZek posiadania przez caly okres reallZaCJI PrZedmiotu Umowy
WaZneJ POlisy ubezpleCZeniowej od odpowiedzialnoSci cywiln〔J W Zakresie prowadzonq
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zwIqZanyCllZl・eallnleJ4ProJeklu−Ro／S∠el・ZenIe・

15）．Oprz−COWyWalllellakazdC型d

一111CZaimWiajacegor）rOICktdwdokL1−11entdwdotyczaCyCll

reallZaCji Projcktu吠ozszcr7＝e−lic dlL−Inst〉′tL一Cji Wdrw母。CeJ，車NarodowegoIhnduszu
Ochrony Srodowiskai G。SP。d紺ki W。dilej w Warszawie orazinllyCllIllStytuCJl
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16）Dorと一dztwoiopracovyy、Val−icdokumentdwzwiazallyCl170bowiqZkamiZanlaWi魂cego
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18）Uczestnictwo Osdb wykonujacych umowe w spolkaniach ZamawIこ高cego zinnymi
WykonawcamlZaangaZOWanymIWrealiza（来PrqIektu−Rozszerzenle，
WykonawcaJeSt ZObowlaZany do uczestniczenia w spotkaniach Zamawl網CegO Zinnymi

WykonawcamIZaangaZOWanymiwrealizaqiePrqiektu−Rozszerzenie
Wykonawca kazdorazowo zapew…

ObecnoSC przynaJmnIqI jednd Osoby wyko…JaCeJ

umowe do uczestnlCZenia w spotkanlaCh Zamaw一明CCgO Z mnym Wykonawcami

ZaangaZOWanymiwrealizaqezadahwymlenionychw pktl，kt（3rg wledzaikompetencJe

bedaodpowiadalytematomspotkah
InfbrmaqeoteminachspotkahZamawtgaCymOZeprZekazaCfaksemlubzapo丸ednictwem
POCZty e−mail WykonawcaJeSt ZObow1年Zany do potwlerdzania otrZymanialnR）rmaCJl

OPlanowanymtermInLeSPOtkanIa
Wykonawca」eSt ZObowlaZany do aktywnego uczest…CZenia w spotkanlaCh，SPOrZadzanla
PrOtOkotdw ze spotkahl…nyCh niezbednych dokumentdw oraz monitorowania realizac．11

ustaIcnpodJetyChpodczasspotkah
WykonawcaJeStZObowlaZanyWmleniuZamaw−aJaCegOdoi…qOWa…aSPOtkahzlnnyml
POdmiotam ZaangaZOWanymiw reailZaqie Prqiektu−Rozszerze…e，gdy w wyniku ustalen

POdjetychnawczc誼iqszychspotkantachkonieczneJeStkontynuowanierozmdw
19）PeInienle dyzu…Osoby wykonL南cq umowe w siedzIbie Zamawl明CCgO na kaz・dc
WeZWanleZamawLgaCegO，
Mlnimalnyczastrwanladyzur（iwwynosi16godzinzegarowychmiesIeCZnie，PrZyCZymCZaS

trwaniapqiedynczegodyzuruntemozebyCkr（克szyjak2godzlny

Doogblnegoczasupelnientadyzuru nie mozezostaCwilCZOnyCZaSObecnosciw siedzible

ZamawlgaCegO WZWlaZku zlnnymiczynnoSclamlWramaCh pelnleniaprzez Wykonawce
fttnkqilnzynleraKontraktu／Nadzorulnspektorskiego

Dyzury beda pelnione zgodnle Z harmonogramem przedslawionym przcz Wykonawce
W Picrwszym Raporc−e Kwartalnym（trzymiesiecznym），ねtWlerdzonym pr7CZ

7amawlaIaCegO
20）Opracowywanle dokumentdw wJCZyku ang−elskim，dotyczacych realizaqiPrqiektu−
RozszerzcnienazyczenleZamaw均aCegO，
21）ZapewnlenleuumaczenladokumentdwzwiazanychzPrqIektcm−RozszerzeniczJe7yka

angleiskiegonapoIsk1
22）Wykonawca bedzie wykonywal swqje obowiazki wspdlprac明C Z Zamawiajacym
∠gOdniezumowaodomansowan−ePr。jektuianeksami，ObowlaZuJaCyml，WytyCZnym−dla
Pr（加ktewwspd楯nansowanychzProgramuOperacyinegOInfT・aStmktura−Srodowiskoprzez
Fundusz SpqnoSci，ObowlaZuJaCymlprZeplSaml PraWa un一JnegO−POIskiego oraz bedzic

OdpowIedziainy7arealizaqePr〔加ktuzgodniez
O wymaganlami、！SPraWle PrZyZnania pomocy

2r Programu OperacyJnegO

In什ast…kturalSrodowisko z Funduszu SpC，jnoScidla Pr（埠ktu，W SZCZeg（iLnoSci

WarunkamlWyn−kaJaCymizumowyodoflnansowanie，
〃
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3．Zasadywspdlpracy・
1）．ZamawlaJqCy W tral

ielwania unlOWy dostarczy posiadancinfomacjeimaterialy

niezbednedowykonanlaPrZedmiotuzamdwienia・
2）．ZamawlajacywytypuJeSWOichprzcdstawicielidokontaktulWSPdJpracyzWykonawca
ushlgiInzynleraKontraktu／Nadzo…1nspektorskiego・

3）．Wzwiq水uzpelnleniemuslugwzakreslePOmOCyteChniczneJWykonawcawinienwe
wlasnym zakresie rozezl証szczcgdlowo warulkizwazane zwykonaniem swoich zadah

bedacych przedmlOtem Zmdwicnla言ak tcz u7ySkaC dodatkoweinfbrmacJe konleCZne

iprzydatnedowycenytychzadah，gdy WkIucznsicmozliwo鐙roszczehWykonawcy

z tytuIu bIedncgo skalkulowania ecnylub pominiecia elemcntdw niezbednych do
Wykonaniazambwicnia・

4．SI）OSdbr・eaIizaciizam（iwicnia．

Terminrcalizacjizadania

TemlmWykonaniazamdwienlanaIn7ynleraKontraktumadzdrInwestorskiwyznaczasieod
dniapodpisaniaumowydodnia30112015roku

ZatrudnicnicpcrsoncluWykonawcy
Osoby wykomUaCe umOWe Wlmlenlu Wykonawcy w zwialZku z rc5両za（涼niniejszego

ZamdwieniabCdazi的…dnlやenaCZaSlliczbcdnydowykonaniazadahopisanychwpkt2￣

Opisprzedmiotuzamdwienla

Biuroispr．Z；CtWykonawcy

ZapleczeblurOWeZaPeWm WykonawcawewIasnymzakresieiwyposazyjewmeZbedny
SprZetnaWlasnykoszt・

Wbiurzebedzt pr7mhowytvapedokumenlyz．reallZaCjlPrZedmiotuzamdwieniaprzezokres
trwatosciProjek山一RozszerzenleZgOdniezzapISamiumowyodonnansowamcPrC扉ktu

5．Ral）OrtOWanlC
l）．Wymaganiaodno誼iesprawozdawczoSci・
Wykonawcadostarczynast印uJqCeraPOrtyPOdczasrealizacJiPrqJektu−Rozszerzenle
a）．kwartalncraporty（trzymicsl？CZne）zpost印uP一mCWrmaCh poszczegdlnych zadah，
zawicraJ Ce pOdsumowanie gl（）、…yCh dzlalahlnZynlera OaZ ZaaWanSOWame rZeCZOWe

吊nansowezadahwdanymokresle、SkIadancnajpdLniejwtcrminiedo5dniamiesiaca，
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Termin dostarczenla raPOrtu Po zrealiZOWamu WSZyStkich zadah budowlanych obietych
UmowqnaInzynieraKontraktumadzdrlnWeStOrSki，WykonawcadostamzyprqiektrapoItu
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6．Monitoringioccnanrac．
1）・PraceWykonawcybedqOCenianepodkqtemteminowoSciirzetelnoSciwypelnionych
ObowlaZkdworazzaangazovamaSlllSrodkdwzgodniezUmowa．
2）．W celu kontroll POStePu PraC，na kazdc z如anle Zamawiajacego，Wykonawca
ZObowlaZ相IyJCSt udostepnidlub wydai wszelkie dokumenty zwiaZane Z Wykonywanlem

PrZedmlOtuumOWyWterminienieprZekrac利aCym3dmodotrzymanLaWeZWania
3）Wykonawca ma obowkLZek ustosunkowaC sle PISemnie w ciagu7dni do uwag

ZamawlaJaCegO．
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