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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAIACECO

r''' Pńce objĘte zańówienień są drugin etap€ń Prcj €ktu ''8udow. niędzy U|icańi
Ra.iboGkt a koszaląą w Xalwicach budynku dydahyańGbadlwaego
iku|tun|nego wńz z zagosPodalowanień tercńu na otwłty Płk fórm
plzestŹeńńych, l p|ańowańegÓ do |.ż|iżacj| p|żeż:

Ak.demię sztuk Pięknych w (atowicach

ł'

]' oP|s TERENU oBJETEco INwEsTYcJĄ | DoKlJMENTow FoRMALNYCH
NA poDsTAw|E, K'ÓRYCH INwEsTYcJA JEsT REAt|zowANA

]'r' Dfiałki ob]ęte żam]elfÓńiem nwestycyjńym znajdują5ięwśródmieś.]u (atow]c,
pońiędŹyu]].ańi Racibo6kąiKÓsualowątj,:

. dfia|\a fi 2612' 27f.a9' ]9 ńa eżą(€ do Ak.deńijsztuk Pięknych w (etowiąchi

. dzia|kd d| 24h nz).żąca do Un We6'tetu EkÓńomiczn€gow (atowicach

Na ńocy Umoq Pariń€tśhła zdńia 9'o8.2otot'' UE w Katowica.h *''lażił 2godę na
dysponowańie swoją ńieru.hÓńoś.ią ńa cee budow|ańe Pż.f AkadeńiĘ sztlk Piękńych
w (atowica.h, |].krp!i w 4ą!el!ąbch p!z!l.€q]4rqL].Ś]qowa o A!4ĘąLEko!9!!iojei !!.
Kalqla 4ab4i.lkiego rŁ Kąalicalh.ńal.ży Pżćf to lofumi€ć Uńjw€Gyt.t Ekonomiczny
w Kalowlcach (z dniem or ro.2o1o.oku .. podsbwe usiawy r dnia o5.oE.2oro o nadani!
ńÓwe] ńafwY Akadeńii Ekonomczne] im' Karo. Adami.ckieBo w (atowic.ch ńastąPi|a
fmiań. dotychcfasowej zńiańy n.fw,y Ak.d.mii Ekońońiczńej iń. KalÓ|a Adańi<ki.8o w
KatÓwicach ńa Uniw€lś'4et Ekońomi.zny w (atowi.ach)'

]2. od pólnocy po ptz..]wń€] Śrlońie u|i.' Racibor'|iej fńaidują się zabudow'nia
wojąódzkiej stacji s.nilarńo Epideńio|ogiońej olaf w od|€głoki ok' ,ooń
budyńek Rekrolatu Akademiisztuk Piękńych. odwschod! przy ee^,|i.a KÓŚz^@w^ z
|V i V.kÓńdygńacyjńą zabudową mi.szkaniową' od z3.hodu zn.jduj € ŚĘ komPhks
zabudowań (ońeńdy wojewódzkiej PÓ|icji, w są'iedftwie pÓfudńiowej 8l.ńi.}
p.zedmiotowego tćl €nu fna]du]e się v.kondyg|acy]ny budyrek w]Ć|orcdf]nny olaz
8łówiy bud/nek dydaktycfny Akad€mii sztuk Pięknych'

],3, D|a przedmioiow€go tćtenu nie ma obowiązliąc.go Phnu zago5Poda.owania
Plzestrzenńe8oi d a p|ańowanej nwestyc] uzyskaro d.ryzjĘ o Usta]eniu lÓka]iza.]
ińwes'cji c.Lu pubIień.go'

2'  TRYB UDzIELEN|A zAMów|EN|A

2'r' Po5tqPoMńie Prowadf ońe bqdf ie w Irybie Pżet.rEu nieog.ani.zoń€go'

2 '2 '  o8 love.  eo 7amó*'er  L  l ' ' | ' l Ó  o ' , . |a7an.do Uźędu o| . j l |ń}.h o.b| i | r j '
wŚoo|ńot  '  utooe|+ ch {d- 'U|J ' ,oa 2o|7to!U 'opub <Ówań"w Dz ieńń i l .  Ut fędos,yń
|J"" E-.p.F|t, łpl,ls''ł'd.'!.6'.l'}



sFc)nkcj! ndoFh q@ńó! ,jneljo !

łslPdlolerntRNGofur'rypel6mpEsfu^oyd

ZgodniefdÓkumentacją Projektowąteteń ]rwes'cyjńy za]cza 5ię do ||kategorii
geotechn czn€]' a waruńk gruntÓwe okleś a .ię jako fłożone. szczegdowe wytyczne
i info'macF 8eotechniczne awańo w dokuńeńtacj geoIogicf no.inzyni €śkiej'
stanowiąc€j odlĘbńe opracowańie' zahczoń. do dokumentów formaIno.Prawnych
dokumeńtacji prcjektowej,

PieBszyetaP inwestyciizÓstałzakońeonywmarcu,orr lokuiobejmował3.4.

' rozbiólkę budyńkówwEf z fuńdańentam],
'  rczb ió rkęeementówfagospodalowańiao lazcześćwycink iz ie len izna]dujące]sĘńa

telenie b}'łej jednostk wÓFkowej'
Teren zostatW7lównany' w}końańo takźe dokuńeńtację geodezyiną Powykonawczą,

l5 ws|osunku do nwestyc]i zanawiający dy5ponu]e m'iń' rastęPującymi dokumentani
potw erdzaiącymi zgodność zam ezenia bldow a nego f rymaganiam wyn kająrymi

I Deqz)an| 413h1zdh2ż m2ia żol1 loku wydana Pl2ez Prefydeńta Masta |(atowice '

' Deryz]a N| r)7/2o'o/cp lÓku w,ydana Plzez Prczydenta M asta Katowice Decyz]a
o ustaIeniu |okaIizacji inweśty.ji ce U pUb]czne8o;
I DeC:|Ąa ntB5lzl2on z dńja lo'06'20rr rcku wydana pż€f Plezydeńta Miasta
Katowice Decyzja zezwaa]ąca na UŚun ęciefteleńU działekd2s ikrzewówi

,| Deq4a n| 48lżÓn z dnia o]rl.2olr loku rydana Pżef Preżydeńta Miasta Ruda
5ąska Decyzia zezw:|ająca ra uŚuńięcie z lereń! dzialek d|zew ikzewów,

4' oPis PRZEDMIoTU zAMÓ\q|EN|A || ETAP lN!łESTYCJI

fAp|5Yo6ÓLNE:

wsPó|ny słownik zamówień: 45oooooo

45|oÓooo.3 - Pżygotowanietele|u Pod budowę

4'roooel Robotywzakrese bulfeńia i rofbiólki obiektów budow|anychi lobÓty

45!lrooo'8- Robory w u akresie buEenia lobotyfiĆmre

45r'2oooJ. Robo'w zakres]e usuwan a g|€by

45nlooo 2 Robotyra plac! budosl

412ooooo.9 - RÓbÓty budow ańe w zakrcsiewznoszenia końP etnych ob eków
budow|any.h |ub ich żĘści oraz rcbotywzakresie inżyńier Ędowej i Wodnej

452roooo.2 - RÓbo' budow ane wzak|esie bldynków

4!2i2ooo.6 Roboty bUdÓw|ańe w zakresi € budowl w7pÓczynkowych' sPortow}ch'
ku tura|nych' hote|ow,y.h ] restauń.yjnych ob eków budow anyĆh

45r'2oooJ. Robo'w zakres]e usuwan a g|€by

budow|ańe w z.|res e budo

il



zwiążanych zeduka.]ą badaI am]

4522ooool - RÓboty i.żynielyjńe i budow ań.

452210oo.6 - Konstrukcje

45ż]oooo8 RobÓty bUdow|ane w fak$c budowy
komuń ka.yjnych i e|ektlÓenergetycznych' autostlad,

45ż]600o o wylówń}wan eteren!

45,60o0o 7 Robotywzak|es evrykoń)ĄVania pokryć i konstiukcji dachÓw}ch iinne
PÓdobńe roboty spĆ.]2 styczne

4526rooo.4-wykonylvani. pÓkryć i konsli!kcji da.howych o|az pÓdobne loboty

4526fooÓr -spec]alne lÓboty budow|ane nne niżdachowe

45]oÓooo o Robotywzakrcs]e inaac] budow|ańych

4Slroooo-3 - Roboty w zalresie instalacji elekqcrny.h

45]r]Óoo 4 lrsta|Ówanie wind ipÓdnoś.ików

45]2oooo6 Roboty]żÓ|ac'|e

4532looÓ.3 - rfo acja c Ćplńa

45]2]ooÓ.7' zo acia dźwiekoszcze na

454ooooÓł. Roboty wykończeniowe w zakrcs ĆÓbiektów ouoowrany.n

454rÓooo.4 - Tyńkowanie

45,12oooo.7. Roboty wfakleśis zakładania stoh.k] bldÓw]anejonż |Óboty. es e/śk e

4542looo.4 Robotyw zak.e5ie slo łkibudow aiej

4543oooo.o - PÓk.}wanie pÓdłóg ] ścian

454]rooo.7. Kładzenie Płyiek

454]2ooÓ.4- Kładfe| e ryktadanie podtóg, ścian ]taPetowane ścan

4544ÓÓoo'] - RÓboty ma|arŚk]e i szkla6kie

4544rooo.Ó Robotyszk]a^]]ie

4!442ooo.7 Nakładaniepowigzchni kryjąrych

4545oooo 6 RÓboly budowaneW-ykończeniowe, pÓzostałe

454'ooo.3. DćkolowańiĆ

4 2. DOKUMENTACJA pROIEKTOWA tNWESTyCII
I oP s Pr2edńiotu zanówćń : zostałokeś]ony'wśż.fĆgó nośc]

4 plo]ektani budowlanym Ó.az w}konawayfr Poszcfćgó nych bńnż
oPracowanyńiPrzez PracÓwńięAlch tektońi.zną An Ar.hi croup ś'c. z c w.

b) P2€d fo hn m i lobót pÓżczegó |y.h b€nż oPracÓwanymiPżć2 Pl3cownię
Ar  hrp l ton i - rna  An r ' .h iCroup "  c  zC * . ,

I



c) sPecyfikac]ani tĆchn cfnymiwykonańia iodbioru |obót op.a.owarymi pru ez
Pracown]ę Ar.h]tekoniczną An Archi croup s,.' z cIiwic'

) DokuńeńĘwmie.ioreWże stanowia fahc nikida soecy'ikaci istotńvch waru|ków
zamówi.ńia iśą iei]nteqra na cłęi.]q. |JdostęPnione prz€f famawiającego p|zedmiaryrobót
śtanÓwią ty ko pog|ądowe obmiary rcbót N esązestaweńien panowanych praci
pżewd'Vanych kośżtów (w rozum en u 629 k'.')'
) w/konaw.a w tamach fłÓżonejo|ertyjest zobowiązany do wykońańla Pełnego zakresu

lobót' żgodń]e z plo]ektem budow|anym' nawet]eżeIiiIość lobót okleś|ona w puedmiaże
n ieobe jmu]ePełnegozak$u Pm.n iezbędnegodorca  żac j ip lo jek tu .
) wplfypadkUstw]erdzenia niezgodIośc'lofbiefńÓś.iIUbńiekomp|€tnoś.i

dokumentacj]wykÓnawo]estzobowązanyniezw.looniezgło5ićPostższezańawającemu
naetapie ninie]szego po5tęPowan]a zwrócić siędo niegÓf plośbąo i.h Wyiaśnienie'
} wdokumenra.r proiektow€jPuyjęto w niekóryĆh przypadkach lozwiązania' gdzie
Podano nazwy prÓdu.ćńtów i/ |ub nazwyhand owez uwag na kon eczność doPrecyzowania
oczekiwań estetycfnych iia[oścow7ch' DoPuszcza sęzastosowańie ńaterialów/u2ądzeń/
Śp|ząt! lównÓwzżaych| Przy zachowa n u n e goEfych parańet|ów |echnicfny.h' cech
funkcjonalno.UżytkÓqch' czy wa orówwizua nych'
I w pżyPadkU' cdy!qkonawa PrcPonu]e nnymateriał/urządzenie /5plzętod

Podaiego w dokUmenta.ji p'Óiekowej w n en opisać lów|owazry!dpq!!!!(: producenta,
Param€trytechniczne proPonowańego Produku' Wa oryestetyczne itp. odnoszącsiędo Poz'
Przedńialu robót kórejodpowiada Pod.za5 o.eny lów|oważnÓści propońow3nych pżez
wykonawcę materiałów' śprzętn i vządzeń zamawiziący żasrtzega sob e moż|iwość
wezwania wykonawq do złożenia dÓdatkow./Ćh }yjaśnień i dokumentów Pobł eldzliących'
) zastosowane matel]ały, nśta|Ówańe w bud/nku ina tĆreń € objętyń ńwestycją
!lfądfeńia isPrzętwinr/ Posiadaćs7magańe Plawem atesty' aPrcbaty techn cfńe'
.e yiikaty i doPuszczenia w budowńiĆrwi., być fabry.znie .owe' peNsfei]ako(i'
) wwyń ku zawalcia umowy Ó lobÓty budÓw|ane wykonawca fobow ąfuj'. siĘ

do komP]eksowego wykonania lobót opi$nych w dokumĆrtacji, plzewidf ianych
*U-o1e rgodn 'e  /  p|o ' .L t rm'  obÓ* ią ,  '  &\T '  deryz 'dn i '  P .7ep śań p ' J* ' /m '  ao 'mdm|
oraffasadań wiedz/te.hnicznejiŚftukibudowhnej' aż do uzyskan a pofwo|enia ńa
uzytkowań e obiektów'

, ' J  D ' .8 '  e | lP  i te ,łL '  '  5 l .noł  ą1 oR/|DV|o '  lAVÓ\ł|EN A '  ooe|m. 'e
wsfcze3ó|ności:

r) (omP]eksowĆ wykońańie.obót budow anych' pohgają.ych na budowie:

sFc'lrk.j! nbhJ.h wmń6! &ne'fiB
?óo\! ! Rdo\t&h bŃynk! dFŃrca

I budyńk!dydakty?no'badaw.zegoi kUh!raInegoAkadem sztukPięk|ych
wzabudowie ńiejskiejwraz z zagosPodarowaniem tereńU ńa otwarty Płk |olm

' park ngu pÓdfemn€go'
'  Óa4 .8U naz  e .  nego '  budÓwF I  Prbu i Ó*e  ? ja .dó{
) budÓwieukładukomunikacjiP]eszo.jefdn€j
I nsta|acjioświet|eńiazewnśt|znego'
' prz}'łączy oraz uzbrojenia tĆr€n!'
' wykońa.ie insta|acj wewnętrfnychwńf z PĘyłącfeniamiiinsta|acjan zewnętlfńyńi'

ws|hd klóryĆh w.hodzą n in:

ó



udo!!nirdłdtMReftqs|ql(ovmvą!fuołi.futbdtĄttdydd1'c4cb

.) w*ńltżna iń'|.|..ja Md'. kań.;
b) Pży'ą.za i zenltż.e ]nsta|.ci € wod..kań. i
.) inŚla|&ja c'o';
d) ińŚ|a]acja wentyhcji mechaiicznćj;
ą instal.cja klim.tyf aci.;
l) iń,taIacj. wentyh<ji Pożłowej (oddyńiah.e' d1a gł!żu Podf .mIegÓ;
g) wrwnęlżńe insta|.cje elehrydne ink|oPrądow€ (wńzz nsta|eh

mońtronńgU];
h) Pży'icża i feńęt.2ń€ insta|.cje €|ekto.n€l8e'en.;
]) Pży'ącża i fsnęt.f nć in5ta|.cje ńiskoP|ądowe;
]) węzełcieP|ńy'

za wykonanie PE.dmiotu f.mówi€ńia lozumi. ŚĘ wybud@anie obi.któw wraf
żińst.bcjańiońf Pżńdamiolaf lru.hońie.iem wŚfystkich z.iństa|owan'Ćh unądf.ń
Lf}s!iń e ńJ'!h Uz'4|owa.. stosowrr8o Pof *o|eni.'

' Rea|iżację inńychzadań &iążańych z teelizacją inwestytji. w tyń:

l wPlfypadkach o|l.ś|onych Pżepiśań l ufgodnieni.miitP'dotyczącymiinw$tycji
-f.Pewńieńie ńa w|asny koŚzt nadfÓlów wł,ściwych ulfędów iolg.ńów uzgadńb]ąc'ch
f ańi.tż.ńia ploiektowe'

) oPl.cowańie ploj.ktu organiz.cji budowy' właściw€go zabezpitrz.nia
i oznakowańia |er.ńu prowadzenia roból budow anych]

' zorgan zowani. w. v',łasnyń fakesie ńl własny koszl zapecza budowy' wlym
doPów.dzeń]a n. pÓtżeby budoB,y ni.żbędnycn nediów' uzyŚlGnia.ief będny.h
wł!.Lów PŹyĘcż€nh Ól.z Pok.ycia kóz(ów ich fqżycia iroz|iczeńi. sięż doltawrń

' oP|acowania Pańu BIoz;
' uPo.fidkowania t.leńu' za8o5Podalow.nia mateia|ów pochodzą<ych zplowedfenia

Prac fiemnych w. wl.snyń z.kr €sie' fgod.i. ż PraEn oóon' ś'odNkka o..ż
Pz.kazania Inw€5torÓwi Pisenńego za4wi.dcz€nia' bądź umoB) z Podmiol €m
odb ' . l a ,ą .ymodP:d 'o(PÓsobe (hzasoŚpodafo*. . ia

' wykońa.ieu]m.tanych cfyńnoki geod.zyjnych PE.z uPtawnioń€go geod€ll.

' odPowiedń]e ofńażenie terenu inwć3ĘciiPż€f m iń' 2.ńie'f.u enie n. własńy
kÓszt we wskaf ań' pżez zańawia]ącego 5Posób' ińlolmacji o wspć,łfi .ańsowaniu
ńw€s'cjizbudżetuUnii EulopejsIi.]'

,{) Uzyskańie poeo|enia ńa u.^kowzni.' w tym:
' wykoń2ni € w im]eniu i n. Qćcz zańawia]ą. €go w!zeIki.h rymag'ń'.h plaweń

Uzgodr e'1riefbędńyĆh do uzyŚk.nia pofwo|.nia na uźytkowanie,
) qko.ani € świad..tw. .ńe.getydń.go bldynku.
I wykońanieiPu.kazani.z'mawiając.ńuplotokołówwsżysikichwyńagańych

iniefbędnych bada 5Prawdz.n ń'in' ulfądz.ń budyńkow}ch' odbiÓlu wykonany.h

| {ytońanie8eod.f},n.,inw.nt'r}fa(jiPou/ylonzwaq'

Ą  
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) opracow..ie inŚtrukcji ppoź' d|a obiektu olazdona.a€ni € izamontowanie
wg ń iej wŚzyn kich niezbęd nych u Źąd ze ń 8a śn icąch olaz d okonańi. ofńaeeń dóg
ła|uŃji' h'ddńtów' gaśnC ' 'nn'(h utądz.ń PPoz
' wykonanie innych ni.fbqdnyth PńĆ i Pż.dłoźćni. in.y(h dotunentów .iż

wymi€..one' kó'e są niezbędne db u2ń.ńi. .a|€ż't.go wyko.a.ia rcbót i oddania do
użytkow.nia ' o kórych wie z r.Cji 9woj.i wi.dzy, dośwńdc€ni. i P.ofesjona|izmu w z.kresi €
P.owadzonejdziłh|nośCi. Koszty wykońańia i Pozrkańia w*€|kich dokumenlów wini €.
w|iczyć w oferowaną c€nę wYkon.nia 2ańówi.nia.

) Pzesżko|enie placowników zamawiając.go w zak.si. obsbgi zamontowańy.h
użądżeń t*hnianych ]ins|a acjii

' spo,ządf€ń.e Pży śc.sł.j wsPółP€cy ż P.oi €kt.ntem idośtalcz.ńie zanawi.jąc€mu
! Pożądłowa.ej dokumentacji Pow'konaw.rej t]'; mapy' ińŚtlu k.je, d€k|ła.je zgodnośc '
oek|aracje beżpied€ńshła' ufgodnienia' s1niki w9fy'tkich wymagany.h poń]arówi
5Pawdfeń iinńe, atakżezgłosfenh(PEc' PE' UDT' Pc)i

6) wykonanić .ożru.hu zainsta|owanych malzyn iużądz€ń Pży udfia]e zanawhjąc€go olaz
PE€dŚlawicieIiPodmiotówUzgadńiając'.hw.luńkiprzyłączairożfuchuinst.|.cji'uuądz€ń

7) DoŚt.rcż.ni. i !Śta*i.nie znaków d.o8o*'ch zgodńi.z pojeiteń z.BosPodawania t.rc.!
nr wybudowańy.h droga.h wewńętżńych;

8) Ub.zPi.ae.ie łon'ałtu i P.Nad2on.j inw.siy.ji o..ż P|.cu budo*y pz.z o!' okres j €j
lNańia' ookument Potwierdżający dokonzń.. lb.fPie€nia (potwi.fdżoń. kopie)
wykońaw.a będzie zobowiąf.ny Plz €.lłożyć z.m.wi.jącem! Pż€d Podję.ień budÓ*y

4'4' wykon.wc. fobowiąfańyje'twszy5tki. cz,ńńośCiizakr€s pra. w|iczyć w c€nę
wyko.a.ia z.mówieńia. ob|iczeni. ceny Powinńoń.!tąpić prfef wykonawcę na
Pod5tawie udostęPnionej dok!m.nta.ii P.oi €kowej i dokum.ntów z ńią eiązanych
oraf dańych zawart/ch w s]wz' UdostęPńioń. P.z.f z.naw]ającego pżedm]ary
.obót stanowią ty|ko Pog|ądow. obmi.ry lobót. Nie stańowią żestawie.ia
P|ańowanych Prac i P|zewidywany.h kosftów (w lozumieniu ad.629 k'c')'

4.5. cfĘść dokumentacji Prcjehowej odnoli siĘ do budowlP.zyhcfa wodocią8ow.go
do.'tńieją€ego budynku Akldeniisztuk Pięł.ych w Xatowic..h przy u|'
Xoszłowej 19 w &towic.ch. ząlG!!.! w!ł.c!!Ę?!!!ieiŚfr!o oo5teoow.nń
te!ó!'

4.6. z.ń.wiający nie doPusfda skład.n a of. ft .fęś.io$'ch ' o.eĄ ńie zawieGjąc€
pełńego zakresu pz€dmiotu 2.nówi.nia zośraną odlzucone'

4'7' fzmawiającyni.dopu'fa. skhd.ńiaof €t9ari.ńtowy.h' zanawiają.yni €
Pu ew.dlie aukcji elehońianei' z.ńawhjąc' ńi. Pzew.duje zawalcia umowy

sFofiken ifuM!|' lwildw MówLlb
BdoNnildłdidfuibr*4óKs

'4osodmvmimtBiuildłdyplrtomp!6fum{h

\



5. UwaRUNKOWANtA WY(ONANtA PRZEDMTOTU ZAMowtENIA

5.l Roboty' stanowiące pzedm Ótzańówiena m!śfą byćqkonane fgodńe
z obowiązującyńi Pż.Pńami' w tyń]

} ustawą z dn]a o7.o7'l994. prawo budowLane ( rj, Df' U 20Ó6r. Nl 156 pof nr3 f.

> Rozpolżądżen eń Miń]śtla Lńęaślruktury z dńia 23' o6,2oo]l'w śprawe nfÓmacji
dÓty.zące] bćzpie.zeńśhła i Óchlony zdrowia ohz Plaru bezpiedeńŚrwa i ochrońy
zdrowia (Dz' ! r20 poŹ, rl26)i

r RożPoźądżen em Min stra |nfraśtruktury z dńia 23,o9'2oo] r' w śp'awie sfoe8ółowych
wzrunków zavądzani^ ru.hĆń na droga.h oraf wykÓńyvańia ńadfÓfu ńad tyń
z^tządżdnień IDz' U ' z żÓÓ3 | ' N| 177 poz' 17ż9)|

' Ustawą f dńia l7 ma]a 1989 |' Plawo geodezyjne i kańograliczne' (tj' Dz' U' z żoo5r' Nr

, Rozpoządzeniem Min]stla GosPodalki p|zestzennej iBudowrctwa z dnia 2l lutego
r995 |. w sPrawie Ódza]u oplacowań geodezy]no kańogńfięny.h o.af cfyńńości
geÓd€żyjnych obÓwiązuńcychw budownictwie (Dz.U' Nl25 Poz' r');

' Ustawązdnia 27'04'2ool |. Pnwo och.ońy środow ska'( t.j. oz.u. Nr25z2o08r. Poz.]50

> Ustawązdńia r6'04'2004.' o och.oń e Pżylody (Df.U' Nl92 Poz' 88ozć znańańi)'
} RozPoządzeniem łM nńt.a |n'aŚtlukury f dnia ] Pca 2oo].' w sPńwie *-egółowego

zak,esu iformy prctektu budowlanego (Dr.U. Nr r2o poz. rDt.

Śe€qfikja Lbb)d sfuó{ ?8órt!!
Bldosmłd4dtmiRaiboń}4.Ks2rcvvKdowioobldyŃudy@lFa

4gsldgosućm'lEruńohldlPd6ńpż*!żfuFh

wykonawca będzić odpowiedżany fa całokszrah placl w i'ń za pżebieg Ólaf
teminÓwe wykońa. e f ańówien a za )akość' zeadność z ||arunkami t.chnicznyńi
jakośc orym i okreś ońyńi dIa Pżedfi iotu famówienia'

Pźy rea|izacji zamówi€nia wymagana jest na Ćżyta stalanność, rozumhna jako
stłańńość PlofesjońaIisty w fakresie ob]qtyń zamów]en em'

w prfypadku wykońywania fanówienia P.zy Udzia|e Podwykonawców
wykonawca jest zobowiąz.ny do wskazanh w of€rcie (na formu|a!zu ofe.iowyn)
części zamówie.ia (zakesu)' hórejłykonanie z.mielza in Powi€rzyć'

5r

51.

54 w trak. e rća|iza.j inwestycji famawiając1 Pżewiduje sPotkanh koofdy|a.'ne'
których ce|em będz e omaw a. ebieżąry.h sPnwdotyczący.h wykonan a
i faawańsowan iarobó torazdokonan iauzgodn ieńwzakes iedokumenhc j '
wykonawĆa będzie zobowiązany do u.zestni.zenia w'ch na|ada.h. Term .y nalad
będzie usta|ał zanaw]ający' o aym Powiadomi Pozost.'ch ucz€stników ńarad
najpóźńiejńa2 dniPrzed PIarowaną na|adą' częstot|iwość sPotkań koordynacyjnych
będziezaeżna Ód PuĆbiegu Prac' rca]żacji hłmo.ogren u nwestycjioraz n.ych
nieprzewidz anych oko|iczności' jednak nie uadz]ei niż l Gz wty8odniu,

5'5' fa|eca się' abywykonawca dokonatwizji|Óka|ń.jt.lćńU Óbjętego rÓbotani
budow|anymiij €go otocz€ńia' zańaw ają.y Uśla a termiń wif]ina dz eń
ro-o5-2o12 roku godz. 9:oo
17.ot20r2 roku gooz.9:oo
zbiórka przyweiściu do budyńku przy u|' Ra.iborŚkiej17w Katow.ach'



''6' wPżyPadk! Ujawńi.nia koni.dnoś.i wykÓń.ńi. robót dodatłowych lni €obietych
P!9d!d!!!!! !!!p!4} wykonaw(. z:wi.domi Ó tyn .jełłoanie zanawiając€go'
z podańiem todaju izakr€su ńi.zbędńy.h roMt' z.mówićnie dodatkoft będzi €
modo fostać udzie|ońe (PE.z z.w.rc.. odĘbn€j umowy) i9ctLc !ł pqPrdk!
soe|ńieńia osrżwqlych pEqb4LĘL!9!9!!!.!]h4.]!f!!!.l pkt.')' gdy i.h Ędla
wańoś. ń'. DP.k.odvhdni € 50.6 w.ńośd ' €.|ż*.ńego famów|en|a'
w odniesieniu do t'ch robói wynzt.odż..ie żon.nić śka|ku|owanć we.ług
śtawek foboeogodzińy i ..ż!tó9 ok..ś|ony.h { ofćr.ić wykońawry' c.ńa
mate.ia|óP/ sPżęt!/u'ządz.ń nie będfi. mo*. pz.krocż'ć średńich cen
)€dnostkowych matć.iał,ów okl.ślońych * t.t.|og.ch żeczowyth
(np' sełocenbld) z kwa.tafu PoPE.dz.iącego k'lkuIatję lÓbót dodatko*.ych'

spoń|@j! Lbhll ł(skN amdwtnh
Bllo!,nLęd4ltmiRejbouł4'Ks

5.7. J.dnocześniew PrzyPadkufmni.Fz.n a zak.su śwhdczenń (reżygnacjiz wykońańia
Qęś. zamówie.ia) PEewiduje się odPowi.dńl. fńńiejŚzenie wynaglodzer a
vykonaw.y o nie zrca|izowaną czĘść lobót'

fańaw]ający ubieg: się o dofinan9owańi.ż.mówienia ze śbdków UE' siąd też
będfie ońa poddana reżinowi uńow) z.wań.j PÓńiĘdzy zamawńjąrym . |ństytlch

wykonaw.a będfie fobowĘzany do łch iw|zowania wsz.|kiej dokumentacji zwĘzanej
frca Dacjąumowyi pżł co na]ńńie]5 at |icząc oddnh z.konaenia inwestycji
w sPosób żaPewń a]ący poufność ibezpiecze/3two'

7.). wykonawca' bĘdf e fobowiązań/ poddać się ]@ń|lo|i ]ns!^ucii uPrawnionych do
kortrc|i Plojektu w fakes . rea|izowań'ch plac i dokuńeńbcji dot' inwĆstycji'

7'4 \|t PŻpadk! ni. pżyznani. środkówń. don.ańŚowanie inwestycjiz budżrtu Unii
€urop€jśkiej żańówieńie zos|.nie n. podŚr' ań' 9] usl' la ustaBy Plawozamówi€ń
DUb|icżńy.h unieważńioń.'

6' INFoRMACJA o PRzEv|DY\I/ANYCH zAMóVlEN|AcH UzUPEIN|AJĄcYcH
IART,67 UST. r PI(I 6)

6'i, zamawia]ą.y pżewiduje udzie|en e fańówie uzuPe|ńiają.y.h, zgodnych
z pż€dmioteń fańówienia PodŚtawowego' wokesi €] |atod udzie|enia z3mówienia
podstawow.go' srańowiący.h ńie więCej ńiż 'o% wańości zańówie.ia Podst.rcw.8o
iPo|eg.jągd ńa poMórż.niu t €go '.ń.gorodzaju żańówi.ń

7' IN.oRMAcJE DoTYczĄcE \VARUN(Óv RlAt|zAc]| PRZEDM|oTU zAMÓw|EN|A
IIECO FINANSOWANIA

75.

7'6' zam.wiaiący Pż*idui. moż|iło.ć !dfi.|.ni. z.|.eek ńa poeetwyłonania
zanówienia' kóry.h pżsid'*.ń. w.ność ńoż. przelroczyć 20% wysokoś.i

vJ/naBlodz€nIe a lel|'''.lq 7amó*i.n'. |.rt wyń.grodf eńień ryeaiołrm'

Ą



wynaglodzenia wykonawcy' sląd z.m.wiającyżąda zabezPieczenla zaIiakiw fo.ń.
wysokoś. ok.eś]ońej w. wzolfe unowy

/'/' Rofliceń]e ińwe'tycjibędzie nas|ęowłło aęściami- każdotzowo Po zakońaeniu
i odbiÓże Pu gidfi.ń.go w hamonoglamie et.pu obót.

7'3 w PlzyPadku, gdy zamówienie ]est l..|izowańĆ wj.k.jś cfęściPrz.f
Pods}końawców' zanawiający wymaga od wykoń.w.y, aby prfedloży'do roz|iczenia
oświadcfenia Podw}kÓńawców' ż. otzyma|i od wykońawcy przyŚfu8ując€ im
wyń.glodfeńie za realizowaną.zęść.obót'

7.9 zańŃizją.ybądżie ńó8łUdzi €lić ko|.jńych zaIic2ek' Pod walunki.m' że wykonawca
{ 'każe żewrkona lzańóWenewf .kćs iewa ośc iuPr2Ćdn ioudf ie |anychza| iĆz € k '

7'ro' El.Py t. będądośto!owańedÓhamońÓglańu żec2owo'f nansow.go
Plzygolowan€go P.z.ż wykońaMę' którywinien bl zgodny z ha.mo.ogEmen
2eaowo.f nansowym robót

7'lr' wykonawa zÓbowĘzany ]eśt do leaIizac]i|obót budowia.ych wt.lm nieokrcś|onyń
w z.łą.zonym do of..ry h.lmonog|.mi€ żeaNo.fi ńańśowym' j.dń.k nie dluźej niż
P.z.zok. €s 20mi€5ilcyod dnia PodpiŚania uńowr.

7'12. zzń.wizjącyzas|rz.cz sobie prawo do żatźymańia kwoty stanowĘcej 'o %
wynag.odzenia wyn k.jącegof faktury końcowe]wykonaw.y' do cfsu ufyskanh
pofwo|eńia ńa u4tkowańić'wtyn PlfyPadku wykoń'wcy ni. Pży']v8ują odsetk fa

3 '  TERMIN VYKoNAN|A zAMÓw|EN|A

8'l. Telmin rcaIizacji famówienia: 4 m i €Śj4!ś' w tyń pIańuje sĘ' iż:
. lvykonawca *'końe ifgłośido odbiÓru rboty budow|an.w.iągu 2o

miesiqc.y od ż.w.rcia lmowy'
. uzy9kać PozwÓ|€nie na użltkowaniew cią8u w c]ąg! t ńi €się.y Ód odbioru

końcowego |Óbó| budow any.h'

9' VARUN(| UDZ|AłU w PosTĘPowAN|U oRAz oP|s sposoBu DoKoNYwAN|A
ocENY sPEINlANIA TYcH wARUN(Ów

9'l' wPostęPowańiu mog.wziąć DdziałwykÓńawcy' któr2y ńi € pod|egaią wlk|uaeńiu ńa
podŚtlwie a ' 24u'tawy Plawofafiówićń Pub|icfń/ch (Dz' !' z 2oro.' Nl1l]| Pof'
759' z Póżń ' ań ') ' 5P.łn ająw^l uńkiiw,ymagania okleś|oń€ w n n €isz.j sPe.ynk.śi
istohyĆh warunków .rmówićnia otaz w ań' 22 usi' l lstawy Plawozańówień
pub|i.zny.h (Dz' U'.2olo l. N r n, poz'-I'9' f póź^' fń)

9'ż o udz.e. ezamów..ia mogą ub.gać sięWkońawcy któży sp.łńia]ąwaruńki

B!ó\!nirdł dLc@iAeieRb l (oEo
agdBfu$łrcntrcN'rd{4!&l6mF/fuEń

Ą



6dor! ńild4 JrcaikiŃ'Roszn\
4GpdeŃo'otrNuoN'n'F*fmPlz!fuAsh

a) PoŚi.da.ia uplawńiefi do wy[ońyła.ia okrcś|ońej d2iai.Inoś.i Iub czynnoś.i' jeżeIi
pżap]sy p|awa n3khdają obowiąf€k ich posiadanil]

b) Posiadania w edry i dÓśw adaeńia;
c) oysPońowańia odPowiednim Poten.j.ł€n techńicznym on2osÓbam fdo|ntmi do

i) sytuacj ekonomkżiej nnańsowe]

okreś|oń €wogłos fen ju i fanów.n]u  ńń ie]s fć i s |wf '

9']' Wkońaw.y ubieg.iący śię o udfi €|eńi. z.mówi.ńia ńusze 'ołć oświ.d.feńjE
o śP.łnianiu w.ru.kówudziałU w ponęPow.niu (wgwfolu ołreś|oa.go
w f.ĘQńiłu nr 2 do siM)' a pońadlo wyk.f.ć sPćłńieniewa.unkówokr.ś|ońych
w Ptt' 9,2 w ńaslępujący spoŚób:

Dokunenty Potwi..dzające
sPełnianie waruńków Udzi.łu woPiŚ ŚPosobu o.ćny 5pełńiania w..unków

fam3wiający Ufna' iż Wko|awca po5iada
koń.Ćf ną do v7konania zamówiĆńia wiedżś

. wykaf. ' ę ńależycie zlĆaIizowańyń]
wok.Śie ostatnich 5 |at Plfed Uplywem
|e.ńińU składańia ofert' a jeże|i okre5
prow.dz€nia dzi'alności jest kótsży . w tym

' .o najmńiej2 4daniami' pole8a]ąqm n.

o Pow eżchni użytkowej, cÓ ńajnni.j
5'ooofr3 wartośc min,25oooooo m n,
PLN ogółeń każdaz nkh' obdjmująG.o

D|a Potwierdzenia lPełńi.nia
walunku wykońawca qinićn

. vkaż robót bldow|.ńych
{yko.anych w olr.si. osl.lń..h 5
l.t Pued upływem tć.ńinu
składania ofeń' a j €ż.|i oltes
Pl@adf eńi. dzi'a|ności wykońawc'
ićsr klótsfy w tym ott.!ie' Nińi.Fzy
wykaf Powinien foslać oPlacowańy
zgodnie zoPiś€m zawieEją.yń:
lodzaj i waltość prac, ok/es rcaIizacji,

Potwi.rdfające' że zona' wykonańe
ńaeżycie tj' fgodńe zzasadlm 52tuk
budow|anej i praw d|owo !kończone.
wykz wirień fostać dołącfoń' do

.a druku lub wg druku
stańowiącego uaĘańik nr , wlaz z

protokohmi odbioru, . dl. p.{
u|eBch w!4l!!!! ]4magańyńi
be!dac!r!!ą

Jeże|i wykońżw.a Po|€g. na wedfy
doświadż€niu inn/ch Podm otów -

wtakiej sytuacji zobowĘzańy jest
ldowodnić zamawi'iącemu' żrwewńśtżn€ nstaIaĆ]e Wod'.kan'i

niezbędń}ń' dÓ rea|'zac'| ż'ńów'en|.'

l \



uŃoŃ ! n'Ńł J !.tinIńoisi. i Ko

:wewn+2ne ństa acje e|eklyczne

'!wew|ętlfre ństaIac]e n śkoprądowei

*wykonanie węzła ciep|ńego;

potw erdż Refereń.jaai' oPińiahi'
protokołami odbioru' że wykonańe Place
ujęte w Ópisie wa ruń kU zosta' wykona.e

f  za5adamiŚ f tuk ibudow|ane j i  P rawidłowo

ookUfoen!, polwisldzającĆ ńaeżyte wykoń'n e
robót wińńy ok.eś]ać ń'in' |odzarizakles
wykonywańych rÓbói, i.h waltość, rÓdzaj
ob ektu' Ókres reaIiza.] Óraz Potwieldfen]e
na|eżytegÓ}ykonana pla.

w ltaso]nośd pĘ."dst'Mąąc w tyń
fÓbowiafańie e.h

po!]!]p!ór'y do oddania ńU do
dyspofy.ji niezbędnych zaśÓbów na
ok.es korFta.ia z ni.h pry
wykonań 'U zamówień ia '

n,śi iednaznacznle atr.ślać:

ąeEa dolyq (PrzedńiÓI zobovąz,nl)'
I w i'h sPBób i w 1akin ók6ie będ2;e

w ce|u u)|azznD spelń ań a waluńku

poteńcjałem |echnicznym do |ea fa.ii
fańÓw]en]a wykonawca winien

. wYKAz sPRzĘIU dÓ
rea iza.ji żznówjeńia ||Gz f

o podstawe dÓ dysPonowan a tym

' na druku lub w8 druku
stańow|ą.egÓżałą.zr]k nl 4do siwz

Jeże v/ykonawĆa Poega na potencja e
techn]cznym ińny.h Podńiotów -
wtakei sytuacjj zobowąfańy ]est
udowodrić żańawiającenu' ż

niezbędn/mi dÓ . €a zacji fańów enia'
w szcz€gó|ności pżcdstawia]ąc w tym
cel! pjsemne żobowń1aniq tycb
p!d|]1b!ó! dÓ Óddania ńu do
dyspÓfycji niezbędń'ch zasobów .a
ok.ćś korzystania z nich p|zy
wykońaniu zamówienia'

zańaNiający uzna, iż

al odpoBiednin ooteń.ial €m
!r!h4i.rryq

wyk@wca T

]eże|i qkaż€' że dysPońUje na.zędziańi'
maśfyńani i !rżądzeniami te.hnicznymi o|az
ślodkańi transporru dlogowegÓ' co najmńiej
Po r sżt, każdego f w)mierio
\qYKAfIE sPRZĘTU |j':

I aCrc#r tynka 6ki r,r I mllh
I apIikatul geÓ*łókń ny p|zy.żćpnI;
' beĆzIowózciągńiÓnyrloodń];
i ciągnikgą5 en cÓw} 74 kw (]oo(lvl);
I ciągn k kołory 29.]7 kW
' ciągn k kdłowy 4o.5o KM;
' c ągnik kołou7 7185 (M;
) kopatka na Podwoziu gąsier].owyfi r,2o

ml i
) me.han czny PomÓst robocz/6ool]5]
I Piła motÓrowa łańcuchowai
' Pila taśmÓwa eIektryońai
) pompado betonu na samochodriei
' PrzenośńiI taśmowy l5fo;
r PżyĆfĆpa dłużycÓwa rot]



Bdo$ani.d.Un.MikifuEblxo!
'cdpdfu\ii 'ńrtruijd$e}'J\.ońP.'łD^]th

> Pr4Qep^ dłu4cÓw' 4''|:
' przye€pa skrzyniowa ].'t]

> samo.hóddostawczyol9t;
' sańochódsańowńdowcfy5t]
' śańÓchódskrzyńiorydo't
| śpawalka eleklryara w rująca JooA]
' sprężarka Powietźa sPaiinowa 4J n]/mini
) śPycharka gą5 er cowa 55 kv (75 KM)i
} tory Pod żulawiewieżowel20ł8otm;
> Ubjakspa|ńoł}  2ookg;
> w}ciąg jednomaszlowy z.aPędem

) fagęsfcfarkawiblacy]na spaIińowa 7o.90

) żuraw okieńńy pż.nośńyi
) żUraw śamo.hodory r 2r 6ti
' żuraw samochodolvy '.6l;
' żuraw wieżowy lo|o*7 r6om'

stanowiącyn załąonik nt4do !iwz.

b) osob.ńi zdo|nyni do Bykoń!4l.
Ła]nów.enia' w tym' co n.jnni.j:
* r ośobą Po'iadającą upl.wńieńi.
w zakrcsić kićrowania lobotańi budowlańyńi
bef oglańioeń wsP€cja|nośCi końnrukyrńo-

odpÓwiadają.. s'maganion okreś|onym w
ustawie P.awo budow|ańe ]!b odPowiadahce
im ważn€ Uplawńi.ńiai które fos|a]' vdańe ńa
podśtawle wdeśńiej obowiązu]ąqch PźePisów'

do !.l.sĘPniąiz v,totwc, z.gbów
i!' i j.d n ozr za n i. ok 4t l ż ć:

' zfi,.Ś |4o rcbo,i1zzniz'
. e.'o do,cz| (W.nnto. zobo,JąIrz)'
. * h|i Śpaśal i w jzkiń Óklah h|azk

w*9!4!! !!!!!!!łićnia wykon2wca

ł wyłaf osób' hóre będą

w .eLu rykafańia ŚDćłniania
drsPo'!or!!!i! p!9baEi !!LoInymi dj

!o k erÓwań a obotami budow|ańyń bez
Óghńiczeń w5Pe.]a nośc dlogowej

odPow ada]ące wymaganiom okreś oryń w
us|awe plawo budowane |Ub odpow adijące
m ważnĆ lprawń]eń al |tóle zostały wydańe ń.
Podstawie w.ześńiej obÓwiąf ujących przepisów

do kielowania robolańi budowLanyńi b.f
ogranioeń w specja|ńośc i.sta|&yjn€] w
zaklesie sieci' ńn.|.cji
i uuądzeń ciepńych' w.ńv|acyjńych' gazo}'ch'

odpowied2iaInych .a św]adczenie
!Śłu!' końllÓlę jakości wrez z
i.formacjami na temat ch

famówenia' a takfć faklesu
qkonylvanych plżrf ńe czynnoś.i'
onz infÓma.ją Ó pÓdśtawe do
dyŚponowaniatyń ÓśÓb,m

. na druku lub wg druku
stańowią.ego załączn'k nr ' do

i oświadczeńi.' że osoby' kórc będą

żańówi.nia' Posi.d.ią wymagańe

ńa dru|o |ulb wg dtulu stanowĘcego



sodociągowych i kanaIizacy]ńy(hi

odpÓwiadają.e wyńagańom okleś|onym w
uśtawie plawÓ budowlane |ub odPowiadając.
iń ważnĆ uPlawnieńia' któr € zo'ta' wyd.n. ńa
podstawie weeśni€j obowiązuią.'ch Plz.Pisów|

' |nfo'macię nt' wie|łości śledniego
rocznego zatrudn.enia u wyłon.'cy
.obót budow|anych oraf |ioebńośc.
pćrśone|u łierowńioego w oklelie
ÓŚtatnich ] |.t pu €d uPływeml€.ńińu
składania ofeń' a w PrzyPadku gd/
okl.s Prowadz€nia dziłla]nok jesl

. ńa druku |Ub wg drulu
stańowiącego załącfnik ń. 7 do

do ki €@wańia rÓbolami budowlań'ńi b.z
oglaniaeń w śpecja|ności iń'ta|acyjnć) w
żaklesie Śi €ci' ińśtaIa.ji uEądzeń.Iektryczn'ch

Ódpow adające s1maganioń okeślonyń w
uślawie Prawo budÓw|ane ub odpowhda]ące
m WaŹne uprawnieńia kóre zo9lały qdańe ńa

Podst.w e wcz€śniej obowiązujących P.feP 5Ów

* Uplaw| onym geodelą

,Ćże wykonawca pÓ|ega ńa PoteńcFe
technicznyń' osÓbach zdo|ńych !o

osoby' któ|e z.]'.b,ły wfnzgln. t|ż.j oklcśkn.
uPrawni.nia Pozz ter,to|ilm Rp wińń| fyk.ż.ć'

n a b Ń kw n k a. ie z.wa dow.
do *,końf9.nia dżidflnÓś.i f budowni.|wi.,
ó* noz n ae ń e j'ykon,v2 n i u' 2 n. d z i.l l,th
tunk ji rahnian .h v budorniavie n.
te r,żÓ ri ! fr Rż 4ł Pr s p o l ir c j P o l s| i. j'
ol]pówizdziąe wfn.gżniÓn okĘślon,ń 9
prePisł.h' Ór2z posi.d.ją odPo$i.dni1 d..yzja
o lznzniu kwalifrkaąi za*odow,.h lub po'ild1ją
upr2*niehid do ,'ś$iadąPniz urłlc

. śledńiolodne zavudńieńie u wykoń.wcy
robót budÓw|anych' w okrese ostatńich } at

Pr,ed Uńvem telń nu składania ofelt'
kśftahuje się n2 Pozom e ńiń' loo
wplf.|ioeniu na pelńy €lat' w |ym co ńa]mn ei

amawająceńu' f będfie dFPonowal
zaśobami ńiezbędńymi do . €aIiz.C)i

p.żĆdstawiając w t'm cĆ|u Pis.ńn.
żobowi.za.ie tych podmiolów do
odd.nia mu do dy'poż'.ji
n. €zbĘdńych faśobów na okt.ś
|orf'stani. z nich pQy qlońaniu
zzmówi.ńia. zobońązzni. pÓdńlo|u
|aźieso dÓ udÓś|ępnknif w|ko^.w.,
zzsobów nu'i j.dhom2di. ok|eśl.ć:

. ..,6 lćEo żob iązz.E'

. d.Eo do,cł (PrzżdńiÓ' żobnvliznz)'
w izki sPasób i * jzkiń okesi. będzi.

* 9 osób' stańowi Persone|ki € low.iczy'
spoślód }yń].ń]onych uPl.wńionyĆh do
kiercwania osób. U.festniczący.h w E|ifacii
rcbót wykÓńawca winien wśkaf3ć osobę
(ooRoYNAToRA' hóra bqdz]ć n.d2olowała
i kooldynowab p.a.ę Pozosta'ch oŚób'

Jeźe|i f tr €ści uP.Mień

Ą



slŃ!ik.jó ]{di)ń tremrd$ nnó\tnl
3ńo!!nirdłd]!ojneboE|łafu

aBcrdłrlsf i l ft i l j iu{\lń'pU|'b@pfufi l6Eh

dańa ÓśÓba pÓśiada wyńagfn. uPl.wńi €ńia'
wykońawca winien wskazać przepis i/|qb
dodatkowe dokum€nty' w}iaśni.ni.' któ..
stań@ią polwieldzenie ich posiadańi.

t  PÓŃ 'e tdz i ,  z  pos  ad .  ś'od| .  fnansowe |ub

]' zamawńiący uzna' iż wykon.w.. ŚPełńi.
warunki dotyąące sytu.cji .konońi.żń.i

' s}każe' że j.śl UbefP]eczoń/ od
odpowiedżia|ńości cywi|rej w z.ktesie
PrcwadżÓnej dz ała ńÓści ńa kwotę nie
mn ejsżą niż 25.ooo,ooo PLN;

w..|u wyk.zania sPełnia.ia warunku
dotyąą.ego sytuacji ekonomicz..j
wykonawa winien ztołć:
. oń.ońą po|isę, a w pżypadku jei
blaku inńy dokumeńt Potwi €dza]ący,
ż. wykońawca jesl ub€zpieczony od
odpowiedzia|ńości qwi|ń.j w zak. €sie
plowadfońe] df]ała ności za Po sę
oPła.Óńą uważa s]ę. w szcfegó|nośc
zaPk w po siĆ' że zapłacońo
symaganą skhdkę |Ub dokument
polwieldfaiący dokońanie plze|ewu

l.że|i ż lzasą.Ąionej pl4.zyny
wykonawca nie może P.zedŚtawić
dokuńeńtów dotyąą.y.h sytuacji
ekońonien.j wymaganych Pz€f
żamawiającego' może Pteds|awić ińńy
dokumenl' hóry w wyslal.zają.y

zdo ność klćdytÓwą w ł'sokości ń ńińuń
1o'ÓoÓooo PLN (ub rów.owańość t €]
kwoty w plfypadku wa|ut innych ńiż z|oty
pÓkk Ób|iĆzoną Puy uwfg|ędńe. u
śrcdniego ku6u wa|uty obce| podane8o
PRez Na.odowy Bank Po|Śki na dz.ń
*lstawienia inlorńacji potweldającej
rysokość pośiadańych środków nńańsowy.h
|ub Posiadańćj żdo|ńości k.dytowe''

op|śan.go pżez 2.ń3w|3,ąc€go

v c.]u wtkazania spĆhiania wafuńkU
do|yąąc.8o sytuacii fińańsowći
l(ykonaw.a winie. złożyć:

i ińfolmację banku ub sP&dzieloej
tsy oszczędnoś.owo.kr€nytowei,
w których wykonawca PÓs]ada tach!nek'
Potwieldzającą wysokość posiadańy.h
środków finansowy.h |ub zdo|ność
k..dytową w}konawcy' w rysokośc
minimum ro.ooo.ooo PLN (lub
rów.owańość tej kwoty w plzypadku
waIut innych ńiź złoty PoIski obIiczoną
Przy uwzg|ędnieńiu ś.edniego klrŚu
waluty obcet podanego puez Naodovt
Bańk pÓlśki nż dzień wyŚtawieńia
ińforńa.ji porwieldfającej wysokość
po'iadanych ślodków nnansorych |ub
Posiad.n€i żdo|ńości kredytowei)'
Byslaw|oną n|e wczesnq n|z ] lll|e9]ące

,'1,



ŚpsyljNlc]i tbh).h vnord! Ąólsn
' u d o $ ó n . d . d ' s ] R e ' & d q r K s

?4c!od@$uim'<m!moN4ed6mptbfurl

F.*d "Pł}-".l.'._'", 
s|ł"d-la ot"'1 l

vykonzea moź. po|eg.ć n.
f dolności.ch fin.nsowch in.vch
b;ńi.tó"'.i"'J;j"-; j.h.;h".

P.awn.go Ęcfąc'ch go ż n.mi
FlosUnków' wykonawca w takiej Śytu{ji
'obow]ąz.ny iest udowodńić
f anawiają@ńu' iż będzie dysPońow.t
fasobami niezbśdnymi dÓ leaIizaĆ]
Eamówienia' w s2.f e3ó|ńości
pu€dsl.wiają. w tym..|u pise!r1.
robowiafanie tvch oodmiotó* do
b-at-" * a. ay'p-y.ń"Jęa"y.r'
2aśobów ńa okl.i kożyst'ńia f nich pży

Pykonywań]u zamówieni.'
EÓb.,i1rnie pÓ!!niÓ.! @ąo dó
udosĘpnidi. |ł,koĘ*.| asobt)' ńB)
l.dńdh.mi? ÓŁ|.śl,ć

| ,.ks kE".Ób.*i1.ńiż'
" ż.g. doĘtł I'ż.dńlÓr zobÓwi|4nf)'

w i1ki spos(b i w i1hń o|rcsi. będzi.

ro, PRZESIAN(l VYKLUCf ENIA vYKONA'!(COW

lo'l w c€|u w}kaf.nia brału pod'taw dÓs7k|ucż€nia f PostlPow.ni. o ldzi.l.ńie
4mówieńia wykońawc' woko|i.znościach, o ]dórych mowa w.rt' 24 uŚt' l ustawy
Plawo f ańów eń pub| Qnych (Df lJ' z 2oro.' Nl 1l] Poz. 799 z Póżn' zm']' na.ż:,|

1) ły|onawóq łtóż' łyżldżi|i {tode' n . 'ytonuiT amówi.nh
Iub ĘrÓńqą. E ni.n:|.ź}ti.' j.ż.|i ś
otrku ni.m 'ądu' t!óQ uplavońoc
Waęien podĘpowŹń.

2) łronf*.ów. w nosunku do t(óry.h oNrfu ||Mda.ję |!b
||órrh Jp.dk'ść o8ro9ono' z ły]ąthem ły|on.ł.ów łtózr po
ogłosf.n u uPrdlolci łwal| uthd żMi.fdŹÓńy pżłÓńÓ.iym
poj.nwi.ń.m śądu. ja.]i urł:d ńć pżsdu). łlpoloi.nh
w ł,/cie|i p2.r I tw d4Ę maiąttu uPadĘoi

tJ *'roii{ó9' hóż, Dl.gŹ,ł ż

wykonawry ubiegający Śię o z.mówien. muszą wykazać
b'ak Podst.wdo wył|ueenia iĆh zP$tqPow.ńia
z pÓwodu nielPełnieńi. waruńków o hórych mowa
w art'.4 Uś|' r PzP'

l'.



spq6|eja tbbyd $@!kdv f@óvińi'
Buloł.nęd4ui.miReieńr'.Kd

P.4P:dlółgdyuzyst!|
odloQflie rozłofen e m nty za €g'.h Ńhości|ub łśrz}mani.
w.aloś.iły|onfn a decyz]i Mżk]w€go Ó'g.ń!i

ł 6oby l4are' tt&e

Pnwom 6ób vykonuń.y.h Pftę

pzelups a pzeiępsNo Plz.c w]o obrclołi gosPodł.fćń! lb
PoPel. on! ł c.|u

ma]ątkoĘ.h, a Elż. Ź P'f6Ęp.Mo.łarbow. ub pusĘPsŃo
udf ałU pzo.gŹiiżoweńej 8rupń :bÓ żryążłu ńąąĆy.h na.e|u
pop.lń.ńi.pżaĘpśfu: |ub pĘsĘP5fua s!łbwegoi

' 5Pórfi Fłre'
Pżełęps Ó pÓp.h on. ł.łiąfku z

pń.Ę arcbtołą
P2ćłęps@ pżekupŚŃa' p?eięps o pżeiwko Ób.Ótow

o:ągn!.: koĘyki ma]ą*o!,y.h' a urfe fe pżełępsNo
&,gn{owmel grup e arbo

pżćnęPśNa |ub

6) sPórki Pzńne^kie' rióry.h płlneń ub .nonla zauądu

fańówien ź' pu stęPsfuo
Pżeiwko pńwom 6ób Ętonu]ąc,.h pb.Ę fło'kową'

' pEełęPnrc PuekuPsN3'
Pz$lśP:Ńo pze vko o'obw gospÓdadeńu ub nn€
pz.Śqpnło poPdń iÓńe w Ćd u o!Ęgn lc . Nonyl. mają|tou/y.h'
3hrże a pzełĘplM 5k.ó@. |ub PĘeiĘPsŃo ldziah w
rcĘmizowmei grup e a|bo żw ąft! ńająryĆh ń: e u popelnien .
pź.łęPśŃa |ub Pz.nlPs z skłbowego

' :Pó'r( konandybwg dż spólł kÓńMdy'Óftnłqine hóry.h
pałomo.nie skazano fa pżnĘpnwo

pl,łoń cób !)koiuńq.h pn.ę

ÓlrgiiĘ.ń kÓży{.i
mr]ątkoĘ.h' a urż. żż pżaĘpśMo dłbow€ ub pzaĘplM
udż].fu wfolganifowanej grupi. a bÓ żry+łu naiąq.h na .e|u
popełn € ii. plf*Ępsfua |ub ptsĘpsMa skłbowqoi

E o$Ę pnwre' hóly.h u2ędująftgo cztonh ocanu
fżądżńrego pęmno.neskazaio h pżalępśMÓ poP€]n one
93Ęfku zpołęPÓłżńńń

pnłom ośób rykonu]ąq.h Pnct'
arcbrową' pnełĘpsM Pne]łto śrcdołR|!' Pnełęps o
P?ekuPsŃ.L p2€*Ępnwo Pż6iwkÓ
ńńe p?enęPs o osągn Ęc z lozyśc
m'ń*ov'].h a bkze a PzsĘpsNo s|łbow. |!b prże$ęP5fuo
udzałU wfolgfńiżow.ń.] gruP e 3 bo &iffu na]ąc}.h m Će u

Ą



B!ó!!ńi.d4uihifu.ibd1lxo9Jo
zp'eńfrńrćiuńń!ĄP'rionFEfuFh

wykonawca musi wykazać' iż w stosuńku do niego btak
jeŚrpodstrw doryk|uoćńir z PośllPowania n. Podśtawi.
art' .ń' ż-4 Uś'' ' pkl , ustaĘ.y - P..*o fańówien
Pub|'.zrych t'' Ę\on.wco* * ioŚ-.Iu do llÓrych
otwafu |i|.w'd"Ch /ub dóryll LPadło!ć o8]o:zoao
z wy,ąth.m *'kona*!ów' któ?v Po o8łove.U uP.dbśc'

ż Maś.iw.go rei.'tru
wyst.wiony ńi. wd€śnići
niż 6 mieŚięcy Pżed

po Jnow.n'em Ędu' |.z.|' u|lad n'e P?€w'du,.
zasPokojeńia wielzycie|i PE€z liłwid.Cj! najątku

aw'tosunku do o5ób
firy.znych oświadcfeni.
wżakr.sie ań. 24 uśt' l

w'końaw.a muśi slk.z.ć, iź wobec podmiotu
zbiorow.to śąd ni € s1d'olzed€nia o żakazi € ubieg.ńi.
śię o famówi.ńi., n. podstrwie Pż€pi'ów o
odpowiedzia|ńości podńiolów zborowych ze Ćzyńy
fabrońioń. pod 8loźbą kary

2 (l.jÓwego R€jestru
(a.neBo w zakrcsie
okreś|Óńym wań' 24 ust l
ph 9 ust.wy Pr.wo
zańówi.ó Pub|iżnych'
vJt.wiÓna nie wee{ńiej
niż 6 mieriq.y pĘ.d

nie pod]ega wyk|ucfĆńiu ńa
ust.wy pńwo z.ńówi€ń

wykonawca ńusi *'kazać' iż ńić za|ega z uiszeeni€ń
Podatków' ońt |ub Śr]ad€k na ubefpi €aeńia sPołeeńć i
fdlowotn.. f ryjątkień ufy9[ańia pżewidżarych
P|awem zwo|nień' od.oae/' |ozłoż€ń..a ruty fa|eg'.h
pfat.ości |ub strzynanfu ! .aioki qykon.ńia deqzji

pÓdńio'y fb qoł. bbe hdy.h Ęd .a.R 2|':ż gbi.gfńn . l
p.dnawi.pz.pió*

Aktua|ńa ińforńacja z
XrajoMgo R€jest.u
Karn€go .|bo ównow.żńe
f aświ.dden e s4?śĆiwe8o
org.ńu sąoow.go |UD
admini.kain.go k.z)u
pochodzenia osoby w
żakleŚie ok'eś ońyn w alt
24ust . rPkr4-8ust .B)
Plawo zańówień
Publicznych' vśtawiona
ńi€ wd.ś.i.j niź 6
mi.siĘ.y Pż.d uP'w.m
telminu ŚHadania ol €ń

urzldu skarbow.gÓ olaz

Ą



sp*'|ib.j' tblij ł \!foikó\ ,'nół.m!
BŃo\lniędł- drcm]R&ńo{a!(q

Pohł erdza]ące odpÓwiedńio'
że wykonaw.a nie fŹ|ega
z opłacaniem Podatków'
Ópłat ofuf skhdek na
ubezPiea€nie zdowÓtne

zaśwhdczeńh' z. uzF|al

ło|nien e' od.oczeńe ub
rofłożen e na ra9 za|eg'.h
Płalnoś.i ub w{uyman e w
całości wykońańń deq?j
s'|aśc wego Ólganu
9*awione ni € waeśni€j
niź ] miesią.e pżed
UPłi*eń tćrńińu składania

ro'ż' wfalrÓs e okleś|onyn w swz wykonawca jest zobowiążany wykazać' nie Późni€jniż
na dfień sktadania ofert' sPe|nianie warunków' Ó króry.h ńowa w a.t' 22 ust' r' oraz
blak podstaw do w}k|uczenia z Powodu n]eŚpe|.ian a warunków' o kórych mowa w

ro']' w pżlpadku' gdyvykońawca wykazując sPełnianić wafuń ków' o których mowawa|t'
22 Ust' r ustawy Poega na zasobach ińnych pÓdńiÓtów na zasadach ok|eśo.ych w
ań' 26 ust, 2b ustawl| a Podń oty te będą bm' udfhłw rea|izacji częścizamów enia
- wykÓńawca. przl!sE!!! !ł a!! dÓ tvch podmiotów d9kuroelolr
pqqĘldfa]ąc! bńk oodstaw do Wk ucżĆ!|a !t4E!]s!lry po]!ryłz9i !!!!]j
lrÓżdziałroJ

lo.4' Jeżeli wykońawca ńa 5iedzibę lub miejscć famieśfkania poza terytori!m
Rze.żpospoIitej Po|skiejl zamiast dokumentów }7mićniÓńyĆh:

l )  *  pozYL l  2 '  ]  5  labe| '  Ś |łada dÓ t . -e r .  Jb  do l - .  e '  ty  wy*at|Ó . .  *  ha ju '  w l lo .y .
ma s edz]bę|Ub ni €jś.efań esfkańia' potwieldzająceodpowi€dniÓ,ź€:

. n e otwa|to jeco |ikwida.j] ańi ńi € ogloszono uPadłości. Wsta!ońe nie waeśni€ niŹ 6
ń eseł pued uPł}ryęm termiiu składania ofe.t'

. nie za|ega z Uiśfaan eń Podatków' oPht' skhdek na Ubefpircżeńie spoleczne i
zdrowotne a|bo' że uzyskał plfewidziańe prawefo eo|nienie' odrÓ.zenić ]!b rÓzlożer]e na
l.ty zaeg'.h P|atnÓści ub wslrzymańe w całości wykonania dć.yfj] vJtaściwego o€anu:
wysraw one nie wcześ]]Ej niż 3 mieś ace,Pued !Pl.łrqlś!!1D!!E4lanh of€r|
r nie orz€cfÓńo wobec ńi €go zakazu ubiegania Śię Ó fańówienie' wstawione lie
wcześniei !iż 6 mielĘ!Łp!?<!!pbv!ń terlrlinu składania ofeń'

b) + pof .: s|Lada /'\tr'ad-7.lF v"]lś.i*eBo otgJr- sldołc8o -o Jo- - qaĄ neBo
ńiejsą zameszkanń a|bÓ zamiesfkańia osobt' której dokumenty dotyoą' w &klesie
okreś|on/m w art' 24 ust' r pkl 4.3 Ustau-y: !ys!q!riq4ś!]ś]!!z!]ŁĘL!]!!]ioiś5ię.y puec
uphryem telm ru s|ładania ofert.

l^.



ro'5' Jefe|i w ńie)s.u zamc*ka. a osoby |ub w kaju' w kóryń w}kÓnawca ma śiedfibĘ
lub ńi.jsce fańieszkania' nie wydaj. liq dokuńeńrów vyni.ńionych Powyżej,
zstqpuj. Śięi. dokumeńlem zaw].t.iącym oświade€ni € złoźoń. pż.d ńotaliuszćn'
*ł.ś(i!'ń o.ganen sądowym' .dmi.iskacyińyń .|bo ol8.ń.m śańożądu
zawodowe8o |ub gosPodłe€go odP iednio ńi €js.a żanieszkania osoby |ub klaju'
w kórym wykońaw.a ń. sićdfibl |ub miejśce zamie'zk.ńa, lystawion'.h
odPowi.dńio w okr.ś|ońych ł}że] |erńińaĆh'

10'6' w P.fyPadku wątp wośc]' co do keśĆi dokumenru złożore8o Pźef wyko.awcę
ńa]ące8o sied2ibę ub m]ejŚce zam eśfken a Poza teryto um RPl zamawa]ący może
zwrócić sś do s'łaścis,y.h olgańów odpowiednio miejsca zamielfkańia osoby ub
kla]u w którym wykonawca ńa sićdzibę |ub niejsce zami€szl.ńia f wńioskień
o udz e.ńie ni €zbędnych infolmac]i dot'czących pżedłożo..8o dokum€nru'

ro 7 ]eże|iwykońawcą są Podnioty},t/'tipuilc€ w'Pó|ńi € GPólł..}vil.'' łonsorciur) to:

. Bnk PodŚt.w dor{!k!r!!?e!!ą- ńlsi |t'|k.zzć każd| z PÓdńiotów gyŚtqPująqch

. włlnki udf ał!]łP9!Ę!9!ą!!!!l!r!!! lL]'!r4. . ńo8ą ŚP.ł. ać łądn e lżn'
co |a]mn elieden nusiwykazać 5iĘ sPełn]ańiem PośrawiÓńegowa.uńku'

wykon.wcy biorący wsPó].] € udział w Postępowaniu Gpółl.' .ywi|ń.' koisoąUn):
m!'zą u't.nowić PElNoMocNIKA do..PrćfentÓwania.Ch w postĘpowaniu a]bo
r€pr.z.n|owańia w pośrępowańiu i ż.wa.cia umowy w 'pl.wi € zamówienia
pubIian.go (o.ygin.t Dćłnomoc.id9. IUb Doświ.d.zón. not.'i.|ńie koDie musi
być doląĆżon. do ofertvl.

ro9 zamawńh./ mÓże żądać p|z.d zawarciem umow} w splawie zamówienia
pub cfń.go' umowy regu|uńcej wŚPółprecĘ tych Uł*tników

ro,ro, N e no8ą 'ożyć samodzir|niĆ odfębn€]of.rty, Pod rygolem odEucnia takiejofe.|y
ponoŚzą ŚoIid.lńą odPowiedfia|ńość f. ńies'konani€ |ub .iena|eż''t € *1koń.ńi €
Pr4sz|ego ż zńóN,.ńif ÓEż ż^ wńi€sieńi. 2.b.f Pi €oeńia na|.żyt€go l}końenia

'Ó'']' ore.tę w'konawcyĘkIuaonĆco ufnaj€ lĘ fa odżu.o.ą' z.m.wirjącyfawiadoń
równocześńi. v./ykońawców o Byk ucf.niu z postęPowańia' Pod.jąc uzas.dnienie

faktyczńe ip.awne' z zastueż€ni.m.ń' 9ż ust' r pkt].

ro,r2' zańawiają.ywykIuczy z PoslęPowańia o udz e eńie zamówienia wykonaw.ów ńa
podsl.wiep|zeP sów art' 24ust'r Pkt l.9 olaz a .24 ust,2 pk| r.4 uŚtawy Pnwo
zamówi .ń Pubianych (Df ,  U ż2olo. '  N l r l ] 'Pof '759 ' f  późń,zń.) .

lo'l]' of €ńę wyłońawcy wyk|ueon€8o uzńaj. się za odż,.ońą

Ą



'o.'4' wskazane dokumenty mogą byćdoręczo.ew o!'gina|e Iub koPii poświadczonejza
zgodność z o.yginałem Pu€z wykonawcę. w przyPadku składania e|ehroni.hych
dokuńentów Powinny być one opat2one Przez wykonaw.Ę bezpiecznym podP sem
eek|oni.znym weryfikowańym fa pońÓ.ą ważńćgo kwa|iflkowa.ego .eĄlikatu'
zanawizjąq ń.że zażądać paedstawienia orygińał! |ub nota.]a]n e poświadcfonej
koPii dokumentu s},|ą*nie wtedy' gdy złÓżońa kopia dÓkumeńlu jćśt ń ć.zyte|na |ub
budzi wątPIiwości .o do ]e] Plawdziwości.

ro'r5' DÓkumenty śporżądżońe w]ężyku obc'ń są sk}adane wmz z tfumaczeniem na język

rr' vYMAGAN|A zAMAvlAlĄcEco |.i(ARUNK| G\qARANc]l
rr'r, zańawiający$1ńagal abywykońawca udzie|it

r na w,ykonane Place budow|ane rękojm] Bwłaicjina Ókes nie klótszy.iż]6

. gwłancjijakÓś. ńa ńatł ały. fańońtowańe maszynyiuządzenla naokres
*1ńikahcy z głaiańcji Ploducerta danego materiału/urządf ćń a/splżętU'
jednakn ie  k ró ts fy  n  żr8n es ięcy

'r 2' wÓklesie 8walańcy]ńyń wykonawca zaPeWnia Zamaw a]ącemU n]eÓdńtńyseMi5
ikÓńśeNac jęza ińs ta|owanegosPrzętu iurządzeńwtĆtn ina .hwyńagańychPrzez

rl ] okres rękojmiigwarańc] biegńi. Ód nńawrdaria decyzjio Pozwo|eniu
ra uż},tkowanie obiektu'

rl'4' Dokumentok|eśającywłunki gwłaic] sPoźądzon/wgwzoluokeślÓnegÓ
w załączniku n|9do siwz śtanÓw ińregla rącfęśćumosy'

r2. Pof osTA|E wYMA6ANIA zAMAwIA,ĄcEco
]2 r' zamawia]ąrywymaga' aby wykonawca załąłldo oie y także:

sF.ńhq! ndl$h\nŃóymół ME

b) dg9lCrarr EiE!! !!!!!!!!

. HARMoNocRAM RzEczowo'F NANsowY' którypowińień!wf8|ędniaćwszystkie
lobotyobjęte zamówien eń rÓzłoźone w okresie Plzewidzianyń dÓ w'końania
zamÓwienia przef famawiającego byćzgodnyztermińamj w}kÓńan a zamówienia.

. zEsTAw|ENIE mar€riałU/ sPrzętu/u.ządzeń równoważńych (o i| € wymaga.y)
z ok€ś|eniem typu/rodzajU/i|Óśc] icech {Pal.metrówwykazujący.h lównoważńość)'
odnosząc s ę do Pof ' wykaf u ńżtelialów^pzętu/uządzeń zamawiają.ego kórei
Ódpow.d"  w PPypadLu b|aLU E| . .gÓ  zP{a* er  J  zJTJ{ 'a ,q ! )  pPyJmL,e '  7 .
wykorawca oferu]e tak sP.fęVUżądfenialnatgi.ł jaki P.fyjęto w dÓku meitacji

A



sBłlrhcj! idiyń \Wik6! ańóNto!
{rqKdo{&tbdlbd1d{ścaa6

żp$d!!}uEnbrNNmŹ!B'!ó(fmeB'rńl.h

l]' INFoRMACJE o sposoBIE PoRozUMIE\I/ANlA s|Ę zAMAw|AlĄcEco
z \łYKoNAwcAM| oRAz PRZEKMYVANIA ośv|ADczEŃ luB Do(lJMENTów'
A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRA\I/NIONYCH DO POROŻUMIEWANIA SIE,

l ].1' \q'ko.awca moż. fwró.]ć 'ię dÓ fam.wi.jąc€go o wyiaśni.nie neścisP..-yńkacji
istotnych walunków zamówienia' zamawiającyjest obowiązany Udż €]ić wyhśń eń
ni.ztr'łocżń]e.j €dnakń epóźńi.jniż ńa 6 dniPz.d uP|yw.m tćrmiń! składańia ofe .
pod w2runki €ń ź. wńio'ek o qJaśńieńie l. €ści sP€cyf ka!i iśtoińych w.luńków
zafrówienia wńńął do z.maw]ająceto ńie Pólńiejniż do ko ca dni.' w hórym
uńwa Polow' w}znacfÓnegÓ telń ru 5ktadańiaofert'

1]'2'l €źe|iwniosekot'aś.ieńi.lleściśP.cy6ka.jii.totńy.hwłuńkówzańówieniawp'nął
po upłylvie terńinu sktadania wnioŚ|U'o którym mowawuŚl' r, |ub dotyczy
udz ieo .ychw}jaśnie l . zamawa]ącymożeudz ie  ć t ' .śneńa|bopÓzos tawić
wnroeek bez ozD.tNania

lj'3 PrfedłUż€ni €telńinU skladania ofeń ni. wPł'w. ńa biegt€rmińu 5kładańia wniosku'
Ó którym mowa w ust.l'

l]'4' Trćść z.Py|ań wlaz z wyjaśńieńiami zańawiając/ P2ekazujewykonawcoń' kóryń
pźekazał sPecylika.ję islolńych waluńków zamówienia' b€f u jawńiańia ź.ódła
zaPl.nia' a ].żeIiŚpecyfk.cja jest udostęPnioń. ń. strcnie ntemetowe]l fańk'ca

1]''' w Uzas.dniÓńych Przypadkach Zańawia]ący może Pzed uńwem tetm nu s|dadań a
ofe fmiĆńićV€śćśpecyfikac]iistot.'chwaruńkówzamówienia'Dokońanąfńiańę
śpeq'lik.cji z.ń.wiający Pż.kazuj. ni.łłoani. wśzyśtkim wyloń.wcoń' hólym
Prz.k.żańo śP.cyńka.ję i5totńych waruńkówzamówienia a Fźe|i spa.ylikacja j.si
ldosięPn ora na stlÓńie inlerńetowej| zańc*.zajątakż. ńa |eistlon e'

l].6. PostęPowanie o udzie|eńi. f2mówiżńi.' ż faślueż.ńi €m uyiąlkówokleś|onych
wustawie  PEwozamówi .ńPub ony .h  (Df .  U . f  2o lo l '  Nr l r ,P .z ,  759 ' f  póżń '
zm' ) 'P lowadz]  s iqzzachowan iem fo tmyp]sćmne i

l],7 PostęPowanie o ldzi.|enie z.mówieńia Prowadfi5ł( w jęfyk! po|skim'

l]'8. wnini.jŚzym PostśPowań uw5zeIkie oświadoeńia. wńioski' z.wiadomi.nizo.af
ińfońacie an.wlający i v'konawcy Puekafują piśćńńlel fakŚen |ubdlogą
€|ehronianą'w Przypadku oświadcfeń' wńiÓ'|.ów' żawi.dońień olaz info.macji
Pź.kazyvanychfaks€m ubdrcgąe|eklonicżńą, kaźdafeŚ|ton nażądańiedrugi.j
ńi €zwłocznie Potwi €d4 fakt ich ot|z'mania'

rJ'9' wyblańyśpośób pżek.fywańia oświadczeó' wnio'kó{ fawi.domi€ń oBz ińfÓrń.cji
nie może Ógranicfać końkuleńcji; 4wŚfe doPU*Ćzal.a je!t fotma pi5enna' 2
fastlz.źeńien w7jątków P12ewidzianych w ustawie Prawof.mówień pubIiĆfńych (Df
U z  2oro  r '  N . l l ]  poz .7 '9 ' fpóż^ zń ' l .

I 
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sPqiisj. nbhlh r!e!|ół 4mó{ń0a
!!do\!ni{nłdtnjRerbon|q'fuaoĘ$Ńdsli.rhbldrlbdyddl]'j

r]'ro wzakrĆŚefÓlma|nym i mrrytory.znym Óśobani upowaźńońymido kontaktu
zwykonawomisą

mgt! o eta PłochłQyŁcohb

. Kierownik Dfiału Adm nGtra.yjńÓT.chniczńego i zamówień pub|i.znych

4ma : WP]9!Ę!e.*@3!p.ł!Ę!r!r4]

fr{ nż' Małgorata cnbowska' Kercwnik KomórkiTechnicznej

e.ma]l] mqlabowsk.@!5P.Lą&!Eę.P]

FaK: 321 2tt-89-67

14' wYMAGANIA DoTYczĄcE vADIU M
r4r o|eńa mus byćzabĆzPi€aora wad um wwy9okośc |].2oo.ooo PLN (słown e

jeden m liondwieście tysięĆy PLN),

r4,2, w,dium może byćwnoszonew jedne] |ub kiIkU nasiępuiących formach:
} pieniądżU] prz€| €wem nalachunekbankow}famawhjącego: IN6 Bańks|ąski

o/ Katowi.e 34 1o5o r 2]4 l ooo ooa7 oÓÓÓ 7a76|
' Poręczen ach bańkÓwy.h |ub Poręczen ach sPółdzie|.fej kasy ÓśfĆfędńościowo

Il"d/lÓw. ' 7 hm ze po'e.z.nie us) esl2/ws/e pÓlęo"ń'eń Pieńiez-)m'
) gwaranclachbankowychi
' gwalanc]ach ubeżp]e.feniÓw1ch;
'  PorĘczen iach udzeany.h  prze f  pÓdń io ty lokó rychmowawar t ,  6bust .5Pkt2

ustawy z dnia 9 śtopada 2ooo l. o utwoueniu Po]skiĆjAgencj]Rozwoju
P|zedsiqbiorczoś. (Df. U, Nr1o9' poz. rl58' z Późn' fm'),

r4,], wadium wn]esione w P]eniądfU famawiający pu e.howuje na mchuńku bańkowym

144 w:d um ńa]eży wnieść pżed uPĘłem lem nusk|adańaofeń'lvad]umwniesone
w nneitorń e n ż Pieniężna na Eży z]o4ć w fom]e orycińa]U w Dzia|e Finansowo
księgo}ym ' zna]du]ącyń śię ńa Pań.u€ budynku Pr4 u]. Ra.ibońk ej37 Kdow.a.h pÓkó]
nror2. załąaając ńwno.feśnie do oferty kscrckoPię dokuneńt, Potwierdzoną z'
zgodność z orygin.łćm'

r45 cwalan.]a zapłatywadium pÓw nna być befwaruńkowa ]ńtna na pi €Msze żądan]e.

r4.6. w/ko.aw.a fobÓwiąfańy j €5twn eśćwadium na okles fwiąfania o|eńą.

)4,]' zamawia)ąq zwncawadilm wśżyśtkim wykonawcom n ef$łodn e po wybolze ofeity
ńajkouFtn]eFfejIub UnieważńieńiU po5tęPowania' zwy]ątkem wykonawcy. którego
ofeńa została wybńna Fko na]kolzystniejsza'zzastŹĆżer em ań' 46 ust 4a ustawy
Plawo zamówień pub|i.znych (Dz'U. z zarc |' Ń n)' pÓż' 759' z Póżn' zn').

{ t""""''""""""



s'Ńlfik.jn *'dh,.h vBiłdw 7ffół&lr
fe\łxdowio(hhldydud)dda'ca

?4cNdeo$ótm tffiu M d\sń' ld .om !14u,łiFi

l4'8' wykońawcy' hórcgo ofeńa żoslała wybtńa jako najkozystniejŚża, f.m.wiający
zwlac. wad]um niezłloanie Po z.w.rci! unoly w spnwie f.mówi.ńi. pub|i.znego
oE. wńie5ieńiu zab€zPieczeni. naIe4a.go vkońeni. uńowy' jeż.li j.to wńiesienia

l4.9. zamawirjący furaca nieze'ło.hie wad um. na wńiosekwykońaw.y' który*'r.of'ł
ofe q pż.d upbvem t.rńińu ślład.ń a ofeń

'4'ro' zańawiającyżąda ponÓwńegÓ wńiesieńiawadium prz€f wykońawcĘ kólemu
fwó.onowad um ńa podstawee.t'46 ust' l lstawy Prawo zańów.n pub|i.znych
(Df  U.z201or '  N l l r ] 'Po f '759. f  późn fn . ) '  jeżeI iwwyń]kuro fs l l f ygń ięĆ ia
odwoła.]a lego o|elta fÓstała wybrń. j.ko n.jko2ystńiej9a' wy|ońawca w.o.
w.diuń w te.minie okrcś|ońym Przez zańawizją.elo'

r4'rl' l.żeIi w.diuń wni €5iono w Pieniądz!' z.m.wiający łEą j. waf z ods€tkańi
w'ńit.)ąqmiz umov,'rachuńku bankowe8Ó' na hólym b''ło ońo PżechowPanĆ'
pÓńńiejszone o koszty Prow.dz.ńi. l.chunku bankowego o..f Plowłji beńkowej a
plf e|.w pieńiędzy na lachunek bankowy wskaf any Puez wykonaw.ę'

l4'j2 zamawiający fatrzymuje wadium wrez z odsetkańi' jeżeIiwykonawca w odpowiedfi
n.w.fwan..o którym mowawa.|' 26 ust,, lstawyP.awo zamówien pub|i.zńych
(Df '  U ' zżo lo l '  Nr r l ] 'pÓz '759,zPóź.  2m,) .  n ie fłÓży 'dÓ|uńeńtówIub
oświ.dcz.ń' o który.h moM w a ' 25 usl' r usta*'' Prawożańówi.ń pub|i.hych (Df,
U.2 2olo l. N.rl1' poż. 7'9. f późń' fn')' |!b Pełnomo.ńi.tw' chyba ż€ Udowodni'ż€
wyńlta lo z Pff'o'ń ńie|ćżąry.h po|.gostlonie'

'4B' zanawńją.y żatrżymujćwadium wr.f z odsetkami' ieże|iwykon.wca, hó|ego ofeńa

' odmówił podpiŚania umory w s P|.wi. z.mówi€n a pub]]ańego ńawłuńkach
okrcś|onvch w ofelcie:

| .]ewnióŚłrymagańecofabefpieczen a ńaIeż'tegou7ko.ana umÓ*}]
} zawalce umowy w sp|awie famów]enia Pub czrego stało Ś]ś ni €moż|iw.f pżyczyń

|€żąc'.h Po ltrÓńić wykÓnawcy'

r5  TERMINzv|ĄfAN|AoFERTĄ

]9.r' wykon.w<a Pozoilaje eiążańy ofeltą pż.z okres 60dni'
''2. Bi.8|.mińu fwiąfańia oiertąlofpocyńa Śięwnzz uP'wem t€mińu 5 .dan]a ofert'
l!]. wykonawca ŚamÓdz]ć|ńieIUb na wńio5ek zanawiającego może pŻ.dłużyćteln n

związań]a ofeńą' z tymżefamawhhcy może ty|ko raz' co najnne]n. ]in pżćd
uPł'w.m telm nu zwĘżai a of.ltą. fwóĆ ć s q do wykonaw.ów owylażeńi € zgody na
Przedłużer e tego tĆlminu o ofiacfony okei nie dhższyjedr'k niż 60 dni' odmowa
u7laż.nia zgod' nie powodu]e u!ratyw.d]um'

r54' pżedfuż€nie terminudiąfańia ofeftą jest dopu5zeaIne '|ko zjednodeśnym
PEedł!żeńiem ołreśU ważnoś.i wadiuń .|bo' jeże|i ni € j €st to moż iwie'
f wni.sieni €m ńowego wadjun ńa pżedfużony ok. €s łiąz.ni. ol..tą',eźe|i
Pn.dŁż€nie tć.mińU diąfańia of €ńą dokonywane jest Po wyb!n. of..t'

/]



sEdtłj' ildtryt fnŃótr hótridŹ
|!do\!nird4di.siR4ieŃ!KsaD$r{Kdolchbldrlradtd&'m

4sPd&o$otnl4ruiddwy!'lfom'.Ar,i ' 'ch

h

na]koEystnieFzej' obowiązek wńi.s eńia nowego wadiUm lub ]ego Pżedfu żćn !
dotydy ]edyniewykonawcy' które8o of€rta zośała s1bEna jako najkorzystnieFża'

I6, OPIS SPOSOEU PRZYGOTOV'YWAN IA OFERT

l6'l' !(y|ońawca ńoże złożyć ty|ko jedńą of.|tę'

l6'f' TleśćÓfe ,ńu!iodpowiadaćtl.ści'P.<yń|G.iiEiot.ychwarunkówzanówi€nia'
zan.wńlą(y ń'e p.zewiduje zs'ol ko'tów udfi.łu w PostęPea. 'u'

l6 ] wpt'yp'dtU Uń'fulfńieńil po'tśPo*rńi. o udae|en'e '.mow|enIa f Pulcfyn
!.i.cy.h Po sxonie zamawiające8o' wytoń.Moń' hóży 2łoż'|i ofeĄ
niePod|€g.jącć odrżuc€niu' Pż'Śł!8Uj. .o'a..i. o *.ot uzasad.ionych kÓ'ztów
uą.stnictwa w PostęPow.niu' w Śzcz.gó|ńości kosztów Pżygotowańi. ofery.

l6 '4  ofeńaw.azzestanowiąc 'ń i ]e j iń leg4]nądęśćzahanikań inus ibyćsPoŹądfoń.
Pnez Wko.awcę ściśLewedfu g PoŚt.now.'1. ń e]fe] ŚPe.yfi kacji istotnych
wa runków z.mówieńia

l6'5 ofe|ta nusibyć sPoządzona wedlug wzo|u fomuh.2a ofeltl stańowiącego ałącfń l.
n|1don nie]vejsPĆcylikacjiktohychw:runkówzamówienja'

l6'6 ofe|ta nusibyć naPisana wjęzyku Po|skiń'.a końPuteue' ma5zynie do Pisani. Iub
ręańie dfu goPisem bądź nie.ń}v.|ńyń a|l.ń.ńt.ń,

16'7, Plopońlj. śię' aĘwśzyśikie ż'pi'ańe 't.ony oferty waz f faĘońikamibń ko|ejńo
pońuń€r@ańe iĄaońew sposób tfu.łyorz n. każdejstońie podpil.ńe plfez
o'obę (osob' 'phwniońe do skł.d.ńi. oświada€ń wo|i w imieńiu wykonawcy' pży
czyń.onajńńiej na pieMz€j i ostatniej nrońie ofeńy PodPis (PodPisy) by'
op.tlzońy pi.aęcią imi€nną wykonawcy' Pozosr'e stlońy ńogą być P.lafowane.

l68' wsze ki. poprawki|!b żńiań'w tekści. of.fty mlszą być parafowane przef osobę
{osob' PodPisujące ofe ę i oPalrzońe datami chdokonanh.

r6 9 wykonawca żańi€szcza ofertę w dwó(h koPgtaĆh oz.aeorych nazwą iadl.sem
zańawia]ąc.go Óraż Ópńańych w ńa'|ępują.y 'poŚóbj

''ofe a ńa: 8udowa ńiędzy u|icańi Recibor'lq a Kośfarową w Katowicach budy.ku
dyd.|tyono.badawdćgÓ iku|tula]ń.8o w.az z zagośpodarowańień tercńu ńa otw.lty
P. fo.ń Pżestżeńńych N|E oTw|EMĆPż.d: 06.06.2or2 coJ2' |ol''''

Na wewnekfn.i kooćrciś ńa|.j] pÓda. ń.zw€ i adlćŚ wykonaŃ' bv uńoŹ|iBić zwlot
ni. o!w!4qi9EĄ!g4pądku do!!!a:!!]łięiz.!!.!jriąśra!p9le!a!a.,

l6.lo. w'ko.awą może wPlowadzić hi.ny |ub wyĆÓfać 'ożoną Pzez siebieofeńę
}'ączn. Pzedteminem sHadańl. of.|t i Pod wa.unkiem' źe pżed UPływem tego
telm nu zamawiając) otżyma PiŚ.mn. Powiadon enieowplowadzĆniu zmian |ub



wycofar u oferty' Pow]adomienie to musibyćopisa|ewsposóbwskazanyW Pkt l6'9'
orf dodatkowo ofńa-ońe s}owańi ''z M |ANA ' |ub ''wYco FAN IE' '

r6 ]r' Jeże]iwykońawca fastlfeg.] że iń|ormacje stańowiącetajeńńicę Pżedsiębioutwa
wlofuńieńiu przepiśówÓ zwa|czan u n e!.f. wej kÓńk!reń.] ' ńie ńÓgą być
UdostępniÓńe'.fęść Ó|elt'' któ.a faw era re ińlorńa.je ńaIeży Uńieś.ić wodrębnej
kope|c ieozńaczo|e jnapsem: ' ' In fo lmac jĆŚ tanowące laFmni .ępżedśębiÓ lśnła ' ' ,
wykonaw.a nie może zastrzec infomacji, o kórych mowa w ań' 86 !Śt'4ustawy
P lawożańówićń pub iony .h  (Dz '  U ' f2oro  l '  Nr r r ] ,  pÓ f '  759 '  f  późń 'zm.) .

r7' MIE]scE oRAf TERMIN sKłADAN|A IoTwARc|A oFERT

r7'l. ofeĄ ńa eży składać w siedz bie zańawającego. Pokójnr: BudynekAsP
w Katowi.ach ul. Raciborska 17, pok. oor do dnia 06'06-2012do godr, 'o:oo.

r72' zanawa]ący niezv'oani €fawadÓmiWkońawcęozłożeńiu oferty poterńińieo.af
zwrócio|Ćrtę Po uPł}ryiĆterminu do wniesienia odwo],an a'

r7.3. otwarcieofe nastąP w dniu: 06.06-201 2 o 8odf. r ol5. w s]edfibie zamawiahceeo'
pokóinr B!dyńĆkAsPw Kalowicach u|' RaciborŚka 37' saIa seńatu,

r7,4, ohłłciĆ Óf €rt jest ]awne
r7'5' EezPośledn o P2ed otwalciem ofertzamawiająryPodaje kwotę' Fką zam ie2a

Pżeznaczyć |a slinansowań Ć zamów]enia'
r7'6' Podaasotwarcia ofert PodajĆsĘ nazwy (nm' onf ad rĆsy lvykonawców, a takż€

]nfolmacF dotyczące cĆńy, terminu w}konania zamćwienia, oktesU gwarancji
] w&unkóW Płatności zawańych w oferta.h.

I8 .  OPIS SPOSOBIJ  OBLICfENIA CENY

l3'l' lqkÓnaw.a pow nien sPotżądzić ofeńę cenową wg wfolu Ókreślonego w fĄdń iku
nrr do śiwz. cena na Ófer.ie pow]nna być .ćną .ałtowitą iwy| kaćfkakua.]i
kosaów (wg z.tączńikŹ ń' r4' wykonańia pra. pż.flqkÓńawĆę spÓźądżońa ń.
pÓdśta'ć opG! fanówienia iuwarunkÓwań j €go rykÓnańia' dokUmenlacji
plo]ekÓwej' pżedmiarów, specy|kacji te.hńicżńy.h iodbioru robót, faĘcfonych
decyzji dot' ińwestycji ]lp'

l82' oferowana cena powinna zawie€ć kÓszty budowy ikoszty związane
zs}konan i € n  Pzedmiotuzamówien i . 'wtymm. i r ' :kosz tywykonan ia
irwenta.yzac] geodezyjrej Powykońawcfei' ko'ty Pod|ącfeńia ńediów' c]a'
Podalkóu W}konan]a oceńy eńłg.tyłńe] budyńku ońz Pozostale ko9tyzwąańe f
Prawid|owyff wykońanień Pźedńiotu fańówienia olaz zgłcŚfenień budyiku do

l8]' DÓ Ćeny netto lqkonawca dodaje Podatek VAT' (wota Powiększora o PodatekVAT
będfiĆ ceną zamówie.ia uw doęrioną na iormuhzu ofe.ty ] |ozPatwaną P|zy
wyboEeWyko.awg.

184. zgodń]efart.9r ust']a PfP, ]eże fłożońo ofełę' kótis,ybór PrÓwadfłby do
Powstania obow ązku Podatkowe8o zamawaiącegofgodńie z pźeptańiÓ podatkJ
od towalóW iushgw zakresie do'cfącym wewną1żwspó|ńÓtowego ńaby.ia rowarów.

s'{yi|&]e ńbhFh $ndół ?łó\i.m!
Bdoum{d4dtmjRsńoErł3K*f@sqŃ(doNiulhbldyokud)dd'fa

,4spdmlotmtmumŃrń'F*.omp?su?'mFh

Ą 
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zańawia]ącyw ce u or.ny rak ejÓ|€rty do ża do przedśtawiÓnej w niej ceńy podate[
Ód tÓwarów l usfu g' który miałby Óbowiąfek wpłacić zgodnie f obowiąfljącym

r8'5 cena powińna być wyraŹona w złotych Poskch zdoHadnościądo dwó.h m ejr Po

r8'6 wynaglodzeni€ wyko..wcy j €stwynagrodzeni€n rycza]towym'
r37, zamaqiający ńie Pżewiduje waIolyżacji wyńag.odzenIa'
r88' Roz|iczenia ńiędzy fanaw a]ącyń a wykorawcą będą Prowadzonewwa|uc]e Pokkiej'
r8,9, zańawiający Pzewiduje udzielenie zaIiczek na Poczetwykorania zamówienia'

ńa włunkach okeś onych we wzoue umow}'

l9' oPIs KRYIER|ow' KToRYMl zAMAw|A]ĄcY BĘDz|E s|Ę (|ERowAt PRZY
wYBoRzE oFERTY, wRAf z poDANlEM zNAczEN|A TYCH XRYTER|ÓW I
SPOSOBU OCENYOFERT

l9'l, famaw]ają.y będf ie oceńiatofertywedług nstęPujący.h kryt€iów:

ao\ąl!Ńdovo.hbudrlkudydd1].a

)92' pudkt| P|zyznawaneza Podane w Pk r4'r kryleria będą |czońe wedfug nastęPująrych

L]c fba  punktów = (cń iń/co f )  ł roo*waga

. cm]. - na]niźsfa cena sPoślód wŚzystkich

-cof. ce.a podana w oferci,.

l9']' Po dokonaniU Ó.eńy puńk' plzyzft|ę pąezkażdecozcfłonków KÓmiś]i
PzelaBowĆj f Óstaną f sUmÓwane' suńa Purktów uzyskany.h stanowić będf ie
końcową o.enę dańej ÓfrĄ

r9.4. w toku badania iÓcćny ofertzańa|ł djĄcy ńÓżeżądaćad wykonawcówsyjaśniĆń
dotyczących veśc]fłożonych Ófelt' N edÓpUsz.zaIn€ j €5t Prcwadzenie między
zamaw ającym awykÓnawcą ń.gÓĆ]rcii dotyczący.h złożonejo|e|ty omf.
f zanrzeżeniem Pkt ]9'6' dÓkon'vańk jak ejkÓ w eI zńianyw ]e]treśc

'9 5' ]eże|iwokreś orym termin ewykÓnawca nie fłÓży s}ń3ganych Pzez zamawia]ącegÓ
oświadczel |ubdokumentóu o kóry.h mowawa't,25 Ust,l ustawy prawo zamóweń
pubIi.fńych {Dz' U. z 20lo l N|]l]' Poz 759, f późn' fm,) |ub pełńÓńocńictwaIbo
)ez. ziÓży wymaąane Paez zam awiającego oświad.fenia i dokuńerty' o który.h
ńowa walr.25 ust l ustawy Prawofamówi€ń plb dnyĆh (Dz' !' z 2olo r. Nrrl]'
PÓz'759'z Póżn' zn'')' zawielającĆ błędy ubwad|iwepełńońocnictwa'famawa]ący
wefwie gÓ do iĆh złożenia w wyznaczon/m telminie' ch/ba że mińÓ ich f]Óżeńia

[r



olelta wykÓńawcy będzie Pod egaćodrzu.er u a bo koń eone będzie Unrważńenie
postępÓwańa 'złÓźonenawezwanezamawia jącegoośWadczen ia idÓkuń.ńry
powinnyspełniaćwarunk okleśońe wart' 26 ust'] ustaw} P.awofamówiĆń
pub czńyćh {Dz U z żolo. Nr rl]' poz. 759' z Póź. f m')' zańawiająĆy ńÓże także
w wyznaczonym plfez śjebie term]nie' wezwać do ztożenia w'aśn Ćń doty.ząĆyĆh
oświadczeń ubdokumentów

l9 6. zamawiają.y PoPnwiawolerce:
l  ocz ' rys teomy 'k ip iśaEk ie l
. ocz}ry ste omy'ki lachlnkÓwel f Uwżgęd.ieniem konsekwencji rachunkÓ*1ch

dokonanych poprawek
. inne omy'kiPo]ega]ące na niezgÓdności Ófćrty że sPecyfikacją istotnych warunków

zanówieria' niepowodu]ące iśtotny.h fń an wteścio|€|ty
niezw.|ocznie zawiadaniającÓ tymwykÓńawcę' którego oferta zosta|a PoPnw ona,

r9,7, Jrfe żłoźońo ofeńę' któle]wybÓl Prowadziłby do pÓwślania ÓbÓwiązIu Podatkowego
zamawiającego zgodnie z pżepiśamiÓ poda|ku od towarów i usług w zaklesie
dotyczącym wewnątrzwsPó|notowego naby. a towalówl zamawiający w ce u oceny
t.keiofertydo kza do pu edstaw onej w riej .eńy pÓdatsk od towarów usług' który
miałby obow ąfek wp|acić zgodni € z obow ązująqmi pżĆP śańi,

l9'8, Zańawiający w ce|u usta en a czyofeńa zawera lażą.Ón]śkąceńęwnosunku do
pź.dńiotu zańówieńia' zwóci5 ę dowykonawryÓ Udzie|eńie w Ókrsś|onym
telm ń ewy]aśńiel dotyczących ehmertów ole|ty mająĆy.h wP'w ńa w}sokość.eny'

'9'9' zaffawiająĆy, o.en aiąc}'jaśn eria'weźmie Pod uwagęobekĘvńe.zyńń ki,
w sfcze8ó|ńościosfczędność melod/wykonania zamów enia, s}brańe rozw ązan a
techniczne' wyjątkÓwÓ sPży]arące warunkiwykor)ĄVania zamówienia dÓstępńe d a
wykÓńawcy. o./8 ńalńość P.o]ektu wykonawcy olafwńw pomoĆy pJb]icfnej
!dfie|ońei ńapod9tawieodrębnych P|zePisów'

r9lo. famaw a]ący odrzuc]ofe ę !qkÓńaw.y' któ.y nie z1oż},ł wy]a śnień |ub jefeIidokÓńana
ocena wyiaśnień wnf z dostłcfonym dowodańi potwie.dz ' że ofeńazawiem lażąco
n 5ką cenę w stosunku do pżedń ot! fańówien a.

l9 rl famawiają.yodrzuca ofe ę, ]eże i:
. jÓśt ni €zgodnaz ustawą]
l jejtEść nie odPowiada tleści specyfikacji istotny.h wa ruńków 4mów e.ia'

fż'śrżeżen em Pkt l4'6 |it'c'
. jejzłożenie stanowiczyn nieuczciwej kork!leńc]] w rozuńieniu PrzePisóW

o zwa czan u nieuczclwejkonkurencji;
l zawera lażąco niskącĆńę wslÓśUnk! dÓ pżedmiotu zamówienia;
' została złożona p.fez wykonawcę wyk|udońego u udż ału wPostęPowaniu

o udzieIenie zamÓwienia Iub niezaprosfonego dÓ śkładańia ofeń]
. żaw]ć.a błędywob czeriu c€nyi
t w7|ońawca wtelminie ] dniod dnia doręczen a zawiadomienia ń e f8odzil s]ę na

póPcwienieomylł ' o hórejmowa w ar(' 87 ust'2 pkl'3,
! iestnieważna na podsĘweodrębnych pżepisów,

udo\ | ]nię{4 dtei fuqibFĘ ! Ko@o

t



20'  UDz|ELENIE zAMow|EŃ|A
20'l' zamawiająry!dzieIizamów'eniawykÓnawcy'kióregoolertaodpowiadawsfystkiń

wymaganiomokleś|onymwninieFze] sPeq{kacji stotny.hwarunkówzamówieńa
ifostah ocenionajakÓ najkożystnie]śzawoparc]u o podare w}źej kr',terh oceny

fo.2. zamawiający unieważniPostęPowaniew Śylua.] ' gdywyśtąpią przćśłańki wskazane w
a l t '9 ]us tawyP lawozamówieńPub| i . znych (Dz 'U ' z2o lo l 'N t11) 'pÓż '759 ż pó ' r
zń)'

20.3. N ef*łoeńie Po wybo2e najkoŹFtniejszej o|eńy zamawhjący jedńoeeśńi.
faw]adońi wy[ońawców' którzy 'ożl|i oferty' o:

' qboże najkoźystń e]szej ofeĄ' Podając nazwę (fmę) ' a bo mię i ńazwis](o'
siedf bę a|bo adles zańieszkania i adres wykonawry' kólegÓ Óiertę wyblano'
uaśadńieńie jej wlbo.u ońz nazwy (firm'' a|bo imiona i nae śka, śiedfiby a bo
nie]s.a zamieszkan a iadlesy wykanawców'|<tó|zy złoży i Ófetr/' a lakże punktaĆ]Ę
Przyznańą ofeńoń W każdym kytelium ocenyofeń iłącznąPuikhcję;

> ł,ykoruwcach' hórych ofe.ty zosta' od2ucońe, pÓdająĆ Uzasadnienie lakyQne

) wykonawĆach' [tóu y zo5tali wykIuczen] z Postępowania o udfić]eńić zafoówi€nia'
PÓdahc ufafdnieńie [akryczie Pnwne ' ]eżeIi postępÓwanić ]eśt PrÓwadżońe w
tryblePżĆtargu nieoglar eońegol ń€gocjacji bez ogłoyenń a|bÓ zapytan a o c.ńę;

I terminie'okreś|Óńyń z8odniez art' 94 uŚt' r |ub2 ustawy Plawofahów]ćń
Pub dnych (Df, u. f 2oro.. N| |1' Poz' 759' z Póż|' zfr')' PÓ któregÓ upł'vi.
umowa w sPrawie zamówienia publicznego może byćzawańa'

2o.4' ogloVen e zawiĆEhce ińfolmacie wskazane w Pk 20'] t' a zamawiają.y Umieści ńa
5tronie interńetowej M'aso.katowice pI olaz w m]ejscu Pub|icf ni € dÓstępnyń
w swojej s edzibie.

20'5' ]eżeIiWkońawca' królego ofeńa zost3ła u7bnna' uchy]a się Ód zawal.ia Uńow}
wsp lawezamów]eńa pub l ianego ubn iewnos iwymagan €go fab € fpć . feń ia
na eżytego wykonania umosy' zamawiający moze $ybńć ofelrę najkożystn eFfą
sPośród PouoŚtały.h olelt bef pżeplowadzania ich PonÓwnego badania ioceny'
chyba żezachodzą pŹĆsłanki unieważń enia PoŚtśPowa. a,o który.h mowaw alt' 9]
ust' i lslary Prawo famów eń pub|icżńych (Dz. U. z 2oro r' Nr 113' pÓz' 759| z Póź|

spdrlrkj' jjbhllr \ei|ós mosicn!
BŃowa ńiędĄ dtMj Rk]b!6|Ę r Ks,@v{ \ klNsi bdlŃ! drd*!v@

46Pde$rotn lwN Ą! oN!Ą p&

2],  IN.oRMACJE o FoRMALNośc|AcH, lAK|E Pow|NNY zosTAĆ DoPEŁNIoNE
Po wYBoRzE oFERTY v CELU zAwARc|A lJMov./ 'lqsPRAW|E zAMÓw|EN|A
PUELICZNEGO

ż\'1 zanaw ająCy żaw|żeumowę w sPrawie zamówienia Pub|iczńego' f zaŚtu€żeniem ań'
l8] ustawy PtawÓ famów eń Pub]icznych (Dz. U' ż 2oro l' Nl rr)' Poz' 759' z Późn
zm')' wlerminie nie krótśfyń ńiżro dniod dnia Pzesła.ia żaw adońień a o wyboue
na]ko2ystnieFżej of. y] jeźe|i zawiadomienie to f ostanie Przesłańe w sPosób
okr.ś]Óńy w art, 27 ust.2 ustaBy P|awozamówień pub|icfnych (oz. U z2olo l Nr
1\  ) '  Poz '  J59 l  ż późn '  zń ' )  '  a  6a  r5dn. jeże]zÓśtan i € pźesłarewinnysPosób '
zawalcie uńÓw} będziemoż|iwe Pzed uP'weń telmińów' o kórych mowa powyżej'

h



jeże|iwystąPią oko|iĆf.ościwyfrieniońew a.t' 94 uŚt f ustawy Prawo zamówień
publ ic fńych (of .  U f2oror '  N l r '}pof ' '59. f  póŹń '  zm ) .

2r'2' o mić]s.u itelminir Podpkari. umowy zam.wiają.l Pow adom i wybń.ego
lvykoń.w.ę odr!bnyń pi'ńeń |ub t €|.fÓńiczńie'

2r'j, zakr€s świadcz€ńia wykoiawcy w}nika]ąc' f uńow} jeśt tożsańy z ]e8Ó
zobow ąfań]em zawa|tym w of.rcie'

2j'4 w PŻpadk! vbo|u ofeĄ wykonawców wsPó|nie ubegając/.h śiq Ó udfie|€n e
zamówi.nń (konsoąa' spółki cywiIn.) zamawńją.y może 2ażądać PrzĆd f.watci €m
umowy w sPr.wie zańówienia Pub]icznego umory lćgu|uiącej wśpółPń.Ę ty.h
wykonaw.ów. wyko.awcy wśPó|nie ub egająĆy się o udzie|eni. zamówien]a Ponosfł
ŚoIidiną odPeiedzi.Iność 2a wykon.nie umowy i wnieśień.. żab€fPićo€ńi.
ńa|ezy|ego wykonania uńowy

22 VYMAGAN|A ooTYczĄcE zABEzP|EczEN|A NALEZYTEGo wYl(oNAN|A

22'r' wykon.wca fobowiązany iestwnieść f.beżPieczeńie na|eżyt€goqykońania umowy
w wysokości lo % ceńy ofeńowe]

żż'2, zabefP|eczen|c ńożebyć wńoszone w.dfug wyboru wykonaw.y wjednĆjlub w kilku
.astęPu]ących folmach:

' Poręc...]'ch b.ńkowych IUb PoĘeeńia.h sPóldf ie|Ćze] kaŚy oszczędńościowo
keĄlowe]' z tyń że Źobowiązań e kasy jćst zaw*e zobowiązaniem Pe.lężnym;

I gwalańcja.h b.ńkdvy.h;
) gwłańcj&h ube2Pi €czeńioł7.h]
' poręaeńiach udzie|anych pż€fpodńioty'o których ńowawań' 6bust'5 Pktż

ustary2d.ia 9 |istoPad.2ooo r' o utwozeń]u Pokkj.i Agen.jj Rozwo]u
P|zedsięb]o|czości'

' z.b€zPi.deni. w.osŹońe w Pieniądzu wykonaMa wPh.a Pż.|€weń na Echunek
bańkow.y wsk.zańy prŹ.z fańaw aiąCeto.

22 ] w pr4Padlu w.ie,ienia wadiuń B Pieńiądzu wykoń.w.a nożewyBzić zgodś na
fa|icze. e kwot/ wad uń ńa pocfet zabefpićczeńia.

22 '4 ' ,eże]] fabefpeczćr iewn ies iońowPien iądżU'z .mawia ją .ypt € chowu]e jć ia
oPlo..ńtowanym rachunkU b.nkow/ń' zafiawia]ący zwB.a f.befP .czeni €
wnie9on. w Pi.niądfu z odselk.mi wynikającymi z umowy l.chunku bankow.go' na
którym blo ono Pże.howPV.ne' pomłieFzon.o ko*t P|ow.dz€nia tego la.hunkU
oBz Plowifji bankow.j ra pże|€w pi €niędfy ńa.a.huńek bańkowywykonawcy

22'5' w tlak<i. reaIif.cjiUnosywyko.awca może dokonać zmiany lomy z.befpi.czrnia
n.jćdną|ub ki||G folm'o hólych mowaw pkt''''' ' zmiz.a formyfab.zPićd.nlaj.'l
dokon)Ąv.na z zachow.niem cią8łości zabezPi.czenia i bez fmniejsf.nia i €so

ab{4 \ turowrtrh b!!yd! dyd*9.a

Ą  
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sElilln nloh).|' $ni|d$ eó$nM
Bdoyżruld.d'cqifu'bEbóK6

4cld{otqnnkNrud$d)pd6mprdGnnFt

22-6. zanawiają.y N|.ca zlbezpieeńie w temińi. 'o dni od dńia v/ykońańia zamówi€ńia
i uzńańia pżez z.ń.*iającego fa ńa|.zyci. s.ykońan.' Kwo|a pożoŚtawiona na
fabezpieeeńie losza.ń 2 q^ufu rękojmiz. w.dy ńie nofe Pżekr.dać ]o %
wysokościz.bezpi €eeńia. Kwota. o któlejmwa w a.t, r' uśt.2 Uśt'wy Plawo
fańówi€ń pub|ieńych (Dz' U. f 2oro t' Nr lr]' pof' 759l f późn' zm')'jesr zwńcńa
n iepóźni € j  n iżwr5 'dn iupoupływieo| l . Śu lęko]ń i fawady '

2]' |sToTNE DLA sTRoN PosT^Now|EN|A' fiÓRE zosTANĄ wPRowAozoNE Do
TRESCI UMOWY WZOR UMOWY,

2]r' |stÓtńe pośtańowieńia umowyokreś a wfór umowystanowiącyżałącfńik n.lo
do niń]ĆFzej Śp€cynkac] '

ż3.ż zznz9|iając| wyna9a' aby wykonawe PlfJd PodP s.km umow zło4,ł
zam:wia]ącemu kosztorys w}konawczy

4']' zamawńjąq Pzrwidu]e możliwość dokon.ni. !!totnych zmian zawzńej umowy
w stosunku do trcści ofe y.a Podsbw.' któl.j doko.ano ryboru wykonawcy

' wyśokości s'yńaglodzeńi. w P.fyPadku zmi.ny 5taw|ł PodatkuvAT'wodniesie.iudo
tej aęści wynagrodzenia' któlei zniana dotye';

' term ńu .ea|żacji Pn€dń iolu z.nówi.nia' Pz.z okr€s równy oklesowi tNania
pueszkody' gdyj €stona ŚPowodowana naŚĘP3t\ł.m oko|i.zności leżą.ych Pośtlonie
fańawiają. €go' takichjak] ulludńieńia' z.wieŚz.nia robót Iub pu eszłodami &jącymi
się przypisaćzamawiającenu' |ub lz*.dnionych Przy.zyn obieh}Nnych tj'
ńićfa|eźnych od kaźdeize stroń

' Óśób prz€widfi.nych do re.|jfa.j]zańówieńi. plz €z 5l6nyw plzyp.dku
ni €plz €widfiańych Źdażeń |osorych ń iń takichjak: śmi€t'cho.oba' ustanie
śtÓśUń]o placy' zmiana z.kreŚu obowiązków' ni.na|.ł,t € wyko.'ryańie obowiązków'
pÓdwarUnk]€m' ż€ o5oby fapropońowańe bqdą po9]ada' n inimum takie same
kwaIifika.jć jak osoby w5kaz.n. w umowiei

} Podwykońawcy' jeż€|ipÓd*'Lońawc. ńie9,'końuje pr'. ż n.Ieżytą sta|annością' u|egl
likwida.jj' do5zło do lołiąz.ńi. uńowy ]-ączącej 8o f wykońawcą;

> żmia.yzakresu ŹęściP|a. powieżońych podrykońawcyw PlzyPadku gdy:
. kÓniedńość pow]erz€n a Plzezwykoń.wcę pEc Podwykonawcy sPowodowanaFst

rofwiązaniem umówoPracęzpla.owr kamiwykońu]ącyń] placęwd3rej
bB.żyw takiej kfbh, hóB urkmoż|iwa |.a|izach plac Pżef 

'vykońawcę;
. wProwadfenie pÓd*'ykońawcy faPewni IeP*ą reaIifację danej części zamówienia;
.wP.fyPadku opóź. eń żapewńi telmińową rea|ifac]ę Plz.dńiotu uńowy.

) zamiany ma|€riałów/śplfĘlu/urfądfeń plzewid'lańych do w}kona. 3 zamówienia
wUzaŚadn]onychiudokuńeńtow.ńtchPżefwykonawcęPzyPadkach,5Powodowanychnp,
brakem ńa rynku |Ub}''cofaniem zobrotu dańć8o ńale|ialuAprzątu|u|ządzen a'

wykonawcawinien zaoferować w lakiń PrzyPadku m.t.riałAplfęt/!żądzćn eo nje go.szych
P3rem€tnch lunkionaIno.!żytkowych i wa|orach e5t.tycznych, bef ńoż|iwości
Podv.'żsfĆniatlnagrodf.ńia' o i|eżań]ań. ńoż.plowadfić dÓfńian projeho*)ch'
Proj €kant musi wyEzić fgodę na poryż'że' plfyczym zmiana ta nić ńoże wpłyrvać ia kożt

ń  
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ŚFqdk.jr Ąbhrah lłńK\r ?ańoNtrmn

ińwsty.]' Pogo6zen €i3kościrobót b'dynku we wszystk ch obszarach zw ążańyĆhż]egÓ
funk.iona]rością i esretyką Ólaf PowÓdować do M.ostu kosztów ekśp|oatacji'

l w PzyPadku zmniejsz.ńia fak$u świadoer]a tezyg.acji z w}kÓńana .zęści
zańówen 4 pżĆwiduje się odPowiedńe fńńieFżenie wy|aglodfen a wykonawcy
Ó ń]e flćaIizowaną czqść rcbót'

2]'4 warunk]Ćm dokonania zmian' o któryćh ńÓwa wyfei jest fłożenie wniosku PŻez
strÓńę ini.]u]ącą zmianę' zawierają.e8o: opis plÓpouycjifm an' Uzasadnien ezm an'
Ópk wń/wu fm any na harmonogrń óbót t €rńiń wykon.nia umowy'

2]'5 w PrzyPadkuwystąPieńia o[Ó|iĆhÓściwymienionych w Pkt.2]']. terńin zakończeńia
lobót moŹe uL€codpowiednieńu p.fedłużeniu niedłużejjednak njż o oklestŃańia
t/ch oko]]cznośc '

24 PoUczEN|E o sRoDKAcH ocHRoNY PRAWNE] pRzYsŁUcUJĄcYcH
wYKoNAwcY w To( lJ  poslLPowAN'A o UD7|||.NIE zAMÓw|EN|A

24' l .  środkioĆhrÓńyprawnejpżysługu]ąwykońawcy'atakżeirnenu podmiotÓwi,  jeżeI i
ńa ub m]ał nte leswuzyskan iudańegÓzamóweń iaorazPon i ósł|ubmożePon]eść
sżkÓdęwwyniku naluszen 3 przez zańaw a]ącego przepisów lstawy Prawo
fańówień p!bIi.fńych (Dz' LJ' z 2oro l' Nirr]| pof' 759l f późn' zm')'

ż4'2 śrÓdkio.hrÓńy prawnejwob( og}o*en aofańóweniu Ólaz specynkacji jstotn/.h
warUnków zamówienia p|zysfugJjąrówn eż Ólganizac]om wPisanym na stę'o kórei
mowawań r54pkt5usta\ ,yp lawozamówieńPub icznych (Dz '  U ' z2oror  Nr r l ] '
pÓz' 759' z p.zn' zm ).

,4,], odwolan]e Pu yslugure wy'ą-.ie Ód niezgodnejz PPeP 5am ustawy plawÓfańówleń
pub|icznych (Df U f2orol' Nr lr]' Poz' 759 z Późn zm ) ĆzyńńÓś.i fańawia]ącego
podiętejw PostęPowanju o udzie enle zamów e|]a ub zanie.ha. a ayńńÓś. dÓ
którei zamawiający jesi zobÓwiązan'na Podstawig ustawy

244. odwołaI e powińńo wśkazywać czynrość |ubzaniechanieĆzyńńÓś.izańawa]ącego'
k t ó re]  za2u.a5 ięn iezgÓdńÓść2P2eP isami  us tawyP lawozamówiĆń pubI i . zńy .h
(Df U. f 2oro l' Nl lr]' Poz' 759 z Póź:n ' zn ') ' zaw eńćżw ąf|e pżrdstawienie
za|zutów'okreśaćżądanieorazwskazyvvaćokoIi.znośc fakty.fnei plawńć
uzasadńiaiące wńiesieńie Ódwołania'

24'5 odwobniewno9 sjędÓ plefesa Klajowej zby odwoławaejw lormie piśćńńe]a bo
eIeh.onicf ńej oPatżonrj bezp ecznym PodP]5em e ektlÓni.f ńyń weryfikÓwanym za
pomocą w.żńego kwa]llikowanego ceMkatu.

ża'6' odwolujący pżes}'ła kopięodwołaniazamawiająĆÓńU pżed uP'wem terminudo
wn es en a odwołańia w takisposób' aby mógłon zapÓfńać się f j.gÓ treścią pżed
upłFyeń tĆgo telm nu' Domniem,lva 'Ę, ź Zamawiają.y móg| zaPoznać sil z neśc ą
odwolania pu€d Upływeń rerminu do jego wniesienia' ićże|iprżćsłan e]ego koPi]
ńastąpiło plzĆd uńryem terminu do]egÓwńiesknh za pomÓcąiednego ze
śpÓsÓbów okreś]onych w ał 27 Uśt,2 uslawy prawÓ zamówień Pub|i.znych (Dz U
z 2a1Ó l ' N| |,},' paz' 7'9l ż pózń, fń')'

24.7. odwołańlĆ wnosi się w telńińach Ókleś|ony.h wart, r82 ustawy Plawo fańówień
pub lc fńych (o f '  U ' z  2o1o r  Nr ' r ]  pÓ f '  759 '  f  późn '  fm )

Ą



,4'8. Na oEeaei e KGjowej|zby odwoławczej st|onom olazucfestnikom postęPÓwania
odwoławąego Pr4sługuF shlga do sądu'

,4'9' skergęw.Ósis ędo sądu okręgowego whściwego d|a siĆdfibya|bo mieFca
zamieszkania zamawiają.ego'

24'ro' skargęwrosi s]ę za Poślednictwem plĆzesa Krajowej |fby odwołlwcfej w terminie
7 dniod dnia dolęcze| a oŹeczenń KEjowe] |żby odwoławoei' pżes'+,jąc
jedńocześnie jej odPis Pz€ciwn]kowi s kaBi' Złożenie Śkalgiw p|a.ówĆć pÓcztowej
oPeratonPubI i c fnego jes t r ównÓzna. fnez ie iwn ieśień i .ń

24'lr. Do sPlaw nieulegu|owanych w ninjĆFfej spe.yfika.] illotńych warunków zamówienia
mają zastosowanie P.zePiŚy ustaw/fdn a29 śty.znia 2oÓ4 roku P.awo famóW en
Pub|icfńtch (Dz' U' z 20ro r' NI lr]' Poz' 759' f późn' fm,) orafPrzepśy Kodeksu

24,12' załąąnikańi dÓ ń)ńiehzego dokumentu są:

s!eJ'k&n iśob] dj łmik6! ańóltłl
Bdoqf ni9d4 iilmi Rsjbo^Ę ! (sfe\ ł fuollsh bd'Ń! d}d*1y@

l a I tuIaĆ] '  Iosz toW.  |o tmu. l z

o\* ad' fen|P Ó śp"J.iańiu *atJalo^ Udl,a w Po:lePosa.|u

l

wykaż ńażędf i' vPosaźenia j urządzeń techni.znych

5 w}|af  Óśób iPodń o l ów

6 oświadcz€n e źeosoby Posiadają w}ma€ane uPrawńieńia

nfo.macja nt, średniÓrÓ.fńego zakudn e.ia

ośw'Jdczeń eo bralu Podstaw dow7l uczen|a

9 wf ór dÓkumeńtu gwarancyjnego

wzór umow) na loboty budow|ane

DÓkumentac]a Plojekowa oPBcowana prżez Pracowńię Alchitektoni.zną
An Arch iCroups . . .  zC  w ic :
'  p toIe l1  b ,dowa.eo ' .7 t r tLÓnż^. ' .  porżąe8ó|n)(L  b lanż '
* plzedmiary lobót Posfaegó nych branż'
* specynkacje technicznewykonania ÓnbiÓrU robót


