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lub dokumenty $Tstawione w kmju. w któłt m si€dziĘ lub niejsce zmiszłfria'
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masiedzibę
lubmiejsce
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in|omacji dotyczącychpŹ.dlożonegodokum€nlu'
7'5' JeżcliwykonaBcąsą podmiolyłyslępujące
wspólnicGpólka cywilna,konsorcjun)
tobEłp9d!!rł!!!ryłl!qś!!c- musi}ykŹać k3:żdy
z iodmiotót łrsr9pujących
7'6' wykona$cybiorący*spólnie udzial*'poslępoweiuGŃlka cys'ilną konsorjun'.' '):
nusząulanoMć pclnońoclik' do reprżelros'.h icb wposlHtowlni! albo
Epćzenlo*'uia v postępowaiu i zawmia mou} w sprawie zmówie.ia publiczncgo
(Delnonocnichvomusi być dolaczonedo o|erfl)' zmałiający more ządaćpŹcd
awmien uńoBy w sEawie zmówienia PubIiczneeo,moBy rcgulująĆrjwspółpBĘ
7'7'

Nie mo8ąz]ożyćsmodziclnic odĘbnejo|eny' lod rygoren odżU@nia tałicj ofeń
pońosząsÓlidmą odpowiedzialność
za nie*Tkonei€ lub nichależr& w}'konfuie
pŹyszłoeozafoówienia Óraz za Miesienie zabczpiecrebiańa]eżrego *],kondio

7 8,

o|enę wykonawcy łfkluczonego uzDajesię za odrzuconą Z@awiający aŃgdoni
!óMocześnje wykona\tóN o *rkluczeniu z pośępowmia,podającuóadniedie
faktycmei praMe. z zslŹcżcnicn d' 92Bt' l płt].
PelnonocniclwÓ do reprezenlovmia wykonawcy wifuo być 'ożone w ory8inalc, inne
dokmeńly mo8ą być doręczone w ory8ina]e lub topii pośłiadczonej
a zBodność
z orĘilałem plzez wykomwca'

?'9'

,:''ł

sF.yff!'ci!

śdl$h vmnrdł anólińh

7'l0. flmawiający moż€ zaządać plzBdŚawienia oryginalu Iub notrialnie poświadczonej
|op'' dokmenfu sf|ąc/nie q.dy' 8di zlozonakopi! dolmentu jcsl iicczttclna lub
co dÓ jej FwdziwośĆi,
budfiłąlpliwości
7 ||' Do|\meDł lpoŹądlone $ jełlL obc)ń są :|ladd. Md f llfuctnień
na jęryk

8. NFoaMAcJE o sPosoBID PoRozUMIEwANIAsĘ zAMAwIA.'ĄcEco

Z WY(ONAWCAMI OR,AZPRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN
LUB DoKUMENTóW' A TAXżE wst(AzAME osÓB UPRAWNIoNYCH Do
PoRozUMfDwAluA sIĘ z wYKoNAwcAM|

8'l'

wykoMta
moż€ ańcić się do zmowidjącc3o o $fjaśnieni€ Eeści sp€.yfikacji
zMawiający jesl obowiązmy udzielić *tj.śni.ń
islo|nycn s'anfilrów mówi.nia'
jcdnal
ni€ późniejniż n! 2 dni pż.d up|ywm lemjru słlad&i. ofcn .
nńfwIocaie,
p.d sen&iem że MiÓsl.
o q .śiicni. tr.ści sp*ynk&ji istohych waMków
zmósienia *TbTąI do zmawiająccro nic Ń'niej niż do Iońca dnią v klóryń uplysa
polowas}mczon€ E o teminu skladańio
o|ćn

8'2

J.żeli miosek o ł ośnienicl!.ści śpccyfikacji
istotnychwmnłów zmówienja
Nplynąl Po upbBi€ temi.u Śkladlnia wńiosku' o któlyn moM N pld 8 l , ]ub dotyczy
udzicIonychtTjŃtri€ń, z.mawiający ńożc ldzi.lió łyjośnieńalbo pozostlwić MiosÓk
bcf lozparywta

E'].

PŹedlużenie teminu stladmid o|eń nic vDlyva na bic3 temńu sklad{ia Miosk!'
o tóryn noM w ptr 8.l '

8'4'

Trcśćap)'laóL BE z uyjalni.nimi zffawiający puśłalje wykońawoń. llór,m
pżel.żjl specrdłtrję islot.ych \Wnłów
mówimią
bez Ujałniei. źńdlo
jcŚl
udoŚęPnioMM shnie in|cme|o"ej.zmi.sra n!
ap}'sE aJ.Z|| "F(y.lr.cjo

8'5'

w uaadńion'th p.fyp.dt'ch zffiawiajqcy moż. pŹed uPba€m l€ninu słlodmio
DÓło!a'4 mi.nę
ofcń zmienić u€śc s!.cynkćji iŚlolńych qrunló$' @óMrnia'
sp(ynkacji f.mawiający przekuujĆ nicfwlocfnie sszys&iń wykonawcoń' lloryn
pŹekumo spa}fikację istohych łaruńłów zMówieda' a jeżc|i slecylikacja jell
udostępnioM m śronicinlemetowej,emicy.ża ją lakżeńa lej strnie.

8'ó'

sljąt*ów Ókrcślonych
Pośępowmie o udzielenie ffiówicnia,
ż Btreżeaied
pub|iczn,ch
(Dz'
w lstawie Pnwo zmówień
U' z 20]0 l' Nr |13'poz' 759'7 póżń
zm ), prowadzi się z zchowanicm iomy pisemgj
Postępowmieo udzielenie mówicnia pbładfi się w języku lolskin,

8'7'

IB;

8'8.

postęposmiu wszlkie ośviadczcnią Miosli, ztiadomicnio o'e
w ńnirj9'b
pisemie' f.lś€n i/ lub drogt
infomacj€ Zoasiający i wykon.Wy pę.ldlją
w pr.'padtu oś*i.dc&ń' Mioskóv. aviadonió
o@ inlomeji
el.krroli@ą
p@kaz}Mych
fakm lub drc€ą clcłtrcnichĄ koŹd! Z sao! oa żąddie drugiej
ni.zwlGaie porwierdu f.tt ich oĘynuia'

8'9'

wybfuy sF9'b prkay\@ia
oświadc2.ń'Mi6ków. aMadońi.ń Ód i.'omji
nie ńoi
osmiczać koŃurcn.jii awśe dopEzczalm j6t foma pi*ńm.
rt)'jąlków p@widzieych s śl'wic Prawo mówień publica}ch
z 6|ż.fenifr
( D z 'U ' z 2 0 l 0 r N r l l ] ' p o z ' 7 5 9 .f Ń ź n ' 4 ' ) '

sFqJirl.]a Ńhrh snnrół aółjllh
UsbgibdorcmEaŃadniisncPjrhrir!kbłtsh

8.l0' w załFsie |oma|nym i mery1orycm,n osobmi upołenionymi do łonbklu
z Wykona$'cmi są

l

ńgr wioletaPlocheczyłcoląb KiercMiłDziafuAdministlacyjno

2

ngr Doninilo Ku]aga - ś' rel'eEnt ds' AdrniniŚteyjno.teĆhnicżnych
e.mail: dkulala@lsLkąbrłiE.Dl

Technicaego i zmówień Publicaych
emil: mlochfu cryk@asqkElo!.i!€.ll

F A X : 3 2 / 2 5 18 9 6 7
9. WYI!,ĄGANLĄDoTYczĄcE WADIUM
9'l' w postępowiu
niejes pŹewidzi&e
st]admie
wadim.
l0' TERMINzwLĄzANIA oFERTĄ
l0'l' w'kona"(apofoŚaje Złi€ e y

o|enąpżezokres30 dnt.

l0'2' Bieg temrinuzwiąznia ofcńąrozpoczyna
się wrż f UplyRemteminu lklldmia o.cń
l0,]' wykonavca smodfielnie lub na uniosek zanałiająccgo może pŹedlużyćtmiń
fłiąfmia ofeńą z l)m że zmawiający Dor tylko IŹ. co najmniej na 3 dni prćd
up]y}tm teminu z*'iązania ofeńą z$łócić się do wykÓnav.óv o *lmżenie zaody Da
puedluŻeniet€go lemiru o oznaczonyokJes,nie d]usfyjednał dż 60 dni'
11, OTIS SPOSOBU PRZYCOTOWYWANIA OTf,RT
ll l wykonawc!możez]ożyćtylkojednąo|eńę'
I l '2, Treśćolelty ńusi odpowiadaćtEścispecyfikacji istotnychsaruŃów zmó$jeńia
l I 'j' Zma{'iający nie pzewiduje zwot koszlów udzialu w pośepowmiu'
l l '4' o|eńa łlu ze steo$'iącymi jej integnlną częśćzalącznikmi musi być spoŹądzona
puez Wykonarvcę ściślewedług poslŃowień niniejszej sP*yfikrcji is'otnych
waJunłóq @ó]vienia.
I l.5

o|eńa nusi b'ć sporządzola sedlug wzoru |omuldza o|eń-vstanorYiąccgozalączńik
do niniqszcjspccyfikaĆji
istoln'ch\alunlów zanówlefua'

I l'6, o|ena musi być napisoa w języku pohkin, na końpuleŹe,Dbzynie do pisanialub
ĘcmiedługoPiscń bądźniezny$,|n}n at.ff enlem'
1I '7' Plolonuje się' ab' wszyslkie zphmc slrohy ofeny sfu z zalącaikmi byly ko|cjno
poń@elovue i zlączonew sposób lrrva]yord na każdejŚronie podPisanepŹ€z osobę
(osoby)uplaNlione do skladdia oś*'iadczeń
woli w imieniu wykonaqcy. pŻy czyn co
najmicj na picM.9ej i oslatnjejslmnie o|erty podpis (!odpis') byl opalżony pieczęcią
inieoą wykonawcy' Pobstalc sliony noBą blć pań|ołfue'
I l 8' wsfelkie pop.awki lub znimy N lełśĆieofeńy m6zą być Pdafosme pŹcz osobę
lo.ob)'lodpi.J ą.eoferę | op]lPonedah'ich doto1d'a
ll.9

wykona{ca zmicszĆza o|cnę }Y d$ócb koPenacboznaczonych@wą i adEsem
7dndL J q'.!oo|ł

o|;{1).h

V ldJcpLEc)

5po.Ób

Ułgi

ŚF:ńbn
iśouxi $trló\
..isiril
Wi|rE'^t&ńiihPięb'd*Kj.uith

.ol.ń. !r| lshgi b.!los. !. tre AtldeDii vruk PĘkry(b ł xl|osiocb
NtE oT1tILRAĆ p*d:20t2.0|.1ó
sodl lo|l5"'
.wykomwcx
Na wc\węlfaej topmie naIcżypod!ó Dewę i adPs
by umoż|iwić7srct
ni. o|wanejo|etty lv pEypadku doŚ&czcni. jej zuasiającmu Po te@inic'
]l'l0 wykonawca noże vuowadzić zmiey lub si€ o fać złożonąpffz siebi. o.eńę
łl|łcznic p*d teminen skladlni! o|e!l i pod łŹrulien' że przed uplyw.m (ego
lerminu zmawiający otrzyDa piscmnc powiadonieni€ o łlbwadaniu
fńio |!b
*lco.aniu ofeńy. Powiadomicnie
to musi byó opisme q sposóbvskuMt w pkl ll.9
o@ dodatkowo
ozn&zońeŚlowami.zMlAN,Ą' lub ..wYcoIANlE.'.
ll'll'

Jcż.li wytoM$€
aEegą
że in|om&jc stano\iące bjemnicę pŹedsiębioB[t2
s mzmi.niu pu ptós' o ^Ehaiu
nieBaistj
bir.mrcji.
ni. no8ą być
Udoslępnioną częśćof€ny' któB a"icń rc in|omeje .'eży Mieścić w od(bncj
lop.rcić ofnac4ńĆj mpi*n: .|nfomacjc stanoviące laj€micę pŹ.djiębioulNa''
wykona$ca ni€ możedlrf.c ińiońacji' o których DoW w ań' 86 ul' 4 ulawy Pmso
zamówieńpublicaych(Dz' U. z 20l0l' N! ll3, poz,759'z póa. A.)'

12' MIEJSCE oRAz TERMIN SKŁADANIA l oTwARcIA oFERT
l2'l ofeńy nalcży skladaó w sicdzibićzńawiające8o, Pokój Ir 00l do dnia
2012-01-tido godz.10:00.
]2'2. z.moviającynienloczni€ Nóci ofeńa'któE zosleic zlożompo l.n'.ic'
l2']' olvacie ofd nslĄ]i w dnju:ż0r2.0r.l5,o
8o&' r0:r5.{ siedzibiczońlwi.jąc.go.
nolój fu 0l0 srlr se!'ru'
l2''l' osvmie of€ń jestjaMe.
l2'5' Bćfpo.Gdnio pżÓd orwei.ń o.c!t zeDMający podaj€ kuolę. jałą fuicu
pą.mczyc na sfinaowi.
zamówicnia'
l2'ó' Podcz6 otłecia oleń podajesĘ ńus} (fimy) o@ adr€sy wykonawcół' ! tolż.
waEllów pldtności
i!.omacje dolycz4ce ceny' teminu wykoneia zmóM€nią
zrNlnvchw ofcnach.

13. OPIS SPOSOBUOBLICZENIA CENY
podaćcenę*'ńzuńicniuan.3 usl'l pktl Ńla$, f dnia5 lip.d200l!'
l]'l' w o|.rcienależy
o c€nacb (Dz' U' N' 97' poz. 1050,z ńźn' n') a \}komie pzedmiolu zmó enia'
polskich,
pod&g złotych
l]'2' ccneńależy
z dok]adnością
do dł@h ńiejŚcpo pż(inlu'
l].3' cm jest cfią ryczałroBąstąd ł c.ńi. n'l€ży uw8lędnić *szys&i. ł'malmia
otrcśIon.w niniejsrej speyliłacji iŚtohych wmrłół o@ ws2.lkic l.oszt'i jarie
pońiĆŚicvykona\'€ f t',lulu Mlcż'lej o@ Źsodrej z obowiązującyńipŹćpiŚami
rc!|izacjipŹedniotu amósienia.
l].4' zm!łiójący nie pĘewidujcroz|iczeńw wllutachobcych'
l].5' zm!łiająĆy nie pŹewiduj. udzi.leniazalicrk napocz€t wykoMia zmówi.nia'

d;-

sFryffblia sbhrh

\hŃórr

?móŃob

1.l' oP1s KRYTERIÓWI KTÓRYMI zAMAwIAJĄcY BĘDZIE sIĘ KIERoWAŁ
PRZY wYBoRzD oFERTY' !t,RĄz z PoDANIEM zNAczENlA TYCH
XRYTERTOWI SPOSOBUOCENYOFERT
ZmJwiaie) bed/ieocenialo|enJVedługns'epuja.j!tkry1eno\:

l4|

cen'/ r'czal'ot ol]ląEmiesię(aa

50%

2

oprocenloweie rachunkół battosfch
w8 hieńńej slopy prclentowj w skali
rcku dla salda na Echunku do 49 999,99

3

opiocenlowaniefuhunków ba.ło*7ch l 0
wc miemej sopy procentowejw skali
roku dla saldana racnuitu od 50 000,00
oprocentow&ie lachunkórv banłol9ch
\€ zmiem€] stopy procentÓwcj w skali
roki dla salda od l00000'00 zł do

999999,99
zl oc)

opocentowie
rachunłów banłovych 5 %
ss miemej slopy piocmtowej ! skali
rcku dla salda poslfej l 000 000'00 zł

od)
l4'2, Pukty pżyhawe

u podae rv pkt l4,l kryteliabędąliczo.e wedlus mŚępujących

sNr'ircjó trbEx|' lnilN
UńeifubłtMra,fd.ńisl*P

Liczbapńlół

dlió!

= ( cńidcof) l

. cnin . mjni^z c.n! spośód
' cof- e.a podM w ofcrcic
opfu.lroi.li.
nśho!|ór b.lton?ch ła @idlcj
stopy pmErow.j $ ś|uliroku db 3.|d. m n.bulku
Li.zbapu ó*=( oayoa)M

). l00. Mga

o a) _ wańośćoproccnlowani5podMa w oferci€
o a) be - nojtrTższaw!ńośćopbcentowmia spośród
oproccItoł.!|c r..bu!ków b'Ikon}ch wg zni.trŃj
sropy pmMltow.j w sk.|i rok! dlt st|dl nr r.cnu.łu
50 000p0 zI do 99 999t'' ż|
Liczbaputlów= ( o b)/o b) ńs ). l0o. waga
uanośćop@ćńtowek PodM v ofwie
o b) IB - @jvyfsu w.nośćop@.nlowia
Ęośnjd
ob)

op.o..nrow.!ie n.hul.ół b.lkoslch wg mi.lI.j
stopypro..nlow.jw lkli ioku dlr $lda rd 1000000p0
LiczbapuŃtów =( o cyo o ńd ). t00 ' Mga
o c) - vańośćoPrcc.ntoweiopodM v ofcEie
o c) IM

najwy?la wańość
oFoc.ńtofuia Śpośńd

oDro@!loł.!i. ..cbu!!ów btlko.Y.b trt ai.!!.j
stoPyp.oa!lo{'.j w 'k.|i fut! d|. śrldl pos!ż.j
Liczbapunhów=( odyo d)M

). l00. Mla

podańa
wa ość
oploccntowmia
w o|ercje
o d) md - najwrższaMńośćoprocentoweiaspołód
od)

v1'l

UJ!'

rb'ij.i $nŃów Źńw'ńń
stffr*jj
Ń"!
B dś, Akdmii ser Pi.rłlb w fugt$h

Po dokonmiu ceny punky pż}a&. p@z ł.żd.go z czlo.rów Konisji PŹ€targoMj
żóŚl'n4 ^mosfie
dla k.żdcgo z k.ylćńów oddzi.llić. sma punltów ufyskfuych
a ssz}sttie ł''lgia Nf,y st4oNić Ędzić rońcową Ńenę dóej ot.rty.
l'r''r, w bku badeia i occny ofcn fma\łiający ńoże żąda'jod wyłofu{cós' \r}'jaśnień
j6t porvadz€nie mjędzy
dory.ż+ych t.ści flożonych ofcn' Ni.doPszczlne
zmawiając)m a wykof,avcą n.8ejacji dotyczących złożonej ofe'ty ore'
z AEzeż€nień pkt l4.ó. dołonywdi. ja]dcjłolwict biuy wjej lreści'
l'l5. JĆżeliq'olcślon'n tefiinie wykonlwc. nic zloży *yDagmych prez zmawigjąe8o
oświadcreńlub dokucnIów' o llórych mow' w ań. 25 st' ] uslas! Pńwo mówień
publicaych lDz' U' z 2010r' Nr l l]' poz' 759' z późn'h.)' lub pelnonomictwa|bo
jeżeli 'oży wjta8ee pŹez zaslwiljąc.go ośMadczeniaj dolu€nty.
o klórych
nowa w an' 25 ust' I usuvy PnNo zMówhń publicznycn(Dz' L,, z 2010!' Nr ll3'
poz' 759' z późa' fu'), faqi.|ającc bkdy lub wadliwc pcloonocnictwa' zonaqhjący
weeie go do ich zlożcnioł w}Źnacfonymteminie' chyba żenino ich zlożeniaofeńa
wykonawcy będzie podlegać odęUc€.iu dlbo koni€czne Ędzie uieważlienie
postępowja' złożone na wezwanic zlmaMającego ośMadczenia i dokumenly
povimy sP€łni5ć wmnli okrĆślonew ón' 26 Bt' 3 ustasT P6wo zmóMeń
publicaych (Dz' U' z 20l0 r' N| | 1! ' poz' 159' z póżd' n')' zŃasiający ńożc tołże
pŹez siebie tcminic' w.zwa do zlożcnis $yjaśnień do|yczących
w n}uaczonF
jub
ośsiadczeń dok!ńenół'
l4']'

14.6' zamałiającypoPEwias'ofcrcic:
a: @yTi5te omy|l.i ptóldq
b: e4Nisl.
Ómylli ńchuńlost.
dotonmyct popEueli

z utględli.nim

lotrelwmcji

fuhmkos1ch

c: ime omylti Pol.8!jąc. no nicz8odnościor.ńy ze sp€.ńkeją
istottlych *bflós
mółienią
s
ni.posodującc
i'lotnych
mid
$eści
ofeńy
ńjef*łocznie uMldmiając o lJm wykofuwcę' klóE8o o|eńa zostalapopńsiom'
l.|'?' .'eżeli'ożono ofcnę' hóEj s}bót plowadzi|by do posstei! oh.wią2lu podad{o*€go
zamuiającego zsodńie Ź pżedśami o podau! od lowdów i Ńlug v z!łrcsic
dotycząc}m setąlu łspó|notoqcgo nlbycia toqeów' ZanaŃający w celu oceny
to}iej oGńy dolica do pŹdsb$ionej w ni.j clny poddeł od towtrós i Blug' klóry
mi']b' obÓ\ .{ze|"pla.|c ZEodńi.f obowiąfuJąc)
ń i !Źcpńm|
l4'8. zeawiający w celu utaIcnio' czy ofćńd zawie'a lażąconiską c€ n ę w śosunłu
do PEdmidu zmówi.nia' zwóci się do wykonovcy o udzielmie w okreś|onyń
g|enenlówofeńynającychwplyv na vysolośćcńy'
teminiewyjŃnieńdolyczących
la'9' zma9iający' oceniając syjaśnieńh' w€źńie pod uwa8ę obielqłm
czynniki.
q szczegól.ości oszc4dność nctody wykonmia zmówi€nia'
Byblme meiązmia
t€chnicae. ł!ąu.owo spę'jające wen}i ĘkonywŃia ańóMenia dostępne dla
vytonaMy. oryginalnośćprcjektu wykonawcy o@ ĘbN
ponocy publica.j
podstlMe
pŹ.pisów
udzielonejna
odĘbnych
14'l0' zamawiającyodrzui of.ńę wykonavcyj który nic 21o2yl$'Ńnień !!b jĆżĆlidotoma
ocma luaśnień Me z dost.rczonyńi dołodMi potwicldzi' ż€ ofeń. aM@ B'4co
nh*ą c€aę ł Ścunlu do prudnioo eówioia'
lJ.l l ' z.na$iają€y odaca of.ńę' jeże|i:

sFly|jkcj!

EbĘr

y@!bs

ańółrcna
(byń Nl(e$t&h

joj treśó nic odpołiada tleśĆi sp*yfikejj iŚotnych warunkó*' zmółiedą
zzslŹeżeńiempkl l4'6lil' c.
pPepnóq
]eJ /'o/en'e .ldo*| (Ąn ń:e[^|qei |onlTenlji ł rc/nieiJ
Ó f$'a]Ćaiu ńeuczciwej konkulencjii
a*iera rażąconiską cenęN śosuŃu do prdmiotu zmósrenia|
wykluczone8o z udfia]u N postępoBaniu
zoskia flożona puez wy*Ón'ltę
udzielenie
mówienia
lub
nieaprcszonego
do skIaddń of.ńi
o
awicra błędyw oblicf.ńiucenyi
wykonaqca s teminic 3 dni o.j .lnia dorę.zenia zawiadomienianie żgÓdżilsię na
poptwień€ onyłti, o klórej ńotva w pl{l 14,6lil' c]
jest nie*'''a m pÓdśawieodrębnychpŹepisóF.
15. UDZIELENIE ZAMOWIENIA
zmawiający udzieli ffrówienia wykonawcy' któlego ofeń! odpo"iada wszyŚkiń
wynagmion określonyń q ninicjsuj sp4yfikacji islohych Fdun}ós zńóqienia
i zostałaocenionajlko najko.fysbiejsa w optrciu o podane*TżeJkr'1eria oceny o|d ,
I 5'2 zmawiający uniew.żnipośęPosaniew sytuacji.gd' ufsl@ią pŹcs|mki sskude
s ań' 9] uśauf Pńqo zańówjcń publicznrh (Df' U' f 20]o !' Nr ll3. pÓz 759.
l5'l

l5.3' Niezłlocznie po \qboŹe najkożyshiejszejoledy Zmawiający jednocześnie
zsiadomi wykonaqcóq. któ'-y złoż/i o|eńy' o:
a: $lboŹc najkoŹyshiejsrej ofeńy' podając ńŹłę (Iimę)' albo imię i nżwisło,
siedzibęa]bo adres zamicszkmiai adFŚ wykonascy, klórcgo ofenę sfbrmo,
usadni€nie Fj s}bolu olu ńżv]' (fimy)' albo iDiofu i nżłista' siedziby albo
ńiejsca zamieszkmja i adrcsy wykonawcóv. któŹy zIożyli ofcrty, a takżepunltację
pnyzjoą Ó|edÓn N kaŹdymkr!1eriumoceny ofe i ląc2ńąpunkt.cję|
b; wyI{ońa$'cach,kólych oferly zosr']y Ódrzucone' podając uzasadnienie |ałt'caĆ
c] wykomwcach, ldóuy zosta|i Ękluczcni z PośęPowmiao udzielfiie zańóvicnia,
podającuaadnienic faktyczne i pBMei
d temrinie'okeślońyń zgodnlez ań. 94 us1' l |ub 2 uŚał! Prawo amówień
publicaych (Dz' U. z 2010r, Nt |13' poz' 759' z póżn.zń.)' po które8oupIy\ie
moł2 s sprawie u nóqieńia publicaeEo możebyó zawlna
l5'4, oe]osznie zaMeńjąceiń.omac]ewstae w pkt l5.] ln, a zmawiający mieścina
strcnie inlemelow€j w$w.aso.ka1ovice'Dl oBz w ńiejscu publicznie dośępĄm
v słojej Śiedzibie'
l55' Jeżeliw].konarvca'kóEco ofcr1azośala\yb!a.a, uchyla się Ód zaNecla moNf
!v Śprawie zmówi€nia pub|iĆbego. Zmawiający może9'blać ol.nę na.jkÓŹysbiejszą
spośIódpozosarych of€ń lf,f pŹepŃwadzmia iclr ponoMego badania i ÓĆeny.chyba
ż! achodzą pżeslanki unicważietria postępoqeia' o klórych mowa \' an' 93 ust. l
Ustaq Prawozamówieńpubliczńych(Dz' U' z 2010r' NI ] I ]' poz''159' 2lń^' n).
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16. lNToRMAcJE
o FoRldĄLNośchcH.
JAKIE PoWNNY zosTAć
DOPELNIONE PO WYBORZE OIERTY W CDLU ZAWARCIA UMOWY
w SPRAWIE ZAMÓWIENIA lUBLIczNEGo
16'l

zmaviający za"% Mowę w sprawie amówieńia publicaeco. f zótżeźenjeh
an' l83 ustaByPlaso zmówień publicmych(Dz' U. z 20l0 r' N| |13' paz.159'z późh'
n')' v lermini€ nie kólsz)n niz 5 dDi od dnia pŹeslmia uwiadonicnia o vyboŹe
najkor4śhjejszejofelty, jeżeli zaaiadonienie lo zośmie pŹ€Ś]ee w spoŚób okieślony
rv d' 2? usl' 2 ustaslrPńwo mółień publicziych(Dz.U' f 2ol0I' NI I I]' poz' 759'
z późn'a'). albo t0 dli.jezeli zoslmie przes]mew inny sposób'Zawecie uńo*!
będzic możliwe pŹed upł}ryemteminó$', o klórych ńowa powyżej' jeżeli wfsl4pią
okolicznościB)mienione s art. 94 ust' 2 uslały P6wo amówicń publicznycb (Dz' U'
f 20l0 I Nr l l]' poz.?59' z póŹn'zm.)'

l6'2. o miejscu i leminie podpismia mÓuy fmaviający
wykonawcaodięboynpismeń |ublelelonichie.
ló]

poBiadomi rybrmeso

załres śviadczeniawykonawcy $}dkający z umovy jes
zobo\iąf&i€m zasońym w ofercie,

tożsey z jego

16'4, w prz)Tadku s}boru ofe..y Wykonawców ws!ólnie ubiegających się Ó udzie|enie
a!ówienia (ko.sorcja' spólki cyuilne] Zamawiający ńoże zuądać pŹed zawarcicn
umołT W sprawic zmówienia publicaego umo*1 regulującej WsŃłpEcę Iych
wykonawców'wykonawcytpóluie ubiegający
się o udzielmiezmówienia ponoszą
solidamąodpowiedzialność
za rykoneie unoB)'

17' VYMAGANIA DoTYczĄcE zABEzPIEczENlA NALEŻYTEGo\łYKoNANIA
I7.l

w

dan)nr

poslęPowmiu zabezpieczenie na|eżytego vlkonmia

UDos!

18. ISToTNE DLA sTRoN PoSTANoWIENIA! (TÓRE zosTANĄ
ll PRo\\ ADzoNt Do IRLścI ZA$ IIRANIJ tMowY wsPRAt\rL
ZAMOWIf,NIA PUBLICZNECO, OCOLNE WARUNKI UMOWY
l8,]' Nykonavca winier ołEślićlemin obowiąz'aveiamoly
zawarcir umosy ( od 01.02.2012..
do3l.0l.20l7i)

rj' 60 oiĆsięcyod dlia

l 8.2. wykonan'c' wi.i€ n z.|a*ć do ofern ł2ór unoB' który będzieobejnow!ć pc|ny
zlłr€ s zamówie.ia i Ędzie zgodny z jego opis€ m okrŃlonyD rv labeli w pkl 3'1
sisz' w pŹyp'dk! gdy wykotr!{.a wc łzoŹe umołf, odso|uje sie do ogólny.h
złjsóx r.g!|amilół i VaruDkół banku Binieh wskuć kolkrerny zapis tych
aaru óB. k!óry odnosi się odpowiedlio do okr.ś|otrcgo
rv opisi. pŹ€ d niolu
zanósi.nia łyn!g!ni! zana'i'ją.cgo.
]8 ]' zMałi4ący pueMduje nożInłośitcrvoloryzacji u]'naglodzenia w śosuokuIocznyn
o śftdniorocmywskaaik cen to]wórv i usługokreślÓnyw usla*'ie budżetoNejna dany
rok budżclowy zni&a naśępu.jona uzdadnion' Miosek wykonawcy za zcodą

19' PoUczDNlE o ŚRoDt<AcIlocHRoNY PRĄWNEJPRzYsLUcUJĄcYc[
w\ao\Ąwcv !\ ToXL PosI r.PotrAN|Ao uDzlELEME ZĄMÓwtENLĄ
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sFyńblj!
indisń $!Mról
Udugibbk\.mtB7^|d.niisnlkP

d$ióh

l9'I' Śrcdki ocbrcnypmMej pŹysh8ująwykÓMwcy' a r.łż€ imenu podniotowi,jcż.li n.
lub nial ibtcrcsw uyskmju dm.8o zffiółi.nia oE poniód lub możcponi.śćszkodę
w syiłu ńafuż€nia pŹez z.mdwiając.lo pżepisów Bla*! P'aso bówi.ń
pub|icaych(Dz' U. z 20l0 !' Nr ll3' poz'?59'f późn'm')'
]9'2' śrcdl.i@luoly piaMej wob.c oglosania o eówi.riu
oE speyfii.cji b(olńych
q!iŚó'h
łauków aów;enia pżys|urująóMi.ż oĘeiajoń
M lisĘ' o klórcj
pkt
publicaych
(Dz'
ńosa ł ar! l54
5 slasy Plawo eówicń
U' ż 2010'' Nr ll]'
p6^'
759'z
n')rńz'
9 ar! l80 Bt' 2 Brluł
l9'3' odM|sie p.żyŚł{g!jćł'|Ącaie Wbe cznnoś.iokrcślonych
PB*o zmósi€ń Publicńych'
l 9.4' odsolmie M6i się * temineh i w spsób okr.ślonyw arl. l80 i Ml. Bt.*t - Póło
móMń Dlblicaych
l9'5' Na olazcnic l<Fjorej lzby od{Óhwcż.j strcf,omoE uczstnikom loŚlcpowlnia
pŹysluElje ske8o do sądu'
odwolawczego
l9'ó

skargęMosi siędo ŚąduolĘgowe8owlościłego
dIasiedfibyzdawiającego'

20, POZOSTALE TNTORMACJE
20'| Do Śpilw niergulowańych w niniejŚzejspccyfiłeji istol.ych wdńtów eówicnio
pŹelisy usbvy z d!i! 29 stycłia 2004 rcku Plawo eówhń
m.ją rtoswie
pub|iśaych(Dz. U. 2 2010 t. N| ||3' poz' 159' f pó^, a-') ofu !Źepi3y KodekŚu
błącznikmi do .iniejszgo dołm.nfu Śą:
oświadc4nieo {€ b Jdiu

wmnló* udzia]us poslępo*au

oświadcf€nieo bńlu podslavdo s1kllcz.nia
oświadcz.nieł Zlośi. ad' 24 u$' l !kl' 2 unów

