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!ęcai€ d lugopisembądźnicnywa].)matr@ent.n,
]0'7 za]M się, aby wszys&je zpifuć sl.lny ofedy \r@ f f,]ąlaiIGDi byłykÓlejŃ
ponuDfuWe i 2łącbnc w spogjb lN.ly oe na każdejsEonje podpimc F^z osoĘ
(o$by) UpEMlonĆ do Śtlad&i! oświldcań woli w ińi.niu wylona@y' pĘy c4m
co Mjmi.j B pieMrcj i osldlllićj !mni. of.ńy podpis (podpisy)byl opifuny
imien.4 wylonawcy' Po&s|,.l. $rony mogą bć pamf()We'
-pi€.fł.ią

sP!.tri*n rlbhFi \fu ó9' zeóqoń
pą u|.Ksao\q
Dcb\ę GFTd'J {łgii dc|'rylalj do hÓd!

l9

ofeńymszą byó paBfowoe prz osoĘ
l0'3 wszclkie poprawkilub niany ł lĆkśĆie
(osoby)PodPisjąceofeńęi opalŹońedatmi ich dokonna.
l 0'9 wykonawcazmi*Zz of€ńę w kopłcie om&zonej nafsą i a.Lesemzoawiające8o
olu ophbych w nalępującysposób:
''okru naDosEqę ' sp'edŁr śnel
c|.eL"l.DLJeJ do bud\n|L pP} Ll' Ko.AoVe| |a'
Y F O T W E R A ( p ? e d 1 1 . L & . l o l l r . A d L i rl o : l s .
l o.l0 Na $eMętraej kopNic naleŹypodaóWwę i adEs wykomwcy, by unożliMć zrmt
de otsańej ofeńy w przyTadkudośataÓia jej z@auiająĆenu pÓ reminle'
pŹez siebieofeńę
Io,l l wykonawcamoże$prowd'ó nimy lub$Tcofaćz]ożoną
pad
pod
syąca]e
teminen skladeia ofelt i
warurlieD, ż PŹ€d upbavemlego
lemińu zeawiający otŹyna pisemreposiadomi€nie o vprcwadredu nie lub
xycofoiu ofen' PowiadońienietÓ nuŚi byćÓpisme w sposóbwskay w pl\1'
I0'9 omz dodalkowoomacfones]o\'ańi .zMlANA., lub ,,vYcoFANlE.''
]0' l2 Zmawiającyodaci ofeńę,jeż€li rystąrią okolicaościwskmc w ań' 89 st' ]
UsbwyPr.wozmółicń lublicaych (Dz'U' z 20l0 r' Nr l l3. poz,759.z ŃŹn'
ll. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA o|.ERT
]]'l ofcrty należyskladaću zmaviojącego w bud)Tlo przy ul. RlciboBki.j 37 404?.l
!t Kltowiclch' Dti!|uAdninistra.yjno-I.chnicn.go i zlnówićń PubliMny.h
pokójnr lo0 ilo d!i! !{. 06.20llr' do godz l0.oo'
ll.2 o|e yolŹlhee pŹeŻZMawiającegopo udywie |eńinuskladfujao|eńy foŚfuą
z$Tóconewykonawcon bezich ohviermia'
|| ]

w)konąqców'k'óŹ)'zechcaoŹyb}ć
z"m)wi.i{syo,lqoŹy ol.ńy q ob..noś'i
l dniu łt (ó20|lr' o godz.l0|15'n bud}Tkupr4 u|.R.CiboBki.jJ740.07'ł
ry Katowicach'sa|! s€nnru.

]2. OPIS SPOSOBUOBLICZANIA CENY
I2.l cena powifuab'ć Ęrażonaw zlotycbpolŚkichz dokladnością
do dwócb miejŚcpo
l2.2 ccnę ofertyrależyobliczyćuwzględiiającpelnyatJes mówienia oktślonyq sl\ł/z
dla taryB calodobowej.
l2'] Do ccnyncno wylonatvcadodajcpodatctvAT' Kwob powięl.zonao podaEkvAT
będzieĆeną@ółienia uwidoczńionĄna fomuleu olertyi ŃzpafJavanąpu y
wyboŹewykońawc'
t2'4 cena podmaw of€rci€ posima obejmować
wszys&ieńiezbędnekosztyNiĄzme
2 naliacją p@dniolu @ówieÓia 2 uszBlędnienieńwszyslkichodal i lodalkół
naliczonych'zcodniez pŹepismi obowią.ając,miw dniuspoŹĄdzeniaofeĄ'

ł-t

Ik\ę

l2'5 Roaifuia

sFqffLEj3 LbĘł \!rosłfodŃUa
Gpftd.') ńłBi] eLehDlb.] do bdF|! @'u|.

Kosu mw.j ]9

międzyZańałiającyn a wykoilwcą będąprowadóne N Nalucie

13. KRYTERIa ORAZ SPOSOB OCEl.lY OFERT
l ]. l za]aqiający Ędzie oceniałoGńy wedluBn6tęI]ujących
kr}'leńów:
cena(kośa]
cnłeii elekĘcaej

I j'2 PuŃt'Y prz}fawfue z podme w pk| 13'] k4'leia będąliczo'€

wedfugnstępującycn

Nr

LiczbaPulków = ( cmidcof) x ]00x waga
' cnin . Óajniźsża
ĆenaŚpÓśródwsżyslkicho|eń
Cof cenapodea w oiercie
l ].3 }o dokonaniuoce.y punlty człon!ów Konisji PŹetareoMj dokonującychoceny
zoslmą zsmolwc' suua uyskmych puktów skrowić bę&ie końcową ocenędeej
l ],4 w toku dolonylvmia badaniai o€ny o|en zmawiający możeĄdać ldziele.ia prez
wykona*cę łyjaśnieńtreścizlożonychpŹez nieao ofeń'
14' UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
]4'l zmańający udfieli anówienia \łykonawcy' któEgo o|eńa odpoMada łszys&jm
wymaefuiom określonymw nini€jsz€j spec}dkacji Istotnycnwanbków zmółimia
i zoŚa]a oc€nionajako mjkoŹystniejsz w oPeiu o pŹyjęte l(J)'l€rim oceny olcń'
l4'2 zanaMający uieważni pośępowie w s},tucji' gdy ł}sĘrią przeslfurkiwskaae
w an' 93 usta*T Praso zmówień Publicayc]r (Dz' U. z 2010 r' Nr l 13' pof ?59'
po ryboŹe najkouystniejszej ofelty zmawigjący j€dnocu śnieza]viadamia
l4'3 Niealocmi€
NykoÓawców. kó@y zlożyli rleiry' o:
a) wybolE mjkoryŚtniejszej ofeńy. podając nżłę (imo
albo inię
i neisko' si€dzibę albo miejscc mieszkmia i adres *}ko!awcy' kóEgo
of€Ę Ęb!&o, @adnienie jej slbon o@ @$y (timy) 3]bo iniona
i nmiska' siedziby albo miejsca mieszkmia i adresy {ykoMwców '
któŹy 'ozyli o|eńf maz zc stEszcre.iem i poróMaiem zlożlnych oferty'

sFc'ffbcja tbhyd !e!|ós
anó\toi
DonrĘ G''add) otr4Li d.h! 9n.j do h!d!łu pą d koyJoscj

|9

a la]Će pMkację przyzn'rą oferentom w krycdm oc€ny ofeń i lącaą
pbklację;
b) Ękonamach, któIych oteny fosl.']y odrzuĆone, pÓdająĆ laadnienie
faklycrne i praMel
c) $}konawcach, kóŹy mŚali wykluczeni z postępowmia o ud'elenie
douien r. podajoc%sdnicnjc torn cic ipm$r:
d) teminic' po kóro8o upl'1vie mowa noże być z\fua'
l4'a ogloszenie zawiqające infom&je wsk@e w ph l4.3 pph a) Zmawiający Mieści
na sbonie inlemelou€j W'asD kalowićeDl o@ w miejscu publicaie doslępnlm
l'1.5 Jeżeliwvkonastą kórego o|eda asu]a wybfuą uchyla Śię od aweia unoły
w sprawjemówienia publicaego zmawiający noż€ łyblać ofeńę najkorzyŚniejszl
spośódpozosEłychofeń, bef prreprcwadaia icl ponoM€j oceny. chyba żeahodzą
Paslanli do uieMżlienia postępowmia'

15' PoUczENIE o ŚRoDI.ĄcH ocHRoNY PRAWNEJ
l 5' l Środki ochronypralhejplzysluguj
i ma
ą wykona"ly.a tałŹeimeń u podmiolo\i' j eżel
lub nia] interesw uzyskeiu dmego fmóvienia orż poniósl lub możeponi.śćszkodę
w $Tniku nmszcnia PŹcz ZmawiająceBo przepisów uśałY Praso zmówień

l j'2 Śrcdki ochrcny pBthej wobec ogloszeńiao fuówifuiu o@ specyfikacji htot.ych
wafur}óN zmówjenio pr4'slugują róMież organiacjon Ęismym Dalistę. o któĄ
njo\l w dL i 54 pkt 5 ustały Plawo Z5mówień Publicaych'
lj,] odwol&ie pŹysIlguje Ęląchie qobec czyfuości:
a) opisu spo$bu dokon}Nmia oceny sPelnianiaNEfutów udzia}uw poslępowóiu|
b) \\Tk]ucreńa odwolującegoz ponępÓwdia o udzie|enieańówiĆnia|
c) Ódżuceniao|eńyodsołująceeo'
I 5''1odsolmie połimo wskŹywać czynność|ub aniechanie cz'mości zfu5wi5jącego.
klórcj Mca
się niezgo.lnośóf pŹepisMi uslavy Plało zamóvień Publicaych'
alvifić
zMęfle pzedslawienie zdzulów, okeśIaó żĄdmic orŹ wskŹywać
okolicznośĆi|attycbĆ i pżwnĆuaadniające qniesienie odwolmia'
] 5'5 odsolanie Mosi się 'lo Prez*a kajoMj Ifby odwolawczcj w fomie pisenÓej albo
elektronicznejopatrzonejbczpiccbtm podpisen eleklronicayn qeryfi koweym
z pomocąwaacBo kwaIiijkovmeBo cc(yńkau.
l5 '6 odwołującypŹesyla koPię odwołeia famawiającmu !ftd upłyven lemiru do
Miesicnia odrłolmia w laki sposób' aby mógl on apoaać Śię f jćgo tEściąPŹed
upbv€n tecr teminu' Dońoieńy{a się' iż zoawiający mógłzpoaać się z ftścią
odwoleia pŹed uplyłem t€minu do jego Miesienia, jeu li pfus]eie jego kÓpii
nasląrilo prrcd uplywcn temińu do jeeo qńiesienia 2a pońocąjedlego ze sposobórv
okEślonychw an' 27 ust' 2 Glawy Prawo zmóYień Publicaych'

odnę

sp4'ńh.F
cbbył
ocĘiid.ho.a.j
cpzn4

yeDLó$ ,oó$i(nń
do h!dJT|$ E4 !L' (owoNj
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15'7 wytmę
mż€ w lemńie Ptaidzimym do Mi€sienia odmlmia poinfomowaÓ
z@un}F8o
o niegodn€j z pŹePismi Usla*y czynnościpodjęlc.j!Ź.z ni€co lub
aixi4iu
.ąuośĆi' do klórej j.Ś1 oÓ żobołiążdy Óa podsta*ie statl' na które nie
F4!łĘui. odsolaie na podslawie alt' l80 usl' 2 usta$} Prało zdówień
l5'3 ods!ł&i.

łnosj się w temin&h ol@ślońychw an' l82 ustavT Prawo zamówicń

|5'9 Na o@aie
Kńjowej lfby odwolawczej strcnomo@ ucz€stnikon Pośępowia
oduo|awczeo pŹysluguje skfga do sądu.skaĘę Mosi sięi
a) do sąduokĘgow€go wlŃciłeeo dla siedziby albo niejsca mi€Śfleia
b) a pośEdnictw€n Plereg kajowej Ifby odłoławcrcj w leminje ? dni od dnia
doręcreniaoreczenia K'ajowej lzby odwoławzej' Presylając jed'ocz€śńe j€j
odpis pBiMi]rcwi
ske8i Zożenie skfugi w placówce pocaowej opqatora
publicaego jes1róMoamae
2 jej Miesienien'
16. INNE
Do sPnw nieueedoweych w nińejsrcj sp*yfik&ji Istotnych wduntów Zmówienia mją
pżepisy u$ał} z dnia 29 stycaia 2004 roku P|awo zmówió
alosoweie
Publicńych
(Dz' U' z 20l0 r' N! l l3' poz,759.z póm, zń')
zalącaikani do niniej#go dokuenfu Ę:

Nr
oświadczenie
o Śpelnimiułeunłów udziołuw postępołmlu
2

ośńadczenjeÓ bmta pods|audo s} k ucenia

J

vzór ofeĄ 0adoŚatr1 IomuItotefty

zAŁAczMK NR 4 DoTYczY wił'tczNrD osÓB FIzYczNYcl'l
ośviadczeniew utJ€sie

}.,.Ił't

ort' 24 Usl' l .k.2 uśaw

