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2.

wykonavĆa ńusi $!kaze' iż w śbsbku do nie8o bEk
jeŚ podŚtaw do 'ykluczcnia z loŚlępowmia na
Podstawie an' ań' 24 BL l pk!2 Blał! - Prawo
publicbych tj' łykońawó{' w ś|osunlado
@ówió
hórych otsano litsid&ję
lub kórych upodość
pó
o8|oszotro' z wyjątkićń tylona*cóq
hóŹy
ollośżeniu upadlości uMlli
Uklad rtwierdzony
posteoMenicń
sądu'
Dnwomocn]m
ieżeli uklad nie

sFqjlejó

Lbbych ł@dó'

z@óMda

PŹewiduje z6pokojenia uieŹJcieli pŹcz Iikwidację

'.1 wykon.wca w akre'i€
okftślonyb rv siwz jest zobowiłznny sf,ke.ć'!i9!z!i9i!iż
na dzień sklqdmia ofćrtlspe|nimi. wa.ukół' o klóry.h non! B !ń' 22 usr.1' oru
bńk podstarv do u'''|duQeni! z poBodu .ielPehieni. wannkół' o krórycb no{'!

7'2 Jeżeli*ykonawcama siedziĘ lub miejs( @io9złeia poa teĄmńun Rzeczpospohej
Polskiei.
zmial dÓkmńtós wnienionvch:
w pofycji llbeli: 2 sk]adadokunent lub dokunelty wyslawione w kaju' w klóryn ma
siedzibę lub niejsce fmicszkfuia' Potwicrdujące odpoMednio' Źe ]
nie otwaftoieaoliksidacii einie o!]oszonoupad]ości.
wstawionenie wczśnieiniżó
ńieŚieĆY Drd uDlawemteminu skladmia ofeń'
?'3 Jeż€]i N niejscu aieszkmia
lub w kBju, w klóryn B}*oiawca ńa siedzibę lub miejsce
fmieszlrią
nie *}daje się dokunentów sfnienionych po*}rej, zslępujc sięjo
dokunenlem fawieEjącyn oświadczcniefożone pŹed Óolriuseń' u'laści*Tn sądoBm,
adninislracyjnym albo orgreń smożądu awodowego lub gospodarczegoodpowicdnio
niejsĆa zmieszttria osoby lub kEju' w klóĘm wykonas.a ma sied'bę lub miejsce
7..|w pr4Tad}u łątpliwościco do lreścidokmentu zlÓżońegopżez vykonawcę nającego
sied'bę lub niejsce micszłfria poz tcĄ{Óriun RP, zea$'iający noże zwócić się
do NlaścilyĆh orgmów odpoliednio ńie,jsca Zmieszkmia osoby lub kaju' w kórym
vykonawca ńa siedzibę lub miejsc€ amieszkmia 2 Mioskien o udzielenie niezbędnrĆń
infomracji doIyczącychpŹedłożone8odokmenlu'

''5 J€rli

wylońawcą 9ąpodmiolyvyslępujące*spólnje (spólkacysilna, konsorcjum)
to
Brat oodsiaw do Wkluczenia - nDsi s!k&ać każdy z podnioló*' łysĘpujących

B. vrarunki określonew
nusi sfkuó

kb€li pk' 6'2 noBą sPeIniaćlącaie Izn' pŹynajnńicj jcd.ń
się spclnienim posiawionegoNarUnlT'

7'6 wykońan.y biorącyYspóItricudzial w postępowa u (spó[.a c}vi|na' konsorcjum.'.]:
' nuszą Ntmowió pelnonocnika do rePEzentosmia ich w postępow&iu a]ho
rcprcTntosmia w lostępowahiu i zawarcia umosy w sllałie amówienia lublicznego
(lełÓÓńocńiĆtqo musi być doląc@ne do ofe.ly). zmaviający nroże ządać pued
fwarciem moły B sprawie zmówienia publicaego, umos} rcgulują€j współpmcęqch
' nie nogą z|ozyó smodzielni€ odrębnej oferly. pod rYgoEm odncenia latiej oferry
pono9ą solidmą odpowiedfialnośćza nieqkoneie lub nienależ''leslkonanie pŹlszlego
amósienia o@ za Miesienie zabezpieczenianależyego\łfkońfuia umos1'

sF.yiblj!

Lbh)ł

łmikó"

ańólis]t

7'7 oreńę w'koÓawcy łTklucbnego Mljc sięa odŹuconą'zffiałi.jący ałjadońicnic
nical@aie wykomstę o $Ykluc4niu z postępowdia,podającU^adlienie fak! ca.
i pBMe, z atlżĆżojen ar. 92 usl' l płl ]'

8' wmMcANIAzAMAwlAJĄcEGo
8'l.

w cćl! por$ierdz€nia' żcofcr\'eć dostan}. Bllgi lub obory bldos|re
\lmas
ioń określonympŹ.z z.m.\iająccgo. nalcł Pftdlołć:

odposiadają

odpoMatI.jący pozycjoE
wykona\Q wini.. alączyć opb anówi.nit
ujętym w predńiMe roból alącfon'rn do specyńtacji, a poMdlo ująó w nin
wsz€lkie oboly niezbędńe do prawidlowego $akonfui! amóNi€nia zBodli.
z opiŚen w specyfikacji olaf tchniką budowldą 9 srcz€gólnośĆi]
w ztJesic zdmia r l : selwis i koń*Mację tądEń
Podlączenia uŹądłń'szlolcni!

pBcoMi(óN'

klińatyfcyjnychl

kosztyprac pŹy8olowawcfyĆh

8.2. lm. \tmagtue dokum.mlr
ot€ ń .

8']'

8 4'

m rcbotybdo$|.nc

wst@e dokuenty mogąbyć doĘcón. w orygi'ale lub kopii pon 'dcb!.j a
fgodnośćz oryginał€m puez wykonawcę' w pŹ}Tad|a skladmia elekbnicaych
dokmenlów powimy być on. opatr&ń. Pżcz \łykona{lę bezpieca,h podpiśĆn
clcktolicńyń $€ryńkowmyn 2! pomocąrva2ncgokwaliikowfuego c.ńyfrlQtu'
zmawiający noe uŹądać pŹedślwieni. ory8ina]ulub norarialniepośłiadczolej
kopii dokmenfu vflącznie wledy,ldy flożongkopia dokudentujest niec2'1clnalub
budziNąpliłościco dojej pEwdznvości'
DokunŃntyspoŹądane w Jęztlo obcyn sq Śklad{e M z 1łmac4oien oa języł

9' lNFoR[!,ĄcJE o sPosoBlD PoRozUMIEwANlA srĘ zAMAWAJĄcEco
zwYKoNAlłcAMt
ottAz PRzExAz},wANIA os$lADczEN
LUB
Do|(UvENTow, Ą T^xżE wsKAzANtE osóB t'PMwMoNYcH Do
PoRozUMrEwANIA stE z \łY(oNAwcAMI
9'l'

wjlo'aq.a ńoŻ! ańdć się do zm*i.jącego o s}iaśnieic hści Śpccyfitlcji
istotnychwar@lós zmówicoia' Ź?ma$iająĆyj6( obo$iązny udzielić \t$Ńni.ń
ni€.l'locaie' jednal nie Ńżńiej niżna 2 dni pned upbq,d tmin! sklodaja o&n .
pod \uru']óem ż€ Mjosek oł'ośnicni. u€ści sp€f*acji
iśotnychwmnków
później
\r/ynąI
do
z@awiając.8o
nie
niż
do
końca
dnią
w klórF upbNa
mówienia
polouav.@czÓnegÓ tcminu skladeia ofśńlj' do dÓia 6 ĆzeŃca 20l l rcku'

ŚFq{bci!

h

Gbt!.h ]lelkóv
amb|i.nh
rch or! 19r@ei
\m'l eji ! pon

9'2'

Jcżcli Nniosek o $'jŃnieńie tcści specyfikacji istolrrych waru.!ó\' zmó{ienia
łlbnąl po Uply1vieleminu skladŃia \diosku. o |\1ólymmo\aaN pkt 9'l' lub dołcf'
udzielÓnych *'aśnień, zlmaviający moż€ ud'elić $ aśni€ń albo pozoslawić Miosek
bez rczpaĘvma'

9,3'

PŹedlużmie rcminu składmia ofeń nie *ńYa
o którymnowa w pkt 9'l.

9'4

]icść 2p'1m Wż f \ .śnifiilmi zana\iający pŹekazuF wykońatvcom' hóryń
pżet@l spec)'Jikację istotnych warndóv mó$ienia,
bez ujałnieia źódła
apy1eią a jezeli sPecyfikacjajcst udoslępnionana stfunie intenelowej, alicsT,a
m

9'5.

w uóadnionych przypadkach fama{iljący noże pŻed uPływemlerminu skl.dania
oIćń zmimić reść sp.cyiikacji istotnych warunłów zmólvienia, Dokońaną zniuę
specyfikacji zlmałjający pŹ€kuuje niezwlocznie Nszyslkiń wykona$on. kóqm
p.zekłano sPecńkację istobych wdmków zamówietria' a jeżeli specyfikacja jeś
udostępnionana sronic intmetotlej. mieszcż ją takżena lcj smnig

9.ó

Postępowmie o ud'clenie zmówieniŁ z zsnużenien $ ątkó!v okeślÓnycb
w uslaNic Prawozmós{eń plb]icznych(Df' U' z 20]0 r' Nr |13, Pof' 159,z póżn'
a'). proł2dzi sie z zachowańień iomy pisemej '
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Postępoweie o udzielenie zmówienia prctvadfi się tljęzytu polskin
w niniej9yń poŚĘpovaniu wsćlkie oświadczenia,
wnioski. 7j[ildońienia omz
inibmacje zanawiający i v'Ykonalvcy pŹ€kŹują pisemnie. faksen lub drosą
elektonicmą w plz}Tadku oś{iadczeń, sniosków, ua$iadomień ole ilfomrcji
pŹeka4q'mych f.lksen lub drcsą eleklrcnicaą kŹda Z ston ńa ządeie drugiej
njefłłoczric po$ieida |akt ich ollzymmia'

9'8'

m bieg teminu składaniaMiosku.

Wybmny sposób ptrkŹ'a\'ria
oświadc7f,ń.
Mioskó*', zarviadomicń oM infomacji
nie może ogr&iczać ko.-kmncji: za*sze dopuszcalna jest loma pisenjna' z
A|żeżenGm *yją*ó{' pŹe$jdzimycb $ u$awie P6\o zmóMeń publicaych (Dz,
U. z 20l0 !' N! l l], po2' 759,2póh aj ).
9,l0' osÓby upnMion€
do konlaltu 2 wykonawcafui 9 akJesie folmalnyn
i foe.JĄolycznyn osobmi uposmionyni do tońbt1! f wykonał'cmi s{
9'9'

ner wioleB Plochalczykcoląb
KieroMikDzialu Adninisliac}jńo Technicaeco
i zmówień Publicznycb
e{ail: ssolab@s!.katowice.pl
ngr inż Mllgou ata c.abowska
Kiercsnik KonóIki Teclnicznej
c-mail:mEnbowska@asp.katosice,pl

t0' v\nŁ\G^NIA DoTYczĄcE WADIUM
w poslęporMiu nie jcst pŹclvidzian. skladanietldiub'
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ismFh $tu$
d{td'
sdbbn $ tsńi
ddi oż {'bist

I'. ISTOTNE POSIANOWTENIA UMOWY
Il'l
Istobe postmotvienia moł! okeśla wfór Mos1
niniejsbjspccyfiłacji'
Il'2

sl.nowiący zrlła!i|.

'r 7 do

zma\iający pnd|duj. bo'|iso.ó dokolni. i.lolrJch zDillzs.ńej
k!órcj dokofuo
Umo*r' w stoŚuntu do feści oGńy' na podś.wi€.
qyboru wykona{cy { zalcsi. l
N pżĘadku aiey
slałld Poda[a vAT.
a)
Ę'$kości s]na€fudfcnią
w odniesieniudo tej c2ęś€i B}lagrdzńia' ltórcj 4ida dotyczy'
b)

tcmifu rcaliacji !ftdniotu zmósienia. prez okes óMy ołtso*i lNadia
płżsaody' gdy jćŚ ona spowÓdowa nŃtępfun
okolicaości leżącychpo
s|o.i€ zmasiającego'

d

częścio|ercwfuego asońymenlu, rv puypadłu gdy w okEsi€ od zloż€nid ofcńy
prf
do Ea]iacji
adeia
ńodcl^rp/s€6ja
!Źądzcnia afmweeeÓ
j.st
w}'IoMs.ę zostani€ \ycofmy ż obfulu lub nie
doślępny.a r'Tka
q$ląlienia
pżyladku
W''
wykonlwca
załiadoni o ryn
w
okolicaości
niczwlemić zmawiającego i aofąje
zmawiająceDu ńodel/ryp/wćBję
(ńj€ goBfych)
u.zĄdzdia o pm.tach
odpołiadających uuądrniÓń
^sd)chs ofcEie' s kj wei(ni.
o.€ ń oq€ j '
\' @gdnionych pŹypadkacb . osób pEwidzieych
do rea]iacji mówienią
pod *'aru icm' ź żpmpolowe
osÓby Ędą poŚi.dały ńińimm laltić $me
tw.lilitrjc j.ł osoby wsr@e ł'Mowie
Podqrkonawcy. jćżeli pod$]ko!!wĆa die wykonuje prac z należy(ąsfu@ośĆią
ule8l likvidacji' doszlo do rc^ł.ią2aia uńÓły lączącćj8o z wykofuMą

d)

ć)

wdnkićń
dolomia him' o |Grych mow. B'yż.j jeŚ żoż.oic *aiosku Pmz stroĘ
milnę
inhjujq.ą
zawietają.ą:Ópis plopÓzycji fnie' Uz6adni.nic fnim i l.min s}konoia

|2. TERMINzwtĄzANlA oFERTĄ
l2'l wykonaMapózostaje
ejąany of€n4 pż.z okrŚ 30dni'
l2.2

Bjeg l.minu ^ią,lnia ofeńą fuzpoc2yń. się s@ z upłyŃtń tminu skladeia ofeń'

l23

wykonowcamodzie|nic lub !a wniosekzlnałiającego noże pŹdfułć lemin
ai'ąz.i.
ofeną z t!ft żc Z.nawi.jący no4 tylko ńf' co mjnni.j m ] dni pud
upbarcm t€m'nu z"iąfńia ofcnĄ aY@ić Śię do wytonawców o \r]Eż.ni€ zBody m
pŹ€dluż.nie t.go lcminu o oznaczon' olfts' niĆ dluższyj€dnot niż 60 dbi.

13. OPTS SMSOBU

PRZYGOTOW}'WANIA
OFERT
l]'l ' wykÓmwca możezloić tylkojcd!ą o|.ńę'
l]'2'

TEś ofeńy nNi odpo$iadać treścispŃyfikacji istohych senkóN

l]']'

zańa$iający triĆPrzc$iduje ztrrcr kogtów ud2ial! $ pośęPowiu.
ofeńa Wu 2e ŚleÓ{iącymiFj integre|ną
c2ęść
ałąchikMi ńusi byó spoP4dfona
pŹcz wyl.oB$tę
posfuowień
ściśIescdfue
niliejszj
spe)'fił&ji iślohych
$atu}óN'zmó$icnia

l]'4'

bówienio'

sptJih.jr

Dllhsh łŃy'fu
\ltfu
Jl![ du\JroutŃ{'n!i]

$ Fmi

13 5' ofeńa Dusi być sporządzonałcdlug rvzoru rońllara
ofeny shoGącego alącfnik
d o n r E l . / e | . p e . " { ( * | r I o I l ) . \ u J J . k ó { ' , ' m o q ' e |r
l] 6 oferla musi być napisana w języku polsłjn, m komputeże. n67-Jiie do piseia lub
le.dje dłLtopi.cTbd tIcfJvd'rvn atrqmeńleń'
I].7'

Poponuj€ się. aby ss4'stkic zapisMe slrÓny Óleny łT& z alącaikann były kolejno
ponuncroivme i zlączone w Ęosób LBlly o@ na każdejstrcnie podpisee pŹez osobę
(Ósob})upBuIione do skladmiaośŃadcfeńwoli w imicniuwykonaqcy'pŹ! czyfoco
najńniej na pienvsrej i ostatniejstonic ofcńy podpis (podpŃy) byl opalfony liecfęcią
imicnną wykonascy. Pozoslale stlony noBą byó Parafosme'
13'8. wsfelnie popraNki lub zńiany w te]iśĆie
o|eny nGzą być parafo\'anc PŹcz osobę
/o.ob) podDnuid.coicnc' opa'Źoreddń lI do\o' J J
l3'9' w'konaqcajest oboMązmy sskuć s ofcrcieczęści
mółienia
mie@ powieżyć pod*}kona*lon

kiórych *}konaie

|] L0' ofena pol.ma ztrie|ac cÓ r ]n' ' ] {l,!e]n'onj fomulez ofeńy oru pozostale
do|L1e1|J I ośtr|ddc/en'e
s]h.en|Jne r pL. Ó'- l niniojszej
speclnteji isrornych
waru.tów mówienia'
l],]l' w],końa}vcazmneszca ofeńę N dwóch kopefuch oznaczonych
nu{ą i adlesem
7'mJvi1i1\egoora/oDisan).\* na' cpJjoly .po5Ób
'Dosnlva i mo e klimaqzalorów {' ponieszczeniach207
i208 na 1I pięlże,
jnśalacji
pońie9cćniu.I0
ventylacji
nechanicaej
!ł
i.]I wpivnicy,
Ę'konmie
.
rozbudo$'a węz]a cieplouniczego c'o. s budyŃu pŹy ulicy Koszdowej 19 o&
ł1konańieinslalacjirvenlylacjin{haniczncj \'ponieszczeniusmitmyn na I Pięlrze
u budynlupŻy ulicy Dąbó$ti 9 NlE oTwIEMc pŹed:201l 06 06 sodz' I0 l5.,'
13 I2' Na weMętaej kopenie należvpodaćnewę i adEs wykonawcyj by unzliwić 2$rol
'ie Ó'uJrei Ulir) v pP'TcdL J do iarc/enjac /dasia d.eńU pJ'em' F
l].l]'

wykonaNca może l'Forvadzić 2miany lub slcofać zlożoną przef siebic o|eńę
$-r/łąca'e pŹed temineń skladania ofeń i pod \'arun]riem. że przcd uply!łem lego
tcminu fańa$iający olŻyma pkenne powiadonienie o $PiÓiźdzeÓiu ,mian lub
*!.o|aniu ofeńy' Po}iadonienieto nusi byćopisaneq sposóbwskeny rv pkt Ij'] l'
oru doda(owo oznaczoneslo*'mi .ZMIANA.' lub ..\łYcoFANlE..'

l] 14' Jeżeliwykonawca 2s1Źe3a' zc infomacje ŚmorviąĆetajennicę przf,dsiębioślNa
*'ronnieniu pmpisólv o zwa|caniu nieucfciwej konkurcncji' nie mogą być
Udoslępnione.Ć2ęść
Ó|eny, która asim
le in|onnacje nalcży mieścić w odrębnej
kopcicic ozńaczonejnaphem] ''InfomacF slanoiviące|ajemniĆęprćdsiębioslsa
PoUFNE.. wykomsca nie nożc 2s1r^c io|om&ji' o klóryclrmoM l'ań' 86 uś''1
(Df, U , 20]0 r' NI l l3, paz' 159' z pó^, ^'),
usIaĘ'Prawozmósieó publicznyĆh
1.T. MTEJSCE ORĄz TEfuMIN S(IADANIA
l4.]

I OTWARCIA

OFERT

oferiy traleźJskładaćw sicdzibieZma*'iającego.pokój nr: l00 do dnia2011.0ó.0ó

14'2' famaviający niefwloĆznie z*Tóci ofenę' któla bstmje 'ożona po lcminic'
] 4 ' j ' o t w a r c i e o f c ń n a s t ą ] i w d n i D ] 2 0 l l 0 6 0 ó o g o d lzo. : l 5 ' w s i e d z i b izca m a w i a j ą c c g o
rv Sali Scnatu-p. tu I10.

h${h qu \rkfucv!
'NjjŃpoń
iMtaJndare/nudos\Tf!oLproq!!4go

]4'4' otwarcieofeńjesljaMe
l4'5' BofpośEdnioplzed oludcien ofen Zmawiający podaje kwolę, ja}.ą mie%
pftmczyć na sfinansowaniez@ó*ieńa'
14'6' Podcfas olwacia ofeń lodaje sĘ ńżsy (nmy) oru adJesy wykonaN.ów, a Ilkże
okesu 8aeucji
iifomacjc dotycfące ceny' teńińu s1konmia @ó$'ienią
i $mnków platnościfawańycn rVoferbch
15. OPIS STOSOBU OBLICZENIA CEI{Y
l5I

za \}(onmie pżedniolu zmół'ienia w'konawcy przysłu$j€ rvynagrodf.ni.
ryMa|ton'.. ccna za *}'konmie zańósieńia pÓwinna uyz8lędniać wszystkie roboly
lrzeł'idzi&e do $'konmia \Y ńńach opismych zadai ' {' l)t podlącrenie
i uruchÓńienie oru rvszolkic ^liązane z tym kosŹy lj. wyńlcóych prób.
pżesz-łoleniapmonclu. sszellich robót puygotowasczych (zabezpiecfenia pżed ich
uciiln!)m łPłyrveń - s)konyi\'mic pRc poŹądkoĘch)'

15 2

l5'j

Do ccny ncno vykonałca dodaje podalek vAT. K\ola powiększona o podatek vAT
będzie ceną aówienia
usidocznioną no |omulezu ofeny i rofpalłavmą pr4
nl boue \vykona* cy.
cena po*{ma być $]razona z dokłldnością
do duóclr fuiejsc po pŹ.cin]<u'

l5'4

Roflicrehianiędzy zmawiającyma vykonaqcą będąpouadzonew ualucic polskicj'

155

zmawiającynie plzesidujeudzieleni!alic7f,kna poczcl$fkonmia zmó{ienia

16.oPIs KRYTERIoW. KToRYMI ZAMAWAJĄCY BĘDZIE sIĘ KIDRoVAŁ
PRZY \łYBoRzE orERTY, wRAz z PoDANIF:M 7NAĆus]NrA TvcH
KRYTERIOW I SPOSOBUOCENY OTERT
l6,l

Zma*'iającybędfieoceniałoterl' wedlugnaslępujących
k,1enów]

162

Punklyplz}znawaneapodfuewpkl

16'l kryte a Ędą licfode wedlu8n4tępującyĆh

LiczbaPunhów=( cni''cof ). l00' waga
najnjżsaceńaspośIód
wszyslkich
Cof

u oferl e
cenapodana

16'3' Po dÓkonmiuocen' puntty pŹyaane p@z kedegÓ 2 członkós
zo$fuą 6uno*'ae dla kMdcgo z kr}'teriół oddzielnie'suma
za rvsfyŚLie kĘ'teria oceńyŚmosi ć będziekońcoNąoccncdeej

sFlyfł'lja

i5bey!|' \enrd$
mdrj$
a
h $h!h oe Ę'konet $oryh{iiN

pon

ló,4' w loku badmi! i oceny ofert zamqwiającymoż€ żądaóod wykomwców *MŃnień
dolycfącychtreści
'ożonych ofeń
l7 UDZIELENID ZAMÓ.WIENIA
]7'l'

zmawiający udzieli zmó$denia wykonawcy' kólego ofella odpowiada wszys1kim
Ętagmiom olJeślÓÓ'n lv niniejstj specyfikacji istotuych warultół zmówienia
i bslala ocenionaja|o najkoŹyshiejsa w opdciu o podme Ęzej kr'1eria occny ofen'

l7'2'

Zma$iający Uieł2żni poslępolmic iv srruacji, gdy *}'stą)ią pżesldki Nskaane
wa!'t' 93 ustawyP'aso mówień plblicżnyĆh(Dz' U' z 2010 r' Nr ]l3' poz' 759'

l7'3'

Nie^vlocaie po Ń}boE
najkotzyshicjs&j ofeny Zmawiający
uwiadoni w'kÓnascós' kózy zlożyli ofeńy o:

]?'4'

jednocze]śde

_

iajkoŹyshiejszej o|en', podającna^ę (fimę)' albo ińię i nd^.-.ńko.
"l'boŹe
sie.lzibę albo adres zmieszkmia i adEs wykonawcy' którcgo ofofrę rybloo.
uAadnieńe j€j *lboru oE tMla (fimy). albo ińjona i naz$'iska' siedziby
albo ńiejsc! zańiĆszkania i adresy wykomwców. kófy zlÓżyli oredy. a la].że
pun}lacjęplzyaaną ofelton rv kud)m krye w ocery ofefi i ląchą punkkcję;

_

vykonawcacb. kórych o|eńy zośalyodaconc. podającuNadnienie rallyczne

_

B}konawc&h] kórzy zośali ufkluczeni z poslępoweia o udzieleńic
podająclraadnienie faktycae i pBMe . jercli poslępoweic jest
mówimią
piowadzońe w rybie prlaicu nieoglaiczonego, nesocjacji b€z oBłosznia a]bo
ap)'lda o cenę:

-

Ieminie, określońymzgodni€ z ań' 94 ust, l lub 2 utavy PrawÓ @ówień
publicaych (Dz' U' z 2010I' Nr l L]' poz' 759'z !óżń. zm')' po któtgo upbvie
mowa w spnwie amóqieńia publicn€go moż byćzawańa'

ogtosznie zwieĄące infÓmaĆje {Śk'ae
stonic intemelowej M'óp'kalołice'pl
v ssoFj siedzibie.

w pkl l7'] lit' a zmsjający
oE \' ni€jscu publicaie

umieścina
dostępnF

1?'5' ]eż€ I i wykonaqcą któtgo ofertafoslala wybma, uchyla się od zweda unou}
w splawie zanówienia publicznego lub ni€ Mosi \l)mgeego
zhezpieczeńia
należ'1ceo $)końania unos}. zańaMający mofe syblŃ oleńę najkoŹyśniejszą
spośńd!ÓzoslałyĆb ofen bez pĘeprovadaia ich pono*nego badania i oceny' cbyba
Żl a.hodzą PŹesłanti uniewahienia poŚęPoNmia' o klórych mo\m w ań' 9] ut' ]
uśa*y Prarvo mówień publicaych (Dz' U, 2 20l0 r. Nr l l ]. prz' 759.2 Po^' n'),

|8. |\FoRVA(JE
o FoRMALNośc|ĄcH, JAKlf
Po$ nvNry zosrA.
DoPEŁNloNE Po wYBoRzE oFERTY w CELU ŁĄwARcLĄ UMowY w
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZN'EGo
l8'l'

Zmawiający Z\We mowę w sprawje fuówi€nia
PublicreEn' z astreiśńem dl
t3] Blary Plawo @ówień publicznych(Dz' U' z 2010r' Nr ||3' Poz' 159' z późj
fu'). w leńinje nie kóts4h nif 5 dni od ddia pŹesladia awiadomicnia o u}boĘc
ńajkoŹysbicjszj ofcńy' jcżli fawiadoniede to zostalie przslme w sposób okeślony
s afi' 27 ust'2 ustał}Prawozmówień publica'ch (Dz' U ' z 20l0 r' Nr l ] 3, poz, 759'

i!ob]!h v@lsł
7lmółfin
WnlJhlji s FńL
$L&h olu Ębub
lFtrnt4nofutlfusĘ$t*(D]o\Tr4
sNodeji

w innysposób'zawmi€ umo*f
ż pó4' n'), ']bo l0 dni.jeżc|ifoŚldie pŹeslanĆ
Ędfie no'nĘ prcd up]Fen tcminós' o l(ór}th ńo$! pos)ż.j' j.ż.Ii vrs'apią
otolicznościs1mimionc w ań' 94 ul' 2 u'rasf Pń}o @ówtń public&ych(D2.U- z
20l0 t' Nr l]3, poz'759'z póź!'fn,)'
l 3'2' o miej$u i teminic podpignia unoq Zmsjający Powiadomi \YbMąo
vykonawcęodrebnympismeń lub telefonjcaie.
z jego
l8']' z.l@s śdadcania wyloMvcy $lnil6jący z Moq!' j.ś roaM'
zobowiąŹ.ńemanwnyn 9 ofcrcie'
t3'4' w pĘ}?adla sfboru oGlty wytonaŃóN wŚPólniĆ ubieeającychsię o udfi.lenie
@óNienia (\on$rcja' s!''[{i cy$ilnć) Zoasiający możeażądać'fud aNeim
umoł} w spńłie 2ańó*iĆnia pub|icfnego uno\ry r.gutującej spóIpEcę tych
wykonawcóu wykonaqcy qŚpóhie ubiegającysię Ó udfieleni. eósienia FonoŚ2ą
i rmi.si.ni€ ahe4iecfenia
solidanĘ odPo\i€dzia]nośó z \J-'komie Mosl
vykoneia uEÓł!'
należytego
|9. wY.v|AGANLĄDoI YczĄcE zABEzP|EczENtA NALEżYTEGo wYxoNANlA
l9'l'

wykona*!' zobos.iązny jś' Ńni.śćzbezpiccaie nalcżj}'lc8o
ł]'kÓnuia uno\f
q1Śokości
pt'Tad[!
rv
I
i
ł
l0 % ccny ofedÓs.j
z.d.!i. !r
Iu'
w pz'padla z.d..i. n. n ab€zpiarcni€
nalcżjlegovykÓnmia uńosy lie jesr

l9'2' fabezpiccrenicmożebyćMosb.e wćdłlg{Tboru \'ykodwcy w jednejlub w kilr!
ndĘpujących.o'mch:
_ porFzeni.ch bM]o\'ch |ubpoĘ€miach sB'ld'clcej l@'' ośe4dnościom"
klcdlowej' z tyn żercbo*'iąz.ic k.sy jes|zwszc zobowiąuni.mpienieżn)ml
- s\mcjah belosychi
-

gwaMcjach ubeŹpieczenioqchi

_ PoĘcrniach u{ifielotch puz Podmio|y'o t1óry€n mo$! s ań' 6b ut' l p1\1
2
!s|ał} z dnia 9 lis|oPlda 2000 r' o utB!funiu lo|skiej A8.ncji Rodoju
Puedsiębiorczości'
r9']' fabezpi.cz€ni. rinoszonc N piffiądz! wyłona$q ł!łe pfu|estń na ńchuck
bantovy rBkĘdy pEŹ zmawiająĆe8o'
je m
l9'4. Jeż.li zbćzpi(ail
sliesiono w pieniądfu. z@wiający p8bonje
oPrcccnlolfuym Echunlu b..łoł}n. zmawiający 2lrł@ ab.zpisz€nie MiesioDe
w pieniqdzuz odśtkmi Pynikljącymi z uowy rmhun}uba*ołego. na któryń by]o
ono prehos11\Źną pomiĆj*orc o kosŹ Pow.dz.nia leeo rchuku o@ pfuwizji
banlotr€j a pŹ€l€w PicniędzyM Echu.cl baI&oł] wyloMscy'
l9.5' w fa}cic rcoliacji umory wykonascg mo2edotomć aimy lomy ab.f.piccrcnia
m j.dną |!b ldlła foń' o klórych now! R' pkt I9.2.Zm'&a fomy u b.ĘiMnia jeś
dokolylvM f achoweien ciągłościubezpieczenia i b.z nniejszenia jeeÓ

sFcy[ucF

19'6

Lbhr ń y@*&r ?@ó]iDh
h$L!hoef$rdUd]!!s'r|&]i\Pon

Zma{iając' zwraca zbezpieĆzenie v leminie 30 dni od dnia rykonania mówie.ia
i unania pŹez zmas'iającego za na|eżycie B)konane' Kwota pozosla*ion5 na
zabezpieczeniercszczeń z lytulu Iękojmi u rvadyni€ możeprzekracuć ]0 % s}śokości
zabez'iecćnia' Kwotą o k1óEj nro\a w ań' ljl usl' 2 uŚał! Pmwo zmówjeń
pub|icb],ch(D2' U' z 20I0 t' Nt | |3. tÓz' 759' z P3^. n')' jest^łrcana nic później
niz w l5' dniupo uplyNieokesu Ękojmi za wady'

20.PoUczENIE o ŚRoDl.ĄcII ocHRoNY PRAWNEJPRzYsŁUcUJĄcYcH
wYKoNAwcY w ToKU PosTĘPowANIAo UDZIDLENIEzAIllowIENIA
20.l ' Ślodki ochronyPDMej pu ysługująwykoDa*!'. a lałżc innemu podfiiolowi, je&li na
lub mial ineEs y uzyskbiu dmeeozmósienia ole poniós|lub możcponicśÓ
sfkodę
$'l9nikx nruzenia przez zmaviająceBo pżePisów uŚa*! Prawo 7źnólvicń
publicznych(Dz' U' f 201o!' Nr l ]j, poz'759.z późn'h').
2o'2

Śrcdki ochony !ń$nej Nob.c oglos-nia o amówieniu ole specyfikacji islob'.h
s'eunlów zeóNienia pryslugują ó*!ież o{mizacjon łlisanym na li$ę. o klótj
nowa q an' l54 Pkt 5 usta\' Pra$t fmówień publicznych(Dz' U' z 20!0I' N! lu,

9oz'1s9'z póżn'n )'

20 3

od*olanie pfysługuje Nylącaie Nobec czynności:

_ s}borurybu Óegocjacji
befogloszenia,
zmówieniaz s'oInejrękilubupyl&ia
opisu

_

sposobu

dokon}ałania occny

spełnimia Wnków

udzialu

f Pośępowmia
o udzieleniemówienilj
Ęvklucreniaodwołuiłcego
odizuceniaofeńyod\olującego

20'4. odvoIrie po{imo wskŹywać Ćfynność|ub zani€cbanie c4mośd zanra*iając€lo,
kórej złzuca się ni€ z godnośóz przcpismi sia$]rPnwo mósień pub|ic?jych(Dz'
U' z 20t0 r Nr l l], !oz' 759,zpóa. h')' alvieńć f*ię'e pżedslarvienie
aatów.
okreśIaćżądmie Ófu *skłJt!ć
okoljczności fakylme i pn$ne uzsadnia.jącc
rWiesienie odwołlnia'
20,j'

od\ołmie wńosi się do Pleesa kajowej lzby odwolawc-j s fomie pkennej a|bo
elektonicznej ÓpabÓnej bezpiec7nym PodPisem e|eklroniczn}n \€.yfikowoyn
za
pofuocąMmego kl'alifi kol'anego ceryfi kafu'

20'6' odsolujący pŹcsy|a kopię odvołania fmawiającenu pŹed uplyqem rcminu
do lvniesienia odNolei! w lalri sposób' aby nógl on apoaaó się z jeso lreściąpued
up]ywentegotenninu'Domiemywa się' iż zamarviający
móe] zapoznaćsię z tcścią
jego
jeżcli
pŹcd
pŹcs|eic jceo kopii
odNolmia
uPly]lcm lcrninu do
łniesicnia,
mŚąrilo pŹed Uply$'eńleminu do jego łniesieniafa pÓńÓĆą jednegÓ2e sposobów
okeślon'ch$ an' 27 uŚ' 2 lstaĘ Plawo fanółień publicmyclr(Dz' U. z 2010r' Nr
Il3.poz' 759.f póa. n')'
20.7' wykonaBla możes lcminie przeYidzjlnymdo miesienia od\ollnia poinfomować
zanas'iającego o nie4odnej z przepismi uŚasY czymości podjętejprzez nieBo lub
aicchaiu
czynności.do klórcj jcŚ o. zobowią22nyna podslawic uslał!. na klórc nie
pĘysluguje od\oloie na podstlwie d l 80 ct 2 uslawl Pn*o 7mówiĆń publiĆblch
(Dz' U' z 20l 0 r' Nr l 1]' poz' 759.zpóżn'n')

spŃńrsn
i iMtb'n

1sówtitr
xbhsh
"edół
qkfuć
ldsh d@
kllyh.]i
!@n
oro o:b!do\. vTzla c]@loqTicĘo"

20.8' od9olmi. Wi
5ię w tcmiŃh ołJ.ślo.'!h s an. |82 ctasy Prso mówiń
publicaych(Dz'U' z 2010r Nr |13'pe.159' zpó,n. ń').
20'9' Na ożeczenieKrajow.j lfby odwolawc@j Śltonom o@ ucz€sfiitom postępowia
odwolawczgopŹyslugujcskaga do sądu'
20,10' s!!Ęę MÓŚi się do sądu olĘgosl8o vl.iciw.go dla si€ilziby albo Di€j$!
zmi.Źt&ia za@wi!jąego.
20'l|' skEgę Wsi się a pośrednicrw Pcz* Kńjo@j l2by odłolawcz.j w tmini.
presyl9jąc
7 dńi od dnia doĘcz€nia oucczćria KFjowj lzby od'olav@j'
jednocześni€j€j odpis pŹeciMikowi ŚkEgi' ZłożenicskEgi w placóMe pocztowej
opgatorapublica.goj€ ś ółlomrca.zj€ j Mi€ g m'em.
2I. POZOSTAI,E INI'ORMACJE
Do spńw niore3!|owfuych w nini€jsćj 3p€cyfiłeji istotńychMrultów móMenia mją
zaśosołlniepŹ€pisy uslavy z dnia29 sly.hia 2004rct! P!.rc zmóMeń publicaych (Dz'
U' z 20l0 i. Nr l 13'!oz' 759,f późn'd.) o@ PifepisyKo!.lśuc}wilnego'
za!ączlitmi do niniejsrcgodołumenfusą.
w7ól o.en' na bboty budoł|Je

2

sfukow
ośwhdcan|e
o spelnicniu

l

oś*iadcaic o bńl! podslawdo \}klucetriE
Ahu.]ny odPislub oświadcznie
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wyku rcbó'(dot'zadeiar I I u|)
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wfór mo*Y na rebotybudo óć

