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o|enę\\.ykomNc'\Ęk]u.zoncso Lfnajesię zaodŹuconązamałiającyawiadomi
róNnoc zcśn
ie W} konascó N o !rf* l uczcniu z PoslępoNmia. podając uzóadnieni€
|ałllĆznei Fa$nc. z zaŚżezenienrań' 92ust.] pkt ]
7'9. Peluonrocni.xŃdo leFefentołeia WykonawcyNinno być zlożones orycinale'innc
dokumenty nrogą być doręĆzonc w ory8nrab lub kopii poś}viadcfonej
za zŚodność
z orygiDalcnprzezwtkonawcę'
7,8

7 ]0 fanralia]ąc]'nrofe zaządaćpPJdśa\rieńi'Óryginalu lDb nol&ialnie pośWiadcz.nej
koFii dokumcnN\llaJznie Medy. gdl zlożońakopia dokumcntu.jeŚniecfylelm lub
dojcj prawdzn\ości'
budi \|ą{Pln\Óści.o
7,l1' DokuDenlyspolządzouc\Y językuobc'r są słladmesTŁ 2 thnaczcniem na język

8. lNloRNl,\cJI o sPosoBIE PoRozUMIEwANlA sIĘzAl\LĄwIAJĄcEGo
Z t!Y(oNAwcAMl oR^z PRz[KAzYwANIA oŚvIADczEN
I ' | B r ' o K l \ | t ' \ | ( i \ \ , \ | Ą K f I l l \ r G z Ą t I E o s Ó B l ' t R A \ l N | o \ \c H D o
PoRozUMIE$A:!IA s|Ęz wYKoNAwcAMI
3,l

3,]

\

treścispecyfikacji
$.!kona\ta Drożez\Tócić się do zańawiająeeo o rvyjaśnicnie
jcsl
obo}ia?my udzieliću)jaśnień
islohtch \Varlnków zanóNicnia, ZmaNiający
ni.zNloczni..jcdnalini. późniejnlżn, 2 dńi pżed upl}alemteminn skladaniaoleń '
pod Yanlrkie|n Że Nuiosek o \$jaśnienietreścispecyli|acji Ńotn)ch \ffiuŃóN
fa'nó\icnia qpł}na.doZanrawiajaJceo
nie później!iż do końcadnia.rv klóryń upłr.\ya
\'lzńaczonego
1crninu
sk]adania
o|en'
loIo\ra
Jcżc|i \liosck o \r]aśnienielreśli spec!fikacjiislolnycb lvaiuńkó{ zmóNienia
\I]bTą|po uPłyNielcminu sl]addia Miosku, o klórym noNa rv pkt 8'l. |ubdolyc,y
Ud,lelonych\{aśnień,Zma}'iaj.Jy możeudzie|ićqjanrień albo pofosla{ić$niosck
beZozpallyrłmla
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|tzcdlufcniclcrninu skladariao|cń nie *I)lysa na bieg leftińu Śkładeia Nnioskn.
o |tóĘYm
mo*!\ pkl8l

8 {'

Tleśćzł)ta'] ]vlM z \}:laśnjenia]niZamawiający pŹeklzuje wlkona{com, klórlnr
prze\izal specylikacjeisl(nnj'Ćh{fun!ów zanówicnia. bez ujaMiania żód|r
zap}1ania.
a ]cżelispeqfikacj.Jen ldoiępniońańa Śronic inlemelosej'zanieszż! na

85

\\' uzasaduionych
pr/lPJdk,ĆhZmałiający Dożc przcd upbNem teminu ŚkładMi'
Ólin fńicnić tcśćspcctfikacjiGtotnych]varunkóŃmówienia, Dokonmąfnianę
sPeqi|acji Zma\iajqct pŹelazL|jeniezNloczniervsz)slkimwtkonarvcon,którym
prze|izano spel)fi|ac]ękbh]ch \:dŃów zmó$ic|ria. a j.ż.lj specyfikacjajesl
udoŚqpnionana slronieinleńelouci.7mieszcza.ąlakzena lej strcnie.
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Postępowmie o u&iclcnic zmówieDia. z zaŚtzczcnicfr ł!ą1łó$' okrcślonych
s uslalie Prawozańówień publicznych(D2, U' 2 20|0 r Nr l 13,lo2, 759,2 późń
znr')' prowadzi się z z&hoqeień ibmy piseńnej
prowadzisię rVjęzyku polskin'
Postępowie o udzieled€ aó{ienia

8'8,

w niniejs4m poslępo*'eiu Nsfelkie oś\iadcEda. Mioski. za]viadomienia
oIŹ
iifomrcje Zmaviający i wykona*q PEkazują piscmnic, fakscn i/ lub drogą
ekkrronicznł. W pŹypadku ośviadczeń, Miosków. zasiadomicń olaz infomrcji
pŹekŹywych
latsen lub diogą cIcl.1ronicbą k'da ze slron na żądeie dru8iej
polwierdfa
ńiez{'loczÓie
|ałt ici otżymania

3'9,

wybrey sposób Pżekazyavdia oświadczeń.NnioskóN. zawiadonień orż ińfomac.ji
nie może oganiczać konkudcji] zavyc doPuŚzcza|najest |oma pisenna.
z zdtEeŻenień *!jąL*ó! pżewidzjdych !v usla{ie PI!{o fmóŃień publicmych
( D z 'U ' z 2 0 l 0 r ' N r l 1 ] , p o f ,' 5 9 . z p ó m ' n ) '

8'l0. w zakresie foma|nym i ńerytÓIycznyń ośobanriupołanionyni do kontaktu
zwykonawcamisą

l

. co|ąb. Kic.ownik
ng! wiolelaPlochtrczyk
DzialuAdminisracyjno
Tecbniczne8o
i zmówień lublicfnych
e.nail:sDlochNzlłraas!'ka1o*'ice'DL

mgr Dominika Kulaca - st' referentds' ^dninistnĆ nÓłecnnichycb
e-mail:dkula!a@sso.kalo(ice.l
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9,1'

W postępoweiuniejesl Pftsidziane składanie
NadNm'

10. TERMIN zwĘzA]tIA olERT4
pÓzosaje
pŹczokres30dni'
l0'l wykÓnawca
^{vmy ofeńą
l0 2' Bic8 lcrminueiązania o|eńąlozpoczpa sięWa z uplyavem
lemrinuskladlniaofeń.
l0.3' wykonasca smodzieliie lub na wniork Zamawiającogo
możc pŹcdluż!ćtcmin
^iązania ofeń.x z tym że zoa*'iający foożr 1y|ko @. co najmniej na 3 dni pEe{t
upl'avem leminu zwiąfmia ofeńą fsłóció się do wykonawcós'o $}razcnic zgody na
pŹed]użenielego leminu o ozmczoly okjes, Ńe dluzszy jednak ż 60 dni'
I1. OPrc SPOSOBU }RZYGOTOWYWA]IIA OFDRT
l |,l' Wykonawcamożczlożyćtylkojednąof€ ń ę'
ll,2' TEśćo|errynusi odpowiadać
lrcścispecyfikacji
islolnychł?rurłów zmówienia'
I l,3' zmawiając' nie przewidujc erot kosztóN udziail w postępowaniu'
l l..l' oferta Waz ze showiącymi jej inlellalną częśćzalącznjklni muŚi b'ć slovądzona
przez wykoM$'cę ściślewedługposlanosień niniejszej sp*ńkacji ńlotntch
se!kó*'
zMówi€ńia

._5-

,

ĘrĄósKdo\tsh

o|eia ńusi być spożądzon.Mdług *zoru fomule! ol.ny Śmołiąccgo ałącaik
do nInIe]"?e]
' r.\ l.iu '] i' IoIn .\ \ aruntó{ 2Tó\ ieniJ'
l l,6, o|eńa nusi być uaphma \ jęZykupohkiE' ńa komFutcŹc.maszyde do pisanialub
Ięcznie dluBopisem bądźniofd:'walnyn atrmcntcm
1l 5

ll,7, Pbponujc się. aby $szJ.slkiezapnanesLronrol.eny$@ 7 załącznikmibyb kolejno
ponunclo\2ne i z|ącfone w sposób tsa]y oru na kudej stonie podpsec pŹcz osobę
(Ósob)) Upra\vniońe
do sk]admiao$viadczeńłolirY imieni! wykona*l!' plzy czyń co
mjmniejna pieNVej i ośllniejslronieoie ! podpis(!odpky) byl oFalŹonypieczęcią
iniennąw]kona\cy PozoŚalesllon! nrogąbyćpaBlo}vane
ol.enyńuszą b't pmfo\'óc
ll'8. wsze|kielroPfa*ki lub znim} * lckśĆie
o o b . p o d p i . LJ . . o i r e o p . i r , u o . J J r J m i i . h d o l o n t . J

pżcz osoĘ

ll.9. w)kona\ua Zlmićsfcfa of.erlę\ dwóch kopcńachoznaczonycbnu\lą i adresen
/J''q'j{.!gool

,op| IJ||

j

'''(p{4J

'pÓ'ob

,.oferl. na: uslugi blnkos. nj .Zeu Akndobii sztuk Pięłrycb *' Kato$icach
NIf oTwIERĄc pŹcd: 201l.1r.]0 godz.l0|15'''
N! \$\nęlżnej koPłcie na|c7ylodać nŹsę i adreswykona\'cy,by unro'nłić^Tol
I t d\ i cj.;r''
| ? ) f | d \ Jd o ' . ^ ' ń i j 7 f r " ' \ ' ; r e ń u p o k ń r . '
l|]0

w)|on'\ĆJ ńÓŻe spio(adzić fniey lub {-a!ofać złożonąPftz siebie o|eńę
\'-vląlzniepŁed lćńineń skladliń oleń ipod $euikicm, żc pżcd Up\łem tero
lub
lenninu ZaDa\iając}'ollz]ma pisenne powiadomienieo sTlowadzeniuńir
w
wskuany
ł
pki
\]cofaniu otiny Powiadomicnie
to nrusibyć opisane sposób
ll'9
.tu dodalko\o oznaczone
slo$turi ,ZMIANA lub.,WYCOIANIE'

ll'll

]cf.li \|!kona\ca zastu.ga, ze io|o.macjeśoowiące lajemnicępżedsiębiontła
\ rÓ2lmieńi! FŹephów o z\2hzmiL' nicncrciMj konkurcncji.nie nro8ą b'ć
udonętńlonc'czqśioltny. ltóta zaNierale inlbmacie należymieścić\'odrębnej
bpcrci. ofmczonej naphem:..In|omracje
stano]Yiące
tajemnicępPedsiębioslrv''
\\']komł.anie nozcfaŚrzcc infonnacji'októIychmol'a \'ań' 86 ust'4 uŚasJ tla]ro
z a ń ó u i c ń p u b l i c z n l c h ( D z ' U ' z 2 0 l oNr r l 1 j ' p o z ? 5 9 . f p ó ź n ' a ' )

]2' nflDJsc[ oRAzTERIIIN sKŁ^D^NlAI oTwAncIA oFERT
l: I

o]in) na|cfv s|ładać *' sicdzibie zmawiająeBo. pokój Dr l00 do dnia
2 0 I l - l l - 1 0 d o e o d z .l 0 : 0 0 -

l2'], Zma\'iając' nicz}'|ocznic
złTócio|eńę,któ6 zoslaniezłoionapo leminie.
l2']' on'arcic ofcn naśaJiN dniu:20ll'l|30
.okój nt l|0 s'|2 sĆnxru,
l]']' ohvecicofcńjesl jaMc'
l]'''

o godz 10;15.B siedfibieZ!ńatviającĆ-lo.

Bczpośr.dnioPzcd oń\arcienr o|ei 7ff'{i.jąc)'
przeznacz}ć
na śinalso\anieZamórrienia.

Fodaje kstĘ, jaką m'nieża

12'ó Podc7asonlal.id olid FodajcsĘ Du$} (finy) omz adresywykonaqcórv' a brże
ilfomacjc dotrczące cen}. tefuinu $fkonmia zamólvieDia,wanŃól' plahości
7a$drchNoianach

seer6kn

rbbtń

]rn!lŃ

@ó!t!h

r3. OPIS SPOSOBU OBLICZDNIA CENY
w ofercienalezypodaćcenęN lozumieni!'n, ] usl' l pkl l uśawyfdnia5lipĆa200l.
o cenach(Dz' U' Nr97. poz' 1050,z późn.znr')a$'konanie plzedniotuzanó\ienia'

l]'l

cenęnaleł podać{ flotychpohkich,z dokladnością
do dłóch miejscpo pŹecinku'
lj.3' cena jesr ceńą rycza]rowąsąd $ ccnie nalcż, uwzg|ędnićwszyśkieĘ'magmia
oIż wszelkie koszty. jatie
okjeślonew njniejszej specyfikaĆji fuÓhyĆb smŃów
poniesie wykonawca z qlulu ńaleŻylej o@ zgodnej z obolvivljącymi p'episafri
Ealizcji pŹ€dmiolu zmówienia.
l j'.ł zmaviający nie pu e9iduje rozliczeń w ła]ulach Óbc'ch,
l ]'2

zmałjający ńie Pżevidujeudziclenia
zaliczekm poczetN'y'(omia zmówienia'

1]5

r4' olls (RYTERIÓW, KTÓRYMI z.ĄMAwIAJĄcYBĘDz|EsrĘK|ERowAtPRZY WYBORZE OFERTY. WRAZ Z PODAMEM ZNACZENIA TYCII
KRYTERIÓW I sPosoBU ocENY oFERT
Zlmaqiljący będzie oceńia]ofeńy \€dlug nNĘpujĄc)th k'tenóN:

l1'l.

cen' ł cahoqa opIalamiesięczna

2

oprocentoNmie Bchunków bdkoq}ch
{'e hiemcj stopy prccenlowej ł skali
roku dla salda ńa rachuku do 49 999,99

l

oprccentowmie lachuŃów baŃoBach
ws hiemej stopy pro(ntowcj N skali
rcku dla saldana rachunkuod 50 000,00
oproccntorvmie rachunlów banlo\rfch i 0
sg zńiennej nopr plocentos€] ił skali
roki d|a salda Ód l00000,00 zł do

5

oprocentowdie ńchunków bai}ow}ch
wg niennej stopylrocento*€ j B skdi
rclT d|a salda po*}Żej l 000 000,00 f]

od)

t.|'2' luŃly pŹyaa"!ńe 2a podec *'Fkl l4'l kr}teia będąliczonewedlu8mstępującycll

:.{:4.żj

spsl

ńk.ji

fb'

! ó \óon|ó\

Liczba puŃlóN=1cmid/co|)i

,jnółi$

l00 i l'a8a

. cnrin ' najniŻsza
Ćenaspośród
Bszyśkichofeń
. cof cen!podańa$otćrcle
oproccntorvuic.'chunkóN b.bko*ych rv3zmiennej
stopr proccnlo*ej* skali roku dla salda.! .lchuDku do
L i c z b ! p u n k l ó { = ( o a ) / o a ) n a x ) *l 0 0 l ł a g a
o a)- wańość
opoccnIo$!ńiapodda * olercie
oprocenio]vania
sponód
o a) ma\ ńajwyŻza*'Mość
op.ocenloNini€ racbunkóB ba olTcb rĘ'nienl€ j
nopy proccDto$cjN skrli.oku dln s.lda.a racbuokuod
s0 000,00zl do 99 999,9921
i l00 i wa8a
Liczba punllów = (obyob)nd)
o b)

podana*'olelcie
\d{ośćoFloccntoNania

o b) ńŁ\

naj$1ższasa ośćoprocentowaniaslonód

opro.ento$aniera.l'unkół' baokow'ch sg znienlej
slopy proc.ntos€ j s skali roku dla s daod 1000000'00
LiczbapuŃtó* = ( o c)/o Ć)ńd)i
oĆ)

l00 r waEa

]vMośóoprocenlolaniapodba N oi.rcie

o c) max n!j\.'sla

rvdośćoproccntosania spośród

oprocentorv!ni..'chunkó$ bankoryych*g zmi.lDcj
slopr_p.occnto$ejrv skali roku dla sald! powy2ej
1000000,0021
L i c z b a p u n k 6 \= ( o d y ' o d ) m a x ) } l 0 0 ł r v a g a
o d)

podańaw Ót.rcic
*2ńośioprocento*ania

o d) nax

It,

naj\rl'zlzJ \dość oproccntorłaniasrcśród

sr(Ńlej!

nbhsl

|'ord$

fu\fnń

l.r.]' Po dokomiu ceny pur}l} pż)aane pEez ł'd.go z cz|onkó\r Konśji PŹebgoŃj
zÓsbą ^uosmc
dl! każdegoz kątnó*' oddzielńic. sma PUńłló{ Jzysł&}'ch
a wszys{łe kr'1eria oc.ny śmoNić będziekońco}ą oceńędanejofcńy'
l'1,.|' w loku badeia i oceny ofeń zmawiający może żąddćod wykona{ców wyjaśńień
dolycfąc'ch hści zlożonych oicń' Niedopuszczlnc jcst pro$adzcnie międz'
7saNi6jąclm
a wykoMBtĄ
nc8aja€ji
dołc7'1c)th złożoncj oterty o'a.
jaliej*olwiek
pkl
hie)' \r jej tBści'
żŹElŹeżenien
l4'6. dołob)a\mie
l'l,5' Jefeli w okrcślonym
lcminie vykona{ca ńie zlożys1ńlagdych pżez zańawiającego
ośwhdumlub do*umcn(ół'o ttórych mowaw an,25 Usl' l usałlPI.wo mówicń
pub|icaych(DŹ' U' z 2010r' Nr ll]. poz' ?59' z póżn,zm').lub pclnomocnicts'albo
jeżcli zloży BlIagdĆ nftz ZńaNiająceeo ośsiadcfenia i dokmenly. o hóĄth
moN! s d. 25 us|' l B|,asf P'aso ŹmóNień publicznych(Dz' U' z 2010. Nr llj.
po2, 759' z ptlłs' n')' zNieźjatc b|ęd' lub $adh\t FlnomoniclM.
zma\iając]i
w.z$'ic eo do ich zloŹcnia s's'}'T.cfon'T
temini€. ch:.b! zc mimo ich zlożenjaolefu
wyłońavly będfie podlega. odźuccniu a|bo koniccznc będzk unicsażiienic
poslępowmia' zIożonc na wezł2nic zanawiającego ośsiadczenia i dokmenly
posiMy spelniać wmnki okeślonc w ań' 26 uŚ' ] usla*! Prało zmóBień
pub|icayĆh (Dz' U. f 20 l0 r N| | |3' Poz' 159' z Pó^' zfr')' zna\i'jąc}
możebłz.
\t slzfuczon}m pżd si€bie rcmini.. w.z\a: do zlożcni! s-ajaśoicńdo')cząc].ch
ośsiodczeńlub dokumcnló\''
l4'6. h|nawiająĆypoprawiaw o|eEie]
a: oczysist€ o myltipisouki€ .
b: ocf'qiśl€ omylki 'achu'ło}t.
doko.dych pop'aŃk'

f u$zBlędnjenień |ofuekqencji rachuńlÓĘch

c| innc ony&i poleg'jące na niezgodnościofert! 2e spccyfikocją ktotn'cb Norunkós
\Y
zańówienia.
nićpołodujące
islotnycb
anian
lńścj
ol.ny
. niczslocznie z.wi.dmiając o lym wykonawcę' klórc8o o|eńa zoŚoJa popE\iom'
l.|'7' JeżeIizlożom ofeńę. łtótj q'aMr prowadzilbt do po$sldb obosjąfłu podatto\qo
zm.\iającĘo
z8odnie z p*pisuli
o podalłu od loqajs' i Elug ( akrćsie
nabycia lo\\'aóN' zmasi.jąc.v N cdu oceny
do|}!z4cyn wcMąlfzsśńlnoto$€so
laldcj o|eńy do|ica do prudslałiońej { niej cmy lodarclśÓd tosdów i us|u8,kó!j-'
pŹcpisaml'
ńia|by obowią!€ k wpl.cićzgodniez obowiĄzującymi
l4'8' zmawiający w celu unalenią c2' ofcńa awicn rażąconiską ceńę N stosunłu
do pŹćdmion] mósi.nią
z\imi się do wyl.onas.y o udzielćri. \t o|rcślon)m
l.minie $iaśnień doqtfąc}ch e|emeńlóNó|cń! mają.'ch \pl-\1r DaĘsoko!ć ćen'
l4'9' zdawiając'.
oceńiając *laśnirńia, $!źnic pod us'gę obiekl'snc cz)miki.
w Śfczc!ólńościoŚŹczedność
nebdy wykonoia zanówiclia. $!b!ańe rczlviązoi!
technicm€' *ają&oło spŹyjające worunki sYkon).veia zmółieda dostępnedla
.łykonascy' or'linalność prcjekfu wykonaw' ore ł?l}Ąr' pomoc' pub|icaej
udzi.|oncj m podsb*ie odĘblycn pŹcpisóN'
l'ł'l0' zdarriając' odrzuciofcńęwjkon'qc!. który nie zlo2yls.ajŃnim llbj.,ślidokoma
oena *'.śnień We z dostaEzonymi dÓłodui polNicrdzi' że ofeńa a$iela rażąco
niską ccnęw slosun[u do pŹcdni otuzanrówienia'
l4' l l, ZM.wiający odżlca of.ńę' jezeli:

\

sŃikn
it'Ęł rullół dsd|
Ufrgifu!um,^ł.dmiis'ŃPilbFhwxbiff}

jej tęść nie odpowjad! leści ip.cylikeji
btotnych łarun}ó* mówi.ni.,
z rclrzeżenienpkt ]4'6ln'c'
j.j zlożenie Śl?lowi cz}n nieuc&iw.j konlNencji w rczmicliu
pEPisów
o fwa]cfuiu nj€ucrciwej ło!łuEncjii
awien ruąo niską ccnę w stos!ńku do pu edmiofufmówEluq
esr.la 'ożom pŹe
o ldzielenie móMenia

t:

agi.n

wylon.w.ę \}ldu@rego z u&ialu w poŚĘpowiu
lub licapŃśefu8o do slladmia of.G
uędy s'oblickniu c.!'l

wy*ona$@ w tmińie 3 dni od dni! doĘęria uwiadonioia
IbpńMsie omyłki' o kloEj tow w p}t |4'6 lit. c;
jćŚt nic{Eżt M p.łstaqe o.lrębny.h p@pisós'

lie zgodfiI Śię @

5. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
5'l' zmawiający udzieli amóMenia wykonawcy, któi€go ofe.|a odpowild! wszystkim
$}m!8anion okEślonymw nini.jsz.j sF.cńkocji islohy.h waĄnków zMówienia
' zoslll! o.ćnjomjako .ajkoĘystli.jsa w opsrciuo podae q}źejkł(ed. oc.ny o|eń'
5.2' amorviający lniewaźIi PostępowMicw !''l@cji' 8dy B)śąpiąpfuŚłełj wskfu.
w.n. 9] ustasf PEwo @óu'iąi! publica}th (Df' U. z 2010 r Nr ll3, poz' ?59,
|5']' Ni.zwlocaić po \}'bou @jłoĘ'sl!ićj*.i ofeńy zamqilją.y
uwiadoni wykoDałóq Iózy z|ożyliof.rty'o:

j.deaśnic

a: ł]bozc na.'*ożyŚuiejŚrcjo..ńy' pod.j4. MłĘ (fmę)' albo ińię i rwiŚto'
'iedżiĘ albo adres zmj.sztmia i !d'.Ś vyłonawy. hóńgo of.nę *Ybłeq
uAadni€nie jej vyboru o@ nes7 (fimy)' albo iDioe i @wbkĄ si.dziby slbo
nicjsca @ieszkfuia i adrÓsywylon.q!ów, kórzy zlożyIiofetty,a brż. Punłl&ję
pr.}żnaną
of€ńom w ł'żdtm kyt.riuń oc..y ofeń i lącaĘ puŃbcjęl
b| wykonawcmb'l.tórych oI.enyzosuly odrzucone,po.lając@adnienic faKyczn€
c| wykonascach' któży zoŚtlli wyklucz.nj ż PostęPoMia o ldzielenie zmówioią
podljącBadoienie fałtyczn.i pEM.;
d: t.mini.' ołEślonlm zgodrie z !ń. 94 ul I lub 2 Ellsy PBwo @ósićń
publicaych (Df. u' z 2010 r' Nl ||3' po2' 159' z późn'n')' po l(róGgo uPl'li€
moM w spIaMeroówi.li. plb|ice8o ńoż. Ęć awana
l5.4. og|ośrcni.awi@jące infomłj. ws|Garc w Pkt l5'3 lit. ! zoNj.jący mi.ś.i na
smni. inkmeto\€j \1sv'sD'kalÓsicc'r| ÓM v niej*u publicai. donęp.n ł
l5'5' Jcżcli wykonawcą ttórego ofeń. zon.la Bybmą Whyls się od aBeia Mowy w
publicas8o' zmawiający ńoźe ł?btć ofenę MjtoŹyslńi.jśzą
spBwie móMoia
slośiódpozoslalycnofelt b.f pżeprcwadei. bh ponoMegÓ badei! i oc.ny' chyba
presldkj unj€ważni.niaposlępoweią o ttórych mot ł dl. 93 uŚt' l
żeżachodzą
ust.rryPrawomówień plbliczlych (Df. U. f 20t 0 !' Nr l l3, loz ' 759'żpóżn,n')'

ithyń\K'on*h

t6. rNFoRllAcJE o F'oRMALNośclAcll.JAK|E PoVINNY zosT^ć
DOPELN.'IONE
PO WI'BORZEOTERTYlV CELL Z{WARCIA UMO\IY
w sPRAwtE zAMó\ł!EMA PUaLlczNf Go
publicfne8o. 2 alPczcnieb
16,l, z.na\i.jący
a\!rc mo\1 N spE\ c mó\ienia
(Dz' U' 2 2010r' Nr 1l]. pof, 75g.2póżn'
M' l3] usbsy P!.\o mówień publicznych
zń )' * rcminie ńe tn5tszJm niż 5 dni Ód dnia pŹeslria zaliadońicnia Ó s'abo'e
najkotz'stniejszej
oreńy'jefeli ża{ildoticlic tÓ 2Óshie pżeslańe$ sposóboktsślony
\! an' 27 usl' 2 UstawyPlawofd]ółi.ń pub|icziych(Df. U' z 2010I' Nr l l]' poz' 759.
z Pó:'n'ar')' albo l0 dni . jcżc|iZosl ic przesłalerr inn!' sposób f.rv.rcic umorvy
będzic nożliwe pzed upł}a€m lcrminów, o klórych noNa powyfcj' .jgżeliłysląlią
ÓkÓ|iĆzńościsynienione
\$M' 9'{ uŚ' 2 sctq Prasb @órvień pub|icfn'ch(Dz U
2 20l0 !' Nr l l]. poz' 759.2Ńżn' zn )'
ló':' o ńiĆjscu i leminie podpisffia uńo\tl ZanaGając]i poNiadomi \)-brme.Ao
\\.ykof,!\ cę odręb.lm pismcm lub tclctonicznic'
jeś loŻ\an! z jelo
N'końa\cy $}ńilający f moĘ
16']' Zalcs ś\łiadc2cnia
Dbo*iąznieD a\''Ą'm *' ofcrcic'
16..l' w pŹypadku s}boru ofeńy w}tońarvcó\! wsńlnie ubiegającycn się o udzielenie
zamówienia(łonsorcja,
spólh cywj|nc)zonlołiającynożc 7',ądaćpŹM zl{nicień
umo\rl w sPnwie fmówienia plb|ichego umosr re8ulują{j rvspólpraca lych
wlkońawców' wykÓÓasć' wŚpó]ni. ubiclającysia o udfielenieza|nówicńi!ponos7ą
solidmą odpowiedzialność
za *1konani.unovy

17.WYMAGANIADoTYczĄĆE zABf,zllEczENtA rlA|-fż\"TEcoNYKoNANIA
l7'l. \\'

dd}m

postęIŃ\aiu

abĆŹpicczcnie

należ-\1ego \l'kon.ni!

no\

dgIśs!Ę$!se!ś.

r8. |sToTNEDLAsTRoNPosTANow|ENIA'
KTóRE zosTANĄ
wPRowADzoNEDo TRrścIzAtvlERANEJUMowY w sPR^vID
ZAMOWIENTA PUBLICZNf,GO. OCOLNE WARUNKI UMOWY

l8'l'

Wykonawcawinien olgeślić
lcmin obotviąfy{miaumoły lj' 60 nicsięct od d.ia
do :t|.lż.20l6r')
4Brr.ir unowy ( od 01.01'2012r.

l82'

wy&onN'cl łi.iel
z|ączl'ś do o.crt.r $zór ubo$ll
tlóry Ędzie :
obejmowć p.hy ukres zDó$ieIir i bfdzi€ zgodD4z jcgo opiś.n okrlś|ontn
s lrb.li s !k 3.r siM

l3 3

7aaNiając) pŹc{iduje no,nłość Eq'|oryzacj. $}fu8lod,cnia \r slosun|u rocf.}m
o śrc'jniÓroĆhyssłahik cetrtorrłórv i unug okeślon-\'\' uŚa\'ie budzcto\\'cjna dmy
lok budżcloq}. znifua naslępuj. na ubadńiony uiosck \ł'konaMy a Z8odą

19'PoUczENlEo ŚRoDKAc ocltRoNY PRAW!.DJ
PRzYsLUGt].,ĄcYcrI
\'l'YKoNAwcYw Tol(U PosTĘPowANl,lo UDZIELENIE
fAMo\l!ENIA
jeŻe|ima
N'tona$cy. a ldkżeimemu podmiolo\li.
l9.l' Ślodki ehrony pń{ftj puysfu.gują
lub nill int.res$ uyskaiu deego zdó$ienia oru poniósllub możcponieść
sfkodę

'(ir''

sFfut'9b!t$d*'!,!meoń
sŹukPirbjchwxd!\rcrlh
UnBiBF!ErĘMo

ust.wy lńwo
w Ęniku llal]lsai'
Fzż Zana*iającego pŹ€lisów
publicbych(DZ U' z ]0| 0 i \J | 11.Poz'159'zpó^- fu.).

amówiĆń

lob€.
oE specyfikacji h$mych
o8loszenia o mólvieni!
l9'2' środki ochront F.rĘj
prz$luglją równicż organizejon *Tisd)m na listę. o której
wmn]óq' zmóqiąia
ńowa s ń' ls płl5 uEq) P!a\o 7@órvieńpublicaych (Dz' U' z 2010r, Nr ll]'
pÓz 759.2.óźLm',,
l9']. od*ol ie Pąlfusljś \\!lącaie }obec czymościokJeślonychw an. l80 us, 2 ustawy
publicmych.
Pń$b móqiai
l9'4, od\'otfuie qrosi 5ię s teńinach i w sposób okeśloly w ań' l80 i nól utaq} - Prawo
zmósió pub|ica)ch
l9'j.

Na olaanie
xnjo\rcj lzby odwolawczej sfonon orż Ńzesmikon poŚępoweń
odlo]a\.zeso pŹ)'sluguje skargado sądu,

dla siedziby z@awiająceBo'
19'6. sLaBę \.osi się dÓ sąduokręso*€so właściwego

20. PozosTAŁE |NFoRMACJE
2o'l'

Do spBV nieuFgulowanych w nińicjŚz€j specyfik.cji istohych waruntó* zmówienia
mają zdtosoMńie p.fepisy ustaw}' z dnia 29 srycmia 2004 rÓku Prawo zmóMeń
publicb)ch (Dz' U' z 2010 !' N| 1|3. pof,159.z póż^'n') or@ pŹepisy (odeksu

z'ącbikmi

do niniejszegodokmenlu są:

o"qI oc..l|( o spe|1'r L srrulo$

Ld7|aluwpo{ępovmJ

2

On\ird.zenieo bratu podsaF do {yllucz.nia

'ł

oś$jadczenic\y alresie ań' 24 un I pkt' 2 uslał!.

