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11TRYBUDZIELENIAZAMOWIENIA

L PostepowanieoudzieleniezamdwieniapublicznegoprowadzoneJeStWtrybieprzetargu

nieograniczonegoowartoSciwiekszqinizkwotyokreSlonewprzepisachwydanychna

POdstawieart・llust・8ustavvzdnia29stycznia2004r・Prawozam6wiehpublicznych

（Dz．U．Z2015T．，POZ，2164zp6Zn．zm．），ZWan匂dalej，，uStaWi手

2．W sprawach，ktdre nie zostaly uregulowane w ninlgSZei SIWZ，maJa ZaStOSOWanie

PrZePISyuStaWyiaktyvvkonawczedoustavry．

3・Postepowanie prowadzoneJeSt PrZeZ Komi早場　Przetargowa powolana przez

ZamawlalaCegO．

IIIOPISPRZEDMIOTUZAMOWIENIA
L Przedmiotem zamdwieniaJeSt OPraCOWanie dokumentaqii technicznqi dla dziaZah

WObszarzeNatura2000DiabelskiStawkoloRadomickaPLHO80056wramachrealizaql

Prqiektu nr POIS・02・04・00－00－0108／16　pn・Ochrona siedliski gatunkbw terenbw

nieleSnych zalez′V／Ch od wbd・W ramach zamdwienia Wykonawca sporzadzeni

dokumentaqeprqiektowadoremontumnichaorazuzyskawszelkieniezbednepozwolenia

dotyczacychjegoremontu・

2．SzczegdlowyopISPrZedmiotuzamdwieniazawierazalaczniknrldoSIWZ．

3．Przedmiotzam6WienianleJeStpOdzielonynaczesc1．

4，0znaczenieprzedmiotuzamdwieniawedlugWsp61negoSlownikaZam6wieh（CPV）：

Przedmiotgldwny：71311100－2Uslugidodatkowewzakresieinzynleriil担owglWOdnei

Przedmiotdodatkowy：71322000－1UsluglinzynlerilPrqiektowq wzakresieinZynlerii

ladowdiwodn屯

5．PostepowanieprowadzoneJeStWJeZykupoIskim．

6．zamawlaJaCyniedopuszczaskladaniaofertwariantowych．

7．ZamawlaJaCynieprzewidl＊mozliwoSciudzieleniazamdwieh，Oktくらrychmowawart．67

ust．lpkt6ustawy．

8．Zamawl劉aCynieprzewidLtieaukdiielektronicznql．

9．ZamawlaJaCynieprzewiduiezawarciaumowyramowe．I．

10，Zamawl的CynieprzewidLJezwrotukoszt6wudzialuwpostepowanlu，ZZaStrZeZeniem

和鵜藍一1。笹　鱗　盤藍8st，。na：
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art．93ust．4ustawy．

11・Zamawl的Cy nie przewi（巾e mozliwoSciudzielenia zaliczek na poczet wykonania

12・Rozliczenia miedzy Zamawl的Cym a Wykonawca beda prowadzone w PLN．

Zamawl的Cynieprzewiduierozliczeniawwalutachobcych．

13・Zamawl明Cy mOZe uniewamicpostepowanie o udzielenie zamdwienla，JeZeliSrodki

POChodzacezbudzetuUniiEuropqiskiejoraznlePOdlegaJaCeZWrOtOWiSrodkizpomocy
udzielongprzezpahstwaczlonkowskieEuropejskiegoPorozumieniaoWolnymHandlu

（EFTA），ktdreZamawi…南cyzamierzalprzeznaczyCnas nansowaniecaIoScilubczeSci

Zamdwienla，niezostalymuprzyznane．

14・Zam6WienieJeSt realizowane w ramach prqiektu nr POIS・02．04．00－00－0108／16pn．

OchTOnaSieubkigatmkdwlerendwniete的ehza嬢砂ChodwdddofLnansowanegoze

SrodkdwProgramuOperacy）negOIn血astrukturaiSrodowisk02014－2020．

15・Wykonawcamoze powierzyC wykonanie czescizamdwieniapodwykonawcy・W tym

PrZyPadkuZamawlaJaCyZadawskazaniaprzezWykonawceczescizam6wienia，ktdrych

Wykonanie zamierza powierzyC podwykonawcomlPOdania przez Wykonawce nm

POdwykonawcdw・Powierzenie wykonania czesci zam6Wienia podwykonawcom nie

ZWalniaWykonawcyzodpowiedzialnoScizanalezytewykonanietegozamdwienia．

IVTERMINWYKONANIAZAMOWIENIA

WymaganyteminwykonaniacaloScizamewieniado19paZdziemika2017r．

VWARUNKIUDZIALUWPOSTEPOWANIU

OudzieleniezamdwieniamogaubiegaCsieWykonawcy，kt6rzy‥

1・NiepodlegaJaWykluczeniuzpostepowanianapodstawieart・24ust・liust・5pktl

uStaWy・

2・WykluczenieWykonawcynastapi：

1）wprzypadkach，Okt6rychmowawart・24ust・lpkt131it．a－CuStaWiart．24ust．l

Pkt14ustawy，gdy osoba，O kt6rg mowa w tych przepisach zostala skazana

ZaPrZeStePStWOWymlenionewart・24ust・1pkt131it・a－CuStaWy，JeZelinieuplynelo5

1at od dnia uprawomocnienia sle WyrOku potwierdzajacego zaistnienie jednqi

Z POdstaw wykluczenia，Chyba Ze w tym wyroku zostal okreSlonyimy okres

Wykluczenla；

2）wprzypadkach，Oktdrychmowa：

a）wart・24ust・1pkt131it・dustawyiart・24ust・lpkt14ustawy，gdyosoba，

OktdreJmOWaWtyChprzepisach，ZOStaZaskazanazaprzestepstwowymienione

Wart・24ust・lpkt131it・dustawy；

b）wart・24ust・lpkt15ustawyjeZelinieuplynely31ataoddniaodpowiednio

uprawomocnienia sle VけrOku potwierdzajacego zaistnieniejednqiz podstaw

Wykluczenia，ChybazewtymwyrokuzostaIokreSIonylnnyOkreswykluczenia

lub od dnia w kt6rym decyzJa POtWierdz…弱ca zaistnieniejedneiz podstaw

WykluczeniastalasleOStateCZna；

輝　く終　un籍estr。。a：
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3）wprzypadkach，Oktdrychmowawart・24ust・lpkt18i20ustaWy，jeZelinieupynZy

31ataoddniazaistnieniazdarzeniabedacegopodstaw Wykluczenia；

4）wprzypadku・OktdrynlmOWaWarL24ust・1pkt21ustaw，jezelinieuptyn＊okres，

najakizostalprawomocnleOrZeCZOnyZakazubieganlaSleOZamdwieniapubliczne；

5）wprzypadku・Oktdrymmo半WarL24ust・lpkt22ustawy・jeZelinieuptyn＊okres

Obowiazywaniazakaz”ubieganlaSleOZaln6wieniapubliczne．

3・Dodatkowo z postepowania o udzielenie zamdwiemia ZamawiaJaCy Wykluczy

Wykonawce，WStOSunkudoktdregozachodziprzeslanka，Okt6rejmowawart．24ust．5

Pktlustawy舟wstosunkudoktdregootwartolikwidaqie・WZatWierdzonymprzezsad

ukladziewpostepowaniurestrukturyzacyinymjestprzewidzianezaspokqieniewlerZyCieli

PrZeZlikwida〔涙jegomaj＊kulubs如zarzadzillikwida〔彊jegom抽kuwtrybie ut．332

ust・lustawyZdnia15m萄a2015r・－PraworestrukturyzacyineOz・U，Z2015r．poz．978，

1259，1513，1830i18440raZ Z2016r・POZ・615）lub ktdrego upadloS60gloszono，

Z Wyjl担iem v岬konawcy言kt（壇上PO Ogloszeniu upadIogc「zawarZ uklad zatwierdzony

I竺WOmOCnym POStanOWienidm s軸u・jeZeli ukkLd∴nie przewid函zaspok函enia

WlerZyCieliprzezlikwida前mZ涙tkuupadlego，chybaZe sazarzadzillikw証ぬく涙jego

mqiqthwtrybieart・366ust・lustawyzdnia281utego2003r．－PrawoupadloSciowe

（Dz・U・Z2015r・POZ・233，978，1166，1259i18440raZZ2016r．poz．615）．

4・Wykonawca・ktdrypodlegawykluczeniunapodstawieart・24ust・lpkt13i14ustaWy

OraZart・24ust・lpkt16－20ustawylubart・24ust・5pktlustawy，mOzeprzedstawiC

dowody na to，Ze po（彊te przez niego grodki sa wyStarCZaiace do wykazaniajego

rzetelnoSci・WSZCZeg61noSciudowodnidnapraYienieszkodywyrzadzon匂przestepstwem

lub przestepstwem skarbowym・ZadoSCuczynlenie pienieme za doznana krzywdelub

naprawienie szkody，WyCZerPLBace wyja紅ienie stanu faktycznego oraz wspdtprace

ZOrganamiSciganiaorazpo句eciekonkretnychSrodkdwtecmcznych，Organizacyinych

i kadrowyCh ktdre sa odr畑Wiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwomlub

PrZeStePStWOm Skarbowymlub nieprawidlowemupostep。Waniu wykonawcy・Przepisu

Zdania pierwszego nie stosLtje sie言eZeli wobec Wykonawcy，bedacego podmiotem

ZbioroY早OrZeCZOnOPraWOmOCnymWyrOkiems袖uzal槍Zubiegania幸Oudzielenie

ZamewienlaOraZnieup抽okreglonywtymwyrt応uokresobowiqzywanlategOZakazu．

5・Wykonawca nie podlega wykluczeni叫jeZeli Zamawiajacy，uWZgledni3両c wage

i szczegdlne okolicznoSci czynu Wykonawcy，uZna Za VVStarCZと萌∞　dowody

PrZedstawionenapodstawiepowyzszegoust．3．

6・WprzypadkachoktdrychmowawarL24usLlpkt19ustawy，PrZ’追Ⅵyklucz専em

Wykonawcy，Zamawi明Cy ZaPeWnia temu Wykonawcy moZliwogd udowodniema，Ze

jego udzial w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamdwienia nie zakldci

konku鯵n（直

7・Spehi的warmekudziahwposteI”WaniuokreSlonywart・22ust・lbpkt3ustawy，

dotvczacvzdoInoScitechniczneiIubzawodowei．ti．：

Wykonawcawykaile，iZdyspon可e：

l）Pmjektantemposiadi南CymuPraWnieniabudowlanebezograniczehdoprqjektowania

W SPeQjalnoSci budowle hydrotech五cznelub meliorac男ne WOdnelubime wazne

upmwnieniaprqiektowewspeqjalnoScibudowlehydrotechhcznelubmelioraqewodne

輝　く鵜　∪盤藍es血
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doprQjektowaniabezograniczeh．WcelupotwierdzeniaspelnienianinlqlSZegOWarunku

wykonawcyzobowiazanisaprzedlozydstosownedokumentypotwierdzajaCenadanieim

takichuprawniehorazpoSwiadczenieprzynaleznoSciprqiektantadoizbyarchitektdwlub

inzynlerdwbudownictwa・

2）Sprawdzajacym posiad祖cym uprawnienia budowlane bez．ograniczeh：do

PrqiektowaniawspedalnoScibudowlehydrotechnicznelubmelioraqlelubinnewazne
uprawnieniaprqiektowewspeqialnoScibudowlehydrotechnicznelubmelioraqewodne

dopr〔房ktowaniabezograniczeh・WcelupotwierdzeniaspelnienianinlqlSZegOWaruIku

WykonawcyzobowiaZanisaprzedloZyCstosownedokumentypotwierdz年iacenadanieim

takichuprawniehorazpoSwiadczenieprzynaleZnoScisprawdzz弱cegodoizbyarchitektdw

lubinzynlerdwbudownictwa．

PonadtoprC房ktant，WOkresieostatnichlOlatprzedupywemteminuskZadaniaofert，

aJeZeli okres prowadzenia dzialalnoSciJeSt kr6tszy　－　W tym Okresie wykonaI

COn劉mnlqijedenprqiektbudowliwodnejtypuzastawkalubremontuimegourzadzenia

WOdnego sluzaCegO regulaql StOSunkdw wodnych o wartoSci minimum3．000，00zl

brluttO，OraZZepr（房ktzostalwykonanywsposdbnalezytyorazwskaz1両C，Ze ZOStal

WykonanyzgodniezzasadamisztukibudowlanqlPraWidlowoukohczony．

WykazosdbwrazzinfbmaqIaOdoSwiadczeniuikwalinkaqiachstanowizalaczniknr6

8・WykonaYCaWyka2e言zwokresieostatnichlOlatprzedupZywemteminuskladania

O危rt，ajezeliokresprowadzeniadzialalnoSciJeStkr6tszy－WtymOkresie，乞ewykonaico

n劉mnlqIjeden pr（房kt budowlany dla obiektu wodnego typu zastawkalub remontu

imego urzadzenia wodnego sluZacego regulaqii stosunkdw wodnych o wartogci co

nalmnlej3・000，00zlbmtto・Napotwierdzenie speInieniawarunkuWykonawcazlozy

dokumentypoSwiadcz明Ce，zeuslugazostalawykonananalezycle．

9・Na potwierdzenie braku podstaw do vvkluczeniai spelniania warunkdw udzialu

W POStePOWanlu，ZamawlaJaCy Wymaga Zlozenia przez Wykonawcdw pISemnyCh

OSwiadczehlubdokument6W，OkreglonychwrozdzialeVISIWZ．

10・ZamawlaJaCy・ZgOdniezart・24aaustawy，ngPlerWdokonaocenyofもrt，anaStePnle

Zbada，CZy Wykonawca，ktdrego oferta zosta量a ocenionajako naikorzystnlgSZa，nie

POdlegawykluczeniuorazspelniawarunkiudzialuwpostepowaniu・JezeliWykonawca

ten・bedzieuchylalsieodzawarciaumovryZamawl明CymOZeZbadaC，CZyniepodlega

Wykluczeniuorazczyspelniawan抑止iudzialuwpostepowaniuWykonawca，ktdryzloZyl

Oferten劉WyZeJOcenionaspoSrddpozostalychoftrt．

VIWYKAZOSwIADCZENLUBDOKUMENTbw，POTWIERDZAJACYCHSPELNIANIE

WARUNK（iwUDZIALUWPOSTEPOWANIUORAzBRAKPODSTAWWYKLUCzENIA

L DoofertyWykonawcadolaczaaktualnynadziehskiadaniaofertyjednolityeuropejski
dokument zamdwienia（JEDZ），OkreSlony w rozporz軸zeniu wykonawczym KomiSji

Europeiskiqi2016／7zdnia5stycznia2016r・uStanaWl明CymStandardowyfbmularz

jednolitegoeuropqiskiegodokumentuzam6wienia（Dz・Urz・UEL3／16，06．01．2016．）．

InformacJezaWarteWJEDZstanowlaWStepnePOtWierdzenie92eWykonawcanie

POdlega wykJuczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post紳OWaniu“Wzdr

dokumentuJEDZstanowizalaczniknr3doSIWZ，instrukcjaWypelnieniaJEDZ

輝　く銑　∪盤藍est。。na
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StanOWizaIaczniknr4doSIWZ．

2・Wykonawca，ktdrego oferta zostaIa ocenionajako naikorzystnigsza，na WeZWa。ie

ZamawやIqCegOSkladawwyznaczonymtemlinle，niekrdtszymni210dni，naStepuaCe

OSwiadczenialubdokumentyaktualnenadziehzlozenia：

WZakresiewykazaniaspelnianiawarunkdwudzialuwpostepowanlu，Oktdrychmowa

rozdzialeVSIWZWykonawcyskladi南：

2・1・Wykaz uslugwykonanych（zgodnie z okreSleniami．zawartymiw V pkt・8），

awprzypadkuSwiadczehokresowychlubciaglychrdwnlezwykonywanych，WOkresie

OStatnichlOlatprzedupIywemteminuskねdaniaofert，aJeZeliokresprowadzenia

dzialalnoSciJeStkrdtszy－WtymOkresie・WraZZPOdaniemichwartoSci，prZedmiotu，dat

WykonanialPOdmiotdw，narZeCZktdrychushlgizostalywykonane，OraZZalaczeniem

dowoddwokre的aCyChczyteusluglZOStalywykonanelubs wykonywanenalezycle，

PrZyCZymdowodami・Okt6rychmowa・SareferenqiebadZdokumentywystawioneprzez

POdmiot・narZecZkteregouslugibyIywykonane・aWPrZyPadkuSwiadczehokresowych

lub ciaglych s Wkonywane，aJeZeliz uzasadnionq przyczyny o obiektywnym

Charakterze wykonawca nieJeSt W Stanie uzyskaC dokumentdw　－　0gwiadczenia

Wykonawcy；WPrZyPadkugwiadczehokresowychlubciaglychnadalwykonywanych

referencjebadZimedokumentypotwierdz萌ceichnaleZytewykonywaniepowimybyC

Wydaneniewcze丸ig ni23mieslaCePrZedupIywemteminusktadaniaofert．Wzdr

Wykazuwykonanychuslugstanowiza喧czniknr5doSIWZ；

2・2・Wykazos6b（zgodniezokreSLeniamizawa巾miwVpkt・7），VmZZinfbma函

OdogwiadczeniuikwaliHkacjachstanowlzaIaczniknr6doSIWZ．

3・Wykonawca，ktdrego orerta zostala ocenionajako naikorzystniqsza，na WeZWanie

Zamawl明CegOSkladawwyznaczonymteminle，niekrdtszymnizlOdni，naStemaCe

OSwiadczenialubdokumentyaktualnenadziehzloZenia：

WCClupotwierdzeniabrakupodslawdowykLuczenialOkteImhmowawaIl．24ust．

lustawy：

3・1・infbmaqIeZKrかwegoR函struKamegowzakresieokreSIonymwart．24ust．1pkt13，

14i21ustaw，WStaWionanie wczeSniej ni26miesiecyprzedupIwemteminu

Skladaniaof読，

3・2・ZaSwiadczenie wlaSciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego，Ze

Wykonawcaniezalegazoplacaniempodatkdw，WyStaWioneniewczeSnigniZ3mieslaCe

PrZed up士ywem teminu skladania ofertlubimy dokument potwierdzajacy，Ze

WykonawcazawarlporozumieniezwlaSciwymOrganemPOdatkowymwsprawiespIat

tychnaleznoScivnazzewentualnymiodsetkamilubgrzywnami，WSZCZeg61noSciuzyskal

PrZeWidzianeprawemzwolnienie，OdroczenielubrozlozenienaratyzalegtychpIatnoSci

lubwstrzymaniewcaloScIWykonaniadecyzilWZaSciwegoorganu，

3・3・ZaSwiadczenie wlaSciwg terenowq jednostki。rganizacyJnej Zakladu UbezpleCZeh

Spolecznychlub Kasy Rolniczego UbezpleCZenia Spolecznego alboimy dokument

POtWierdzajacy，Ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia

SPOlecznelubzdrowotne，WyStaWioneniewczesnlq niz3mieslaCePrZeduplywem

teminu skladania of誼，lubimy dokument potwierdza庫y，2e Wykonawca zawa。l

POrOZumienie z wlaSciwym organem w sprawie splat tych naleznoSci WaZ

⑫羅　　　un鷲整回
Strona：
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Z eWentualnymi odsetkamilub grzywnaml，W SZCZeg61noSci uzyskal przewidziane

PraWem ZWOlnienle・Odroczenielub rozZozenie na raty zalegZych platnoScilub

WStrZymaniewcaloScIWykonaniadecyzJlWlaSciwegoorganu，

3・4・OSwiadczenieWykonawcyobrakuwydaniawobecnlegOPraWOmOCnegOWyrOkusadu

lubostateczneidecyzjiadministracymeJOZaleganiuzuiszczaniempodatkdw，OPlatlub

SkladeknaubezpleCZeniaspoIecznelubzdrowotnealbo－WPrZyPadkuvrydaniatakiego

WyrOkulubdecyzji－dokumentdwpotwierdzajacychdokonanieplatnoScltyChnaleZnoSci

WraZZeWentualnymiodsetkamilubgrzywnamilubzawarciewlaZaCegOPOrOZumienia

WSPraWiespねttychnaleZnoSci，ktdregowzdrstanowiz叫CZniknr8doSIWZ；

3・5・05wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytuIem Srodka

ZaPObiegawczegozakazuubieganiasleOZamdwieniapubliczne，ktdregowzdrstanowi

zalaCzniknr8doSIWZ；

3・6・OSwiadczenie wkonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkdwioplatlokalnych，

Okt6rychmowawustawiezdnia12stycznia1991r・OPOdatkachioplatachlokalnych

（Dz・U・22016r・POZ・716），ktdregowzdrstanowizalaczniknr8doSIWZ；

4・WCelupotwicrdzeniabrakupodstawdowykluczenla10ktdrychmowawart．24ust．

ust・5pktlustawy－OdpisuzwlaSciwegorgestrulubzcentralneJeWidenqiiinfbmaq1

0dzialalnoSclgOSPOdarczeJ，JeZeliodrebneprzepISy Vrymag明WPISudo reiestrulub

ewidenql．

5・Wykonawca，Wterminie3dniodzamieszczenianastronieinternetowejinfbrmacJl，

O kt6rq mowa w art・86ust・5ustaw，PrZekazL＊Zamawl明Cemu OSwiadczenie

O prZynaIeznoScilub braku przynaleznoSci do tej sameJ gruPy kapitaIoweJ，

WrOZumieniuustawyzdnia161utego2007r・00Chroniekonkurenqiikonsument（iw

（Dz・U・Z2015r・pOZ・184zezm・）・WrazzezloZeniemoSwiadczeniaoprzynaleZnoScido

tg salng∴gruPy kapitalowd，Wykonawca moze zloがdokumenty badZinfbmaqe

POtWierdzaiace，乞e powlaZania zinnym Wykonawca nie prowadza do zakldcenia

konkurenql W POStePOWaniu o udzielenie zamdwienia．Wzdr oSwiadczenia stanowi

zaIaczniknr7doSIWZ．

6・Wykonawcamoze・WCelupotwierdzeniaspelnianiawarunkewudzialuwpostepowanlu，

POlegaC na zdolnoSciach technicznychlub zawodowychlub sytua函nnansoweilub

ekonomiczngimych podmiotdw，niezaleZnie od charakteru prawnego互czacych go

Z nim stosunkdw prawnych・W takim przypadku Wykonawca musi udowodniC

Zamawl劉aCemu，ZerealiztUaC Zamdwieniebedzie dysponowalniezb函nymizasobami

tych podmiotdw，W SZCZeg61noSciprzedstawl的C ZObowiazanie tych podmiot6w do

Oddania mu do dyspozyqlniezbednych zasobdw napotrzeby realizaqlZamdwienia．

Zobowiazanieimegopodmiotupowimobydpodpisaneprzezosobe／osobyodpowiednio

umocowane・Dokumenty poSwiadczi萌ce umocowanie WykonawcaJeSt ZObowiazany

Zlozyc WaZ Z ZObowiaZaniem podmiotu trzeclegO・WykonawcaJeSt ZObowiazany，

PrZedstawiCwodniesieniudotychpodmiotdwdokumentywymienionewpunktach3．1．

do3・6niniqISZegO rOZdzialu SIWZ．Wykonawca sklada takZe oSwiadczenieJEDZ

dotyczacetychpodmiot6W，ZgOdniezzaiacznikiemnr3doSIWZ．

7・TreSCzobowiazaniapodmiotutrzeclegOPOWimaokreSlaC：

1）zakresdostepnychWykonawcyzasobdwimegopodmiotu；

2）Sposdb wykorzystania zasobdwimego podmiotu przez Wykonawce przy

彊藍Le　笹　鱗　書籍es血
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Wykonywaniuzam6wieniapublicznego；

3）zakresiokresudziaIuinnegopodmiotuprzywykonywaniuzamdwieniapublicznego；

4）czypodmiot，naZdolnoSciachktdregoWykonawcapolegawodniesieniudowarunk6w

udziaIuwpostepowaniudotyczacychwyksztalcenia，kwalifikadizawodowychlub

doSwiadczenia・ZrealizLUeuSIugi，ktdrychwskazanezdolnogcidotycza・

8・Wodniesieniudowarunkdwdotyczacychwyksztalcenia，kwalinkacjizawodowychlub

doSwiadczenia・WykonawcymogapolegacnazdolnoSciachimychpodmiotdw，JeSli

POdmiotytezrealiz明uShlgi，dorealizaqiiktdrychtezdolnoScisawymagane．

9・JezelizdolnoScitechnicznelub zawodowe podmiotu，O ktdrym mowawust・6，nie

POtWierdzaja spelnienia przez Wykonawce warunkdw udzialu w postepowaniulub
ZaChodza WObec tych podmiot6w podstawy∴Wkluczenia，ZamawlaiaCy Z担a，aby

WykonawcawteminieokreSlonymprzezZamawlaJaCegO：

1）zastaPiltenpodmiotinnympodmiotemlubpodmiotamilub

2）zobowiazalsie do osobistego wykonaniaodpowiednieiczegcizamdwienia言e2：eli

WykaZezdolnoScitechnicznelubzawodowe，Oktdrychmowawust．6．

10・W przypadku，gdy Wykonawcy wsp6lnie ubieg的　Sle O udzielenie zamdwienia

（np・Wfbmiekonsorqjum・SP61kicywiln鉦ubinnegoporozumienia，regulmcegoich

WSPdlpracewceluuzyskaniazambwlenia）nale2ywr竺ZOfe的ZIoZycpeln叩OCnictwo

udzielone przez Wykonawcdw do reprezentowanlaich w postepowamulub do

reprezentowania w postepowaniuizawarcia umowy・OSwiadczenialub dokumenty

Wymienione w SIWZ skiadane sa przez Wykonawcdw wspdlnie，Z V所atkiem

WymienionychwrozdzialeVIust・lorazust・3SIWZ・ktdreskladanesaprzezkaZdego

Z Wykonawcdw oddzielnie・Jezelioferta Wykonawc6w wspdlnie ubieg明cyCh sie

O udzielenie zamdwienia zostanie wybrana・Wykonawcy，PrZed zawarciem umowy

WSPraWiezamdwieniapublicznegoprzedstawiaZamawl明CemuumOWeregul1滴caich

WSpelprace．

11・WprzypadkuWykonawcymaiacegosiedzibenaterytoriumRzeczypospoliteiPoIskiq主

WOdniesieniudoosobymajac匂miejscezamieszkaniapozaterytoriumRzeczypospolitej

PoIski諒ktdreidotyczy dokument wskazany w rozdziale VIust．3．1SIWZ，Sklada

dokument，Okt6rymmowawponizszymust・12・lwzakresieokreSlonymwart．24ust．l

Pkt14i21ustawy・Jezeliwkraju，Wkt6rymmlgSCeZamieszkaniamaosoba，ktdrq

dokument miaI dotyczyc，nie wydaie sle takich dokumentdw，ZaStePule Sle gO

dokumentem zawier明Cym OSwiadczenie tej osoby zio20nym PrZed notariuszemlub

Organem Sadowym，administracyJnym albo organem samorzadu zawodowegolub

gospodarczegowlaSciwymZeWZgledunamleJSCeZamieszkaniateiosoby．Dokumenty

powimybyCwyStaWioneniewcze丸iqniz6miesleCyPrZeduplywemteminuskladania

o焦れ．

12・Jezeli Wykonawca ma siedzibelub mi蛮ce zamieszkania poza terytorium

RzeczypospolitqiPoIski句，Zamiastdokumentdw，Oktdrychmowawust．3ninlgSZegO

rozdzialuSIWZ：

12・1・Pkt・3・1・－Skladainfbmaqezodpowiedniegore）eStmalbo，WPrZyPadkubrakutakiego

rgestru・imy r6wnowazny dokument wydany przez wtascIWy Organ Sadowylub

administracyjnykraiu，WkterymWykonawcamasiedzibelubmieISCeZamieszkanialub

mlgSCeZamieszkaniamaosoba，ktdreidotyczyinfbrlhaqIaalbodokument，WZakresie

OkreSlonymwart・24ust・lpkt13，14i21ustawy；

笹　　　∪悪Hs血
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12・2・Pkt3・2・i3・3－Skladadokumentlubdokumentywystawionewkraju，Wkt61ym

Wykonawcamasiedzibelubmigscezamieszkania，POtWierdz的ceodpowiednio，Zenie

Zalegazoplacaniempodatkdw，OPlat，SkねdeknaubezpleCZeniespolecznelubzdrowotne

albozezawarlporozumieniezwlaSciwymorganemwsprawiesplattychnaleかOSciwraz

Z eWentualnymiodsetkamilub grzywnarnl，W SZCZeg61noSciuzyskalprzewidziane

PraWem ZYOlnienie∴Odroczenielub rozloZenie na raty zaleglych phtnoScilub

WStrZymanleWCaloSciwykonaniadecyzJIWlaSciwegoorganu；

12・3・Pkt4－Skladadokumentlubdokumentywystawionewkraju，WktdrymWykonawcama

SiedzibelubmlqSCeZamieszkania，POtWierdz年jaceodpowiednio，Zenieotwartojego

likwidaqiianinieogtoszonoupadIoSci．

13・Dokumenty，Oktbrychmowawust・12・1・i12・3PowimybyCwystawioneniewczesnlq

ni26miesiecyprzedupiyYemterminuskladaniaofen・Dokument・Okt6rymmowaw．ust・

12・2powinienbyewystaw10nyniewczeSnieini23miesiaceprzedupZywemtegotemlnu．

14・JeZeliwkraiu，WktdrymWykonawcamasiedzibelubmigscezamieszkanialubmigsce

Zamieszkaniamaosoba，ktdrもdokumentdotyczy，niewyd＊siedokumentdw，Okt6rych

mowawust・12，ZaStePIUeSlejedokumentemzawieraJaCymOdpowiedniooSwiadczenie

Wykonawcy，ZeWSkazaniemosobyalboos6buprawnionychdojegoreprezentaql，1ub

OSwiadczenieosoby，kt6reidokumentmialdotyczyC，21020nePrZednotariuszemlubprzed

Organem Sadowym，administracyJnym albo organem samorzadu zawodowegolub

gospodarczegowlaScIWymZeWZgledunasiedzibelubmiqscezamieszkaniaWykonawcy
lubmiqISCeZamieszkaniatejosoby・PrzepISuSt．13stosLl）eSieodpowiednio．

15・Dokumentyskladanesawfbmieprzewidzianq wrozporz社zeniuMinistraRozwqJu

Zdnia261ipca2016r・WSPraWierodzajdwdokumentdw，jakichmoZeZadaCzamawl明Cy

Odwykonawcywpostepow叫uoudzieleniezamdwienia（Dz・Uz2016r・POZ・1126），

ZWanymdalむrozporzadzenlem．

16・Zamawl明CymOZezadaCprzedstawieniaoryglnalulubnotarialniepoSwiadczonejkopii

dokumentdw，Okt6rychmowawrozporzadzenlu，lnnyChniZOgWiadczenia，Wylacznie

Wtedy，gdyzIozonakopiadokumentujestnieczytelnalubbudziwatpliwoScicodojqi

prawdziwoSci

17・DokumentysporzadzonewJeZykuobcymsaskladanewrazztlmaczeniemnajezyk

poIski．

18・0gWiadczenia，dotyczaceWykonawcylimychpodmiotdw，naktdrychzdolnoSciachlub

SytuaqiipolegaWykonawcanazasadachokreglonychwarti22austawyorazdotyczace

POdwykonawcdw，Skladane saworyglnale・Dokumenty，inne nizww・05Wiadczenla，

Skladane sa w oryglnalelub kopii poSwiadczonq za zgodnoSd z oryglnalem．

PoSwiadczeniazazgodnoSCzoryglnalemdoko叩eOdpowiednioWykonawca，pOdmiot，

na ktbrego zdolnoSciachlub sytuaql POlega Wykonawca，Wykonawcy wsp61nie

ubiegaIaCy SleO udzielenie zamdwieniapublicznego albopodvvkonawca，WZakresie

dokument6W，ktdrekaZdegoznichdotycza．

19・Wprzypadkugdy・WktdrymkoIwiekzdokument6wskladanychprzezWykonawcecelem

POtWierdzeniaspelnianiawarunkdwudzialuwpostepowaniu，ZOStanaPOdanewartoSci

kwotwwalucieinng・niZPOIska，WykonawcawinienprzeliczyCtekwotywokreSlong

WaluciezagraniczngnapoIskiezlote（PLN）WedluggredniegokursuNBPnadzieh

PublikaqiiogloszenlaOZam6WieniuwDziennikuUrzedowymUniiEuropqiskiei．JeSli

Wykonawca nie dokona powyZszql CZymOSci，StOSOWne prZeliczenia wykona

鴫麗∴両　雄　等鵜　∪…龍田st。。。。：
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ZamawiaJaCy．

20・Wykonawca nieJeSt Obowiazany do zIoZenia oSwiadczehlub dokumentdw

POtWierdzajacych spe血al五e wamnk6w udziaIu w．postepowaniuibrak podstaw

Wykluczenia，jeZeliZamawiaiacyposiadaoSwiadczemalubdokumentydotycza∞tegO

WykonawcylubmoZejeuzyskaCzapomocabezplatnychiog6modostepnychbazdanych，

WSZCZeg61noScirejestrdwpublicznychwrozumieniuustawyZdnia17両ego2005r．

OinfbmatyzadidziatalnoScipodmiotdwrealiz函cychzadaniapumczneOz．U．Z2017

r．poz．570）．

21・WprzypadhgdyWykonawcapowohtiesienadostepnoSCdokumentdwwbezplatnych，

Og61nodostepnychbazachdanychpahstwczlonkowskichUniiEuropqiski匂，POWinien

WSkazaetebazydanych，abyZamawiz南cysamodzielniepobieraItedokumenty．Wta1品l

PrZypadkuZamawia蘭yzazadaodWykonawcyprzedstawieniathlma’必miana．jezyk

POIskiwskazanychprzezWykonawceipobranychsamodzielnieprzezZamawi劉aCegO

dokumentdw．

22・JeZelitreSiinfbmmqlPrZekazanychprzezWykonawcew肥DZodpowiadazakresowi

infbma串，kttrych Zamawiaiacy wymaga poprzez　砕danie dokumentdw，

W SZCZeglnoSci，O ktdrych mowawrozdziale VIust．2SIWZ，Zamawiaiacy moZe

OdstqpiCodz担aniatychdokument6wodWykonawcy．Wtakimprzypadhudbwodem

SPehianiaprzezWykonawce warunk6wudziahlWPOStePOWaniuorazbrakupodstaw

WykluczeniasaCdlmWiednieinfOmaqeprzekazaneprzezWykonawcelubodpowiednio

PrZeZpOdmioty，naktbrychzdolnoSciachlubsytuacjiWykonawcapoleganazasadach

OkreSlonychwart．22austawy，WJEDZ．

VIIINFORMACJEOSPOSOBIEPOROZUMIEWANIASIEZAMAWIAJACEGOZ
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSwIADCZEN LUB

DOKUMENToW

l・KomunikaqjamiedzyZamawi’弱ymaWykonawcamiodbywasiezapoSrednictwem

OPeratOraPOCZtOWegOWrOZumienluuStaWyZdnia231istopada2012r・Prawopocztowe

（Dz・U・Z2016r両OZ・1113zpd九・Zm・）osobiScie㌘aPOSI℃dnictwempostadica・luLbfaksu，

lubprzyuzyciuSrodk6wkomunika串elektronicznqwrozumieniuustaWZdnia181ipca

2012r・03Wiadczeniuuslugdrogaelektroniczna（Dz．U．Z2016r．poz．1030）．

2・JezeliZamawiaJaCylubWykonawcaprzekaz朋03Wiadczenia，Wnioski zawiadomienia

OraZinfbmaqje zapoSrednictwem faksulub pocztqelektroniczna，kaZdaze stronna

Zadaniedrugiejstronyniezwloczniepotwierdzafaktichotrzymania．

3・OferteWykonawcasktadapodrygoremniewaZnOSciwfbm五episemr心

4・Wyja丸ieniatreSciSIWZudzielanesanaZaSadachokreSlonychwart．38ustaWy．

VIIIOSOBYUPRAWNIONEDOPOROZUMIEWANIASIEZWYKONAWCAMI

WykonawcamoZe zwrdciC sie o wyiaSnienietreSciSIWZprzesyZajac zapytanie naadres

e－mailZamawi劉CegO Sekretariat．gorzowwlkDのrdos．gov．DI

W sprawach dotyczacych postepowania wyjaSnieh udziela Matgorzata Lewandowska－

koordynatorregionahy．

笹　　　U・悪es血
10／15



IXWYMAGANIADOTYCZACEWADIUM

L WykonawcazobowiazanyJeStdowniesieniawadiumwvvsokoSci：120zl．

2・Teminzlozeniawadium：prZedupZywemteminuskladaniaofert．

3・WadiummozebyCwniesionewfbmachokreSlonychwart・45ust・6ustawy，qj

l）pieniadzu；

2）poreczeniachbankowychlubporeczeniachspdZdzielc袖kasyos子CZednoSciowo

kredytowqi，ZtymZeporeczeniekasyjestzawszeporeczeniemplenieかym；

3）gwarancjachbankowych；

4）gwaranqiachubezpieczeniowych；

5）poreczeniachudzielanychprzezpodmioty，Oktdrychmowawart．6bust．5pkt2

ustawy z dnia91istopada2000r・O utWOrZeniu PoIskiei Agenqii Rozwqu

PrzedsiebiorczoSci（Dz・U・Z2016r．poz．359ipoz．2260）．

4・W przypadku wniesienia wadium w pleniadzu naleZy dokonaC tego przelewem na

rachunek bankowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gorzdw

WiclkopoIskim Narodowy Bank PoIski O／O Zielona G6ra

44101017040062621391200000

zdopiskiem，，WadiumwptzetargunieograniczonymnaOImCOWaniedokumentacji

techniczncj dla dziaIah w obszaIZe Natura2000Diabelski Staw koIo Radomicka

PLHO80056．

5・WadiumwnoszonewpleniadzumusIWPlynacnarachunekbankowyZamawl明CegO

PrZeduplywemteminuskladaniaofert，

6・Wadiumwnoszonewimejfbmle，nizWPleniadzumusizostaCzlozonewsekretariacie

Regionalnq Dyrekqii Ochrony Srodowiska w Gorzowie WielkopoIskim，

ul・Jagiellohczyka13（Ipietro）w zamknieteikopC亨e専Saneitak・jak oferta，

Zdopiskiem。WADIUM”ibyewazneprzezcalyokreszwlaZanlaOfe垂．

7・WprzypadkuwnoszeniawadiumwfbmiegwaranqiibankowqilububezpleCZeniowq

WichtreSciwinienznaidowaCsleZaPISOtym，2eJeStOnanieodwolalna，bezwarunkowa

lPlatna na plerWSZe zadanie ZamawlaJaCegO・Zapiata musinastapIC niezaleZnie od

ewentualnych zastrzezeh Wykonawcy・Zamawl明Cemu POWinno przysluglWaC PraWO

dochodzenia naleznoSci zabezpleCZOnyCh gwaranqa bezpoSrednio od wystawcy

gwaranqii・Niedopuszczalne sa zapISy uZaleZnlaIaCe ZaPlate przez gwaranta sumy

gwarancyJneiodwcze電iqSZegOzadaniazaplatynaleznoSciodWykonawcy．

XTERMINZWIAZANIAOFERTA

SkladajacyoferteWykonawcapozost年ienlaZWlaZanyprZeZOkres60dnioduplywuteminu

skladaniaofert．

XIOPISSPOSOBUPRZYGOTOWANIAOFERT

目線ふ　¢羅　鱗　∪管轄Hst，。na
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WraZZZalacznikamiprzezosobe／osobyupowaZnionedo skねdaniaoSwiadczehwoliw

imieniu Wykonawcy，ymienione wKrajowym Reiestrze Sadowym badZ ewidenql

dzialalnoSci gospodarczqlub osoby posiadaiace pISemne peInomocnictwo w tym

Zakresie・PelnomocnictwostanowizaIacznikdooferty．

5・WszystkiestronyofertywrazzzaIacznikamimuszabyCspletelubzszyteizabezpieczone

WSpOSdbzapobieggacymo捉wogcizdekompletowania・WszystkiestronypowinnybyC

koleinoponumerowane・BraknumeraqlStronorazniezszyclelubniespleCieofertynie

POWOdl房jejodrzucenla，jednakzewtakimprzypadkuWykonawcaniemozepowolywaC

Sle，乞eusunletOkt6raSzestron．

6・Wszelkie poprawkilub zmiany w tekScie oftrty musza byC parafbwaneidatowane

WlasnorecznieprzezosobepodpisLmcaOferte．

7・Wszystkie kosztyzwlaZane Z PrZygOtOWaniemizloZeniem ofertyponosiWykonawca

niezaleznieodwynikupostepowaniaprzetargowego．

8・OfertenalezyziozycwnlePrZeZrOCZyStg，Zamknieteikopercle，ZaPleCZetOWanqWSPOSdb

gwarant朋CyZaChowanieJqWStanienienaruszonym・KopertamabyCzaadresowanana

adres Zamawl明CegO，ZaWieraC nazwei adres Wykonawcy oraz by60Znakowana

nastepIUaCO：

，，OfertanaOpI．aCOWaniedokumentacjitechnicznej dladziaIahwobszaI・zeNatura

2000DiabelskiS‘awkoloRadomickaPLHO8005691

9．Dokumenty stanowlaCe t劉emnlCe PrZedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia

16kwietnia1993r・OZWalczaniunieuczciweikonkurencji（Dz・U・22003r・Nr153poz．

1503Z．pdZn・Zm・）Powinny byC umieszczone w oddzielneikop専e z napisem

，，TaiemnlCaPrZedsiebiorstwa’’．PonadtoWykonawcawrazzzastrzeとenlemdokumentdw

StanOWlaCyCh tajemnlCe PrZedsiebiorstwa zobowiazanyJeSt WykazaC言えZaStrZeZone

infbmaqiestanowlataIemnlCePrZedsiebiorstwa．

10．ZastrzeZenieinfbmaqii，ktere nie stanowia t劉emnlCy PrZedsiebiorstwa w rozumienie

ustavry o zwalczaniu nieuczciwej konkurenqii bedzie traktowane jako bezskuteczne

iskutkowaCbedziezgodnie2．uChwaねSNzdnia20paZdziemika2005r．（Syng．IIICZP

74／05）ichodtainieniem．

XIIMIEJSCEORAZTERMINSKLADANIAIOTWARCIAOFERT

l．0氏rtynalezyskladaewfbmiepISemnqWSekretariacieRegionalnqiDyrekcjiOchrony

Srodowiska w Gorzowie WielkopoIskim，ul．Jagiellohczyka13，66－400　Gorzdw

WielkopoIski，POk句nrlO4（Ipietro）dodniaO3・08“2017rokudogodz．10：00．

2．Za temin zloZenia uwaZa sie fizyczna obecnoS60ferty w mleJSCu Skladania ofert，

OkreSlonymwust．1．

3．Publiczne otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiaiacego　－POkQi nrlO2（Sala

konferenc）jna）dniaO3．08．2017rokuogodz．10：30．

XIII OPISSPOSOBUOBLICZENIACENY

㊧高　　　∪盤雑器str。na：
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1・Cenaofertyuwzgledniawszystkiezobowiazanianiezbedne do wykonaniaprzedmiotu

Zamdwienia，WtymPOdatekVAT，muSibyCpodanawPLN．

2・CeneofertynalezyprzedstawiCwfbmularzuofertowymstanowlaCymZalaczniknr2do

SIWZ．

3・Wykonawca，Skladajac oferte，ZObowia2狙ny jeSt POinfbmowaC Zamawl明CegO，CZy

Wyb6rJegO Oferty bedzie prowadziC do powstania u Zamawl的CegO Obowiazku

POdatkowegowzakresiepodatkuodtowardwiusIug，WSkaz函cnazwe（rodz年i）towaru

lubuslugi，ktdrychdostawalubSwiadczeniebedzieprowadziedojegopowstania，OraZ

WSkazL掘Cich wartoSC bez kwoty podatku・Zamawl鶴Cy W Celu oceny takieioferty

dolicza do przedstawiong w nlg Ceny POdatek od towardwi uslug，kt6ry miaZby

Obowi年ZekrozliczyCzgodniezprzepISamiopodatkuodtowarbwiuslug・

XIVOPISKRYTERlbw・KTbRYMIZAMAWIAJACYBEDZIESIEmEROV早L

PRZY WYBORZE OFERTY，WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW

I SPOSOBUOCENYOFERT

Przy wyborze naikorzystnlgSZei oferty Zamawl明Cy bedzie sie kierowaZ nastep朋Cymi

kryteriami：

1・Kryteriuml－Cena（C）：Waga60％（gdziel％一l pkt）－bedziedokonywanana

POdstawievrypelnionegoprzezWykonawcefbrmularzaorertowegoIVryliczonawedlug

C二cm，n／Cx｝・ZX60

gdzie：C－1iczbapunktdwwkryteriumcenaprzyznanychocenianejofercie，

Cmln－naJnlzszalaczna cena brutto spoSr6d ofert niepodlegaIaCyCh odrzuceniu，

Cxyz－Cenalacznabruttobadanejoferty．

BadaniupodlegakaZdazczeScioddzielnie，maksymalnieWykonawcamoZeuzyska660pkt・

2・KlYterium　2　waga40％（gdziel％　－l pkt）－temin oddania dokumentacji，

C・WykonawcaotrzymaokreSlonaponlZejliczbepunktdw，JeZelidokumentaqezlozy：

1）wterminied019pazdziernika2017r．－Opkt．

2）wterminied016pazdziernika2017r．－10pkt．

3）wterminied013pazdziernika2017r．－20pkt．

4）wterminied010pazdziernika2017r．－30FIkt．

5）wterminied006pazdziernika2017r，－40pkt．

3・Punktyprzyznaneogblemocenianeioferciezostanawyliczonewnastep明CySPOSbb：

P＝C＋D

gdzie‥　P－liczbapunkt《iwogdlemprzyznanychocenianもofercie

C－tOliczbapunktdwwkryteriumcenaprzyznanychocenianeiofercie，

D－tOliczbapunktdwwkryteriumteminuzloZeniadokumentaqii．

BadaniupodlegakaZdazczegcioddzielnie，maksymalnieWykonawcamoZeuzyska640pkt・

鐘∴鱗　un・籍Hst，。na：
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gdzie：P－liczbapunkt6wogdIemprzyznanychocenianeio氏rcie

C－tOliczbapunktdwwkryteriumcenaprzyznanychocenianeiofbrcie，

D－tOliczbapunktdwwkryteriumteminuzloZeniadokumentaql．

BadaniupodlegakaZdazczeScioddzielnie，maksymalnieWykonawcamozeuzyska640pkt．

MaksymalnaliczbapunktdwdouzyskaniazaobakryteriawynosilOO．

PunktybedazaokraglanedodwdchmieJSCPOPrZeCinkulubzwiekszadokねdnoScia，Jezeli

PrZyZaStOSOWaniuwymienionegozaokraglenianiewystepuerdznicawiloScIPrZyZnanyCh

Punktbw．

4．Za najkorzystnleJSZa ZOStanie uznana oferta，kt6ra uzyska naiWyZSZa Sume Punktdw

wposzczeg61nychkryteriach・

XV INFORMACJE O FORMALNOSCIACH，JAKIE POWINNY ZOSTAC

DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU zAWARCIA UMOWY

WSPRAWIEZAMOWNIENIAPUBLICZNEGO

l．NiezwIocznie po wyborze naikorzystnlqSZq Oferty，Zamawl劉aCy POinfbmuJe

wszystkichWykonawcdwo：WyborzenaikorzystnlgSZeiofe証y，POdaiacnazwealboimle

i nazwisko，Siedzibe albo mlgSCe Zamieszkaniai adres，JeZeliJeSt mlgSCem

wykonywania dziaIalnoSci Wykonawcy，ktdrego ofertelWybran0，0raZ naZWy albo

imionainazwiska，Siedziby albo mlqSCa ZamieszkaniaiadresyJeZeli sa mlgSCami

wykonywania dzialalnoSci Wykonawcdw，ktdrzy zloZyli o畏れy a takZe punktaqie

przyznana0危rtomwkaZdymkryteriumocenyofertilacznapunktaqie・

2．Infbmaqe，O ktdrych mowa w ust・1，ZOStana Zamieszczone stronieintemetowg

Zamawl明CegO．

3．Wykonawcy，ktdregoofertazostalawybranajakon＊orzystnleisza，ZamawlaJaCyWSkaZe

teminimlqISCePOdpisaniaumowy・

4．Umowa zostanie zawarta wedZug wzoru umowy okreSlonego w zalaCZniku nrll do

SIWZ，WterminieokreSIonymzgodniezart．94ust．llub2ustaw・

5．JeZeliWykonawca，kt6regoofertazostalawybranajakonajkorzystnle）SZa，uChylasi90d

zawarciaumowy Zamawl明Cy mOZe zbadaC，CZynie podlega wykluczeniu oraz czy

spelnia wamnkiudzialu wpostepowaniu Wykonawca，ktdry zIoZylo危rte naiWyZq

ocenionaspoSrddpozostalychofert・

6．Na wniosek Wykonawcy，ZamawlaJaCy mOZe wyraziC zgode na korespondencyJne

zawarcie umowy．W takiqi sytuaqii podpisane przez Zamawiaiacego egzemplarze

umowyzostanawySlane do Wykonawcywdniuwyznaczonymnazawarcie umowy・

DatazawarciaumowybedziedataJeJPOdpisaniaprzezZamawlaJaCegO・

XVIZABEZPIECZENIENALEZYTEGOWYKONANIAUMOWY

Zamawiaiacynie砕dawniesieniazabezpieczenianalezytegovvkonaniaumowy・

彊簿∴山　笠：鱗　∪悪書str。。。‥
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XVIIPOUCZENIEOSRODKACHOCHRONYPRAWNEJPRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCYWTOKUPOSTBPOWANIAOUDZIELENIEZAMbwNIENIA

Wykonawcy，atakzeinnemupodmiotowl，JeZelimalubmialintereswuzyskaniuzam6wienia

OraZpOnies11ubmoZeponieSdszkodewwynikunaruszeniaprzezZamawl劉aCegOPrZeplSdw

ustawy，prZySlug1両SrodkiochronyprawnejokreSIonewdzialeVIustawy（art．179－198g

ustaw）．

XVIIIPODWYKONAWCY

L WykonawcamozepowierzyCwykonanieczeSCIZamdwieniapodwykonawcy・

2・WykonawcazobowiqZanyJeStWSkazaCczescIZamdwienia，ktdrychwykonaniezamierza

POWierzyCpodwykonawcomlPOdaCnmypodwykonawcdw．

WykazlzalaCZnik6W；

1）Zalaczniknrl－SzczegdIowyopisprzedmiotuzamdwienia

2）Zalaczniknr2－Fomularzofertowy

3）Zalacznik nr3　－　Standardowy fbmularzJednolitego Europqiskiego Dokumentu

Zamdwienia（JEDZ）

4）Zalaczniknr4－InstmkdawypelnieniaJEDZ

5）Zalaczniknr5－Wykazwykonanychuslug

6）Zalaczniknr6－Wzbrvvkazuosdb

7）Zalaczni nJ7－Wz6roSwiadczeniaoprzynaleねOScidogmpykapitalowei

8）Zalaczniknr8－WzdroSwiadczeniaoorzeczeniuzakazuubieganiasieozam6wienieoraz

OSwiadczeniaowyroku／decyzjiadministracyJnqIWSPraWiepiatnoScipodatkdw，OPlatlub

SkladeknaubezpleCZeniespolecznelubzdrowotne

9）Zalaczniknr9－Wzdrumowy

郎簿黒　鉛　鍵　盤触回sm。na：
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