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Miaslo Sloldczn. wNrsznwa -zrEed Dr6g Mi.jskich: wykonnni itrwesrycji pn-: 
"Pz.budowi rzr. pt,cu p(ciu Ro36,,

OCLOSzTNTE O ZAMOwtENt U - Rotroty budorrnn.

zrni.szcznnie oglosr.ri. Zsmi.szczMie obowiezkow.

Osloszqrie dolyey: Zam6wienia publiczneso

z,n6ei.ni. dotyczr proj.ktu lub prognnu*DdlfinNnso*an.goz.3rodk6w UniiE!.op.jskiej

Nazw! proj.klu lub Drosr.mu

ozam6*i.ni.mo8ttbiegN.sitly|4.zni.zal.|tdypra.ychr

r.!lizo*rlyzrnr6wi.nie,ob.jnujerpolesntiznvodow{n't.srrcjros6bbgj4cychelonkNnigrupspotcczni.nrnrgi,,ntizos.nych

Na|ezypod.dninimalnyprcentowywskenikzahdnieniaos6bno4cyohdojdIejfbwieGj

przez aklady pmcychronionej lub wykonawcowalboichjed.onki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Positio*.Di. p.z.prow.dzr.entf rl y nnr*ixj4cy

Po!ilpo{8ni. pu.prov!dzr podnio( ki6r.mu zrn0wirj'tcy Dowi.Eylhowienyli p.:.r.owrdz.ni. posrtDownnm

Inform.cj.!nrenrrtpodmiolukr6reduzN nwiijtctDo*i.uyVposienttiprosrdz.ni.I,olgpowrnh:

P0rlqpo*.Die j.rI pn.pro*rdz!n. wsp6lni. nz.z zanuwirjtcych

Jetelirak, naley *'mienia zama

Fonipowaniejesl !n.proMdzrne w!r|6l',i. z zimr*inj,l{yNi z irn'y.h |fristw .zlon koskich U.ii Europ.jrki.j

l"lo.mr.je dod.lkowe:

|, I ) NAZWA I ADRES: Mirlro Stteczne wareawa ' Zarzad Dlaa MieFkich, knjoRy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul ul Chmi€ln. l20 , oo-30I wdsawa. woj mazowiockie,

pair$woPolska,tel 225539000,emailzzAozdnr.wa*pl,faks2289O92ll

Adres nronJ inroebwej (LrRL): hltp://}le zdm wa* pl

Adrcs profilu nabywcy:

Adrcs nrotry inrernetowej pod koryn no:na uzvskai dodgp do ndzgdziiuz4dzeri lubformardwplik6w. klore nie sa ogolhiedostgpne

L 2) RoDzAJ zAnAwIAJ4CECO: Ad'n,nnhcja sa'noz{dowa

1.3) WSPOLNE UDzIELANIE zAtlOwItNIA r?n/i19.n :

Podzialobowi4zlo*midzyamawiaj4cymiwprzypadkuvsp6|negoPzeprowadaniaposl9powada'*D,'nwprzypddku*sp6lnegopuep'oNadani'posl9powani

pannw czlo.kouskich Unii Euro

pozo!.|iz'miwiaj4cy,czyam6wieniebedzjeudzie|anepzezka

La) KOTUUNIKACJA:

Nieograni.zonrl prlny i b.zpoir.dni dorlp do dolu'Denr6wzDosIapow{nin nrorN nzysld pod r'ircsen (URL)

hllp //\W zdin waw pl

Adr.sstrony inlcrncl0rej, nr kt6rej ziDi€rzczonn bgdziespccyfikrcjr islotr'ych wrunh6w zru6wi.tria

hnpT/Mzdm s.wpl

Dorlrp do dokunr.n16* r poillDoyiniij.rt og niczory - yitcej inrormn.ji rottrr uysk.i pod ndr.red

Of.rrylubrniorkiod6puszcz.ni.doudzialuwpoirgpow.niu nd.iypEesyl.a:

&rz4d DrogMielskich, ul. Chmielna 120.00 301Warozr*a, (anelaria

Dotuszczon.j.rtpd.slrni. of.rl lubpniosk6wo dopuszczeni.do udziNlu wpostfpo*rniur nny!pos6L:

https://bzp.uzp. gov.pllZP400podgladOpublikowanego.aspx?i...
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https:/,rbzp.uzp.gov.pl/ZP40OPodgladOpublikowanego aspx?i'

Wrnrs.nejd pnesl,ni. oLrt lub *nidk6* o doptrszcz'nie do udzirlu s nostqDoRiniu w innv sFs6b'

Oaena musibyC spozqdzona wj9zykd polskifr w fornre pisem'ej pod rj8oftn ircNaznoscl

Zadad Dt6s Miej skich, ul Chmielna 120, 00-80 1 ftreawa, Kancelaria

KodrniL*jr .kkr.oniena wynngi korzvsrtnirz nrn$lzi i trd4dz'n lub lornrt6s ltli*68' kt6re nie s4 og6lnie dos&pne

Niogranidony, pelny, bezpoiedni ib€zplatnv dosrcp do lvch nauqdzidozna uzvskad pod adresem: (LJRL)

SEKCJA It: PRZf, DNTIOT ZAI'IOWIENIA

lLl) Nrz*. nndrtn z.m6si€nn' pnd zanr*i.j1.eeo: wvkonanie inwsIYcjiPn ..PuebudoNauw Placu PiFiu Rogov'

Ntrn.r r.r.r.ncyjtry: ZDM/UN'DZp/63/9N/5s/20

PEcd *szczlci.h porle|Dwrnho udzielcni.zr 6si.nin Puqrroerd2ond dial0gtcchridnv

lLr) Rodzaj ?rd6ri.nir: Roboty budowlane

IL3) Inrdrnr.jn o notli*oici stldrnir ofert czla.iotv.lr

zam6vienre podzielone jen naczescr:

OLrty lub wniolki o dopnscz..i. do udziiluw post9pown.tu noinn llhdnd v odni'li'niu do:

Zah.*irjacyzi!lu.g{ sobi. nriro do udzi.l.nir 14onie nnlloli{cvch €9lci l!b grup cz*'i:

Mrksynr!lnt li.zbr.43ci z.n6wi.nii, na k16r. n0*20slta udzi.lon.zNm6rirniej'dn'mn ttk0nnwcvi

II.4)Kr6tt{idPispuedniorU2^m6vi.air(vi.fn'a|kf|'n'lzajiila'.do!ld'lnwLifna

innow.cyjn.go-otfll.ni.''polE.bownn'.nl'nnosir'jnyprodukr'Ul|!gl|ubrobolybldovtan.:?rzedniotemzado*ien

?i9ciuRo8ow.,wano!cszaclnkopaam6wieniapzekracz.r6Nnowanoickwo1y]oomEURo!jesimniejszanizdNnovano3tkwoly53500o0El,'RoszcadowoPzedm|ot2amow|en|a

okrealony zostal wDokunenracji teohnicaej (Rozdzial v) iprzedmiarach robot (Rozdzril vl) SIWZ

U,5) Cl6wny kod CPV:45211220-7

l5 27l0-

t52lll20-(

t51n300,1

15213140-t

Ir.6) Crfkowna wartoia zam6*i.ni^ (ictrli zm^riajqcr Pt\be nf'n'rcte o tutttoki tuntavieni1):

(vF+Plt1hn,.nnn]N)lh|nlhIl!]Mi!z,4ol}!dawl9sfuDkU\ucalk.Di14nak\n4hBwar|.ii9ca4n.*f!cdo

Il,?) C2! I'r.widuj. sit udzieteni. z,i6wi.6' o kt6.y.h noMt rrl.67 u!i.I pkt6i Tlubs art l34 nn 6 pkt 3 usl.vyPzp: Tak

okr!|e.iepzedniolu'wie|ko3cilub2akresuor,zwarnkownaj.kichzon'na!dne1onezanowienia'okt6rychhowavid6?usilpkl6lubwad

pzewiduje nortiwolci udtel.nii ano*ien, o kt6rych nova w ad. 67 usr I pk 6 unapy Pzp PEc. provadzone na h llacu Pigciu Rogdw b€d4 odbyvaly sil * icislym Srodm rescru
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hrtps://bzp.uzp. gov.pl/Zp400podgladOpublikowanego.aspx?i...

Wa6za$, Planoware zmiany be

wrazxwegopunklule8ozbytkowegoobszemozespowodowad.2ebezpoiredniopoato|iczon

przebudo,a k6.e8oi z rragmenr6w ulicdochodzqcycb do ptacu. rj ulicBac&iej, Kruaej, chmGtnej, Szpildtnej tubzsodi.

mresiqach: ,/rdnn'ch:

dnta rozpoe$i.: l h z.koi.z.ni^: 2O2t -A6-3O

Ir,9) ft 
'rornrcjc 

dodniko*.:

SEKCJA TIL INFORIIACJE O CHARAKTf,RZf, PRAWNY t.EKONOMICZNYM. FINANSOwyM I TECIINICZNyI,T

rr.r) \!ARUNKT UDZTALU W pOST{pOWANtU

lll,l,l) Konp.t.ncje lub uprrwni..in do rrowndzenia okr.jtonej dzinlrt,,ot.i zaw0dowej, o il. rynikn roz odrlrrnych Dnedr6w
Olrealenie w.nrnkdw

hfofln rcie doda(o*e

lll.r.2) S)l"rcjr ft',rro*{ I'rb €kononiczni

okrei|etie*arnk6*oudzie|eDie2|n6wieniamogeu

,,przych,jd nefto ze spz.daty i ztow.ane z nimi )w*ysokoici nien.iejszej ni2 3.oooooo,0ozlGIoB.ie:osiermiliondwzlotychoo/loo)2 wykonaycajeslubezpieczonyod

odpow,edzalnoici cywilnej w at

lnlbrmacjedodatkowe

lll,r J) zdol.ro,a l.chnicz.r lub zrsodown

Okreilerie *atnk6w: O udziele

budow|lnepo|e3a]qcei!budowielUbpizebudowiedrogi.wymaga|coUrjkaDjapozwo|c[iawoj

li.zbjel'orazrobo|,bUdow1anepo|esal$enabudowielubpzebudo*jedrogi.obejn]ujqceprzeb!dow91cznieconajoniejtzec

zdnia7|jpcal9!4r.Ewobudow|ane(tjDzUz20l3r,poz'|202'zp6hzn)'z.sadniezDonizszymwykizem:Lpslano*jsko.\\lI.g.la1iczbaos6b'ok

uprastien(w|dl.ch)'Doiwiadczeni9zawodow€(okrespelnieni

podsta*0dysponowani'lKierownikrbddrogo*fchz

|3'nLesi9cybE|udzialwrobolachbudopLanychprowadzonychpEyabytkachnierchomychwpisanychdorjestr|Ubinwenlsa

poJstawadyspoto*ania2Kierownikrob6le|€ktrycaychzUpEwnieniainidokiebwani

lelekomunikacyjdychbezogranicze6.losoba5|al-51al-podsl.wadysponowania6

lechniczDyc|wbudownict*ie'*]'dU.napodsta*ieuslalyzdnia7lipcal994lPla*obudow|ane

Roz*ojuzdniallwrze!nia20l4rwspnwiesahodzie|nychfunkcjilechnicznychwbudowitwi

n'm@)'wcze!niejobovieaj4cychprzepis6womzposiadatrku'|.e2aiwiadczenieoqkienal

2000rosamolz4d.cnz,*odo*],cndchne]il6\inzynierwbudowniclw.ofazulb'iislilw(j

obywarelom parisrw czlonkowsk

Prz9Disarlius5wyzd|ia22gfdnil20l5roasadachUz.awiniakv!|ifkacjizawodo*r,chnaby1ychwpdwachczlonkolv5kl

zanuwiaj4cysynlagaodwykon1dwc6wwskManiAwoie'cielub*ewniosk0odopuszczenie.loudziJuwcosl9powatiuimio|it

zdNowLenLa *d z n,fornacj4 o k*alifikacjach zawodowlc[ lub doiwiadczeniu tych osob: Nio

l om aci . dodalko*e:

II!.2) FODSTAWY WYKLUCZINIA

lll.2.l) P0drIrsy syklucz.!in okr.iloD. w nrt,24 urt,l ustrwy Pzp

u|,2.z)znn!Biij:tcypa.widujewyk|uq.ti.wykonl'cyniDodlin*ielrl'24U't'5!stawyP

(podna*a*lkluczeniaokreilo.a wan 21ui 5 pk I usawy P2p)

Tak (podnawasrkluczeniaokredoM wrn 2,1!s 5 pkr 2 usra*y Pzp)

Tik (pod$awa *)kiuczcnia okGllona wan 2,1ust 5 t4usta$iPzp)

Ill,l) \IYKAZ oswrADczf,N SKLADANYCH PRzEz wYKoNAwc& w cf,LU wsTqpNEco poTwtERDzENrA, ir NrE poDLEcA oN wyKLIJczEttIl] oRAz spELNtA

WANUNKT UDZIALU \f POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA XRYTO RIA SELEKCJI

Oj*irdcz.ni. o !i.DodlrErntu slkl!.zetri! oraz qr.l'ri.niu Inrunk6w udzialu* Dosltpo*nniu

Oj{irdczent d +.hiitriu kryt.ri6w s.l.kcji
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https://bzp.uzp govpl/ZP400PodgladOpublikowanego aspx?i'

It|'.1) wYrGz ostvlADczDN LUB DoKUMENT6N. sxLADANt'cll PRzEz \}yl(oNAwcq \t PosTQPowANIU NA ltEz$ANIE zAMAwl JAcEGow cEI-IJ

?orlllERDzENrA o(oLIczNoScI. o KToRYclt MowA ART 25 usr' l PKT 3 usrAlvY PzP:

zanawiaj4dy lezvie wykon.w

lub z ednlnej ewideicji i infomacji o dzialalnoicl gospoda'czej,jetli odrebne p'zepisv *vmasaja Npku do rejenru lub ewidencii

rlt,5)wtKAzoSwIADczENLtisDo(uMENTowSKLADANYclltRzEzwYKoNA\\c[wPosrqPowANIUNAwDz\lANIEzAMAwI-{JACEGowcEL-
porr!IERDZ0NIA o(ollczNoscr, o (ToRYcH ltlo$A w ART,2s usr' I PKT l usrAwY lzt

I tL5.!) 1! zAKREsI D SPELNTANIA \\ARUNK6W uDzlALU w PosrEPowANltll

Zamawiaj1cywez*iewykonavcl,kloresooltfzosta1an'j*12j@eniona.dozlo,eniiw*yznaczonym,iiek.6hzymni'5dni'ieimini.aklua|nychnadzieil,o'!niaoiwiadczen|!

qJl.!dne'.{o|^p'{npi$?l'.'''s\lcfn!\|okV''Ia''e,]?ol''bl:eice?dne.z'nb'J'c/c'|od'cJioToadaridp?"7b'ec|e3orc$idenIA73odn'e7p?epiqai.

rachuDkouosci. r6wnie2z oprnjq o czascr badrnego sprawozd.nir. a v pzlpadku wlkondscow niezobo*i4zaiych do sporzadzania spnNozdtnir nnansowegq innvch dokudentow

fnansol%oposi.no$'nik.i'z€5Pra\'ozdan'esPe|nja*rmogia

tegoo8anuwprztpadkuodmo$1pod!lsuwym.ganeje(za|4czenieplennegouzasadnieniado|4czo.egodospmwozdaniafnlnsowegowpp8dkuwykonaw

sporz4dzaniaspBwozdaniafnansovegozaDr'wiaj4ctza..inned.ku'ne.ly,'nznam'indellamcj9poddlkow,PITzlo2o

wytonaPcajestubez!iczonyododpowiedzi.lno3cicy*i|hej*zatresieprowadzonejd2jala|no6

zamapiajaceBo(zawi.njacych P

o|ertai.ue|iokresprowadzeniadziala|nosdJeskrotsrw1ymokEsie,wr'zzpodaniemichiodaju,vano3ci.dar.miejscas1konaniaiPodmioIonaI

s.ykonaneDopowy,sze!os}razUpow|nnyb'cdol{czonedorvodyokr€i]aj&e'czyNynjenjonews1'kazierobotyzodyqkonan

zosralysfkonanezBodniezprzepisanip6!abUdowlanegoiplawidIowoukonczone,D-yczymdo1vodafj.okt6chnoqa.siIe

qkaz! os6b, skiemwanych pze

.iezbcdnychdlaslkonanidzrm6vieniapublicznego,atakzezakresuuylonyrvanychpreznieczynD.lciorazinfomacj4opodstlwiedodvsponowanratvnlosooaml

ItL5.2) w ZAKRESIE l(AYTfRIO\I SELEKCJT:

ur.6) \yyrC{z oslvtADczf,* LUB DOKUMENTON SKLADANTCT' rRZEZ WYKONAWC4 W POST4POwaNnJ NA Wf,ZWANIE ZAMAWTAJACECO\! CIIl]

porwrEn ZENIA oKoLIczNoScI. o KT6RYCH Mo$A w ART' 2s ljsr- I PKT 2 trsrAwY rzP

r[.?) INNf, DOKUMf,NTTNIEWYIIIANIONE\vIKITTl3).III'6)

l.Iezelizuasadn'onelprzycrny$1koMwcanlejnozezlozyidokufenbwdotycz4cychsyluacjifnaNowejbekonomicznej*.y

s,tuacjilinansowej|ubekononic2nejjnny.hpodniolow.nlezi|eznieodcharak1efprawnesolc

podmiot6v, ord ltdreso ofent 2

jejzobowi4zanyzlo,yis1konasca,]ak.owDezlesamedokumendoipo|!ieidzeniaspelnian

tgopodniof22wykomvoi'ktbrpo|eganazdoho3ciachn

zasobami'cnponmiol6Xw9zczcg6|no!ciprzedsaNiajqczo5owia2ani.(orygina|)tychpodmio!o

zoboNieanie,ollormnowapo*'ze]pEed5lawiawykonawca,kt6regoo|enarnanieeenio'anajrr}:ej2]wceluoc€nt.

podmiot6wn'zisadrhokre.|6nychwan.22.!$awyPzp,b9dziedtsponowalniezb9dnymizasobami*9oPniuumo'|iviajaclm.a|ezyle'1konanieaowi.niap

sosuDeklaczacyBykonaNce2lynipodmiotamigwamnlujerzeczyvisydosrepdoich2isob6wzamawiajqcydidokufeil6w

wrkonawcyasob6winnegopodniorU.2'3'2'sposob$'korzysraniazasobowinnegopodfiotu'przezwykonawca'plzykonyv

DodDioluprzys1konywaniuz.h6sienia.23'.|czypo!mior'nlzdolno!ciachlrt6regoqkoia!

kwa|ifkaciizawodowchlubdo6siadc-nia'zrea1izujcro|rotybudow|dnelubusIui.k16rchws

eko.omiczna lub finansowa, Dodmioru, o ktorm morva w pkr 2, rie porwierdzdjn spelnicnia przez\rkonawc? safnk6vudzialu w pos9powaniu lub zacho{tz4 *obec lvch podmiorow

podnar rkluczeni{ zamawiaj

osabilresowy*onaniaodpouiedniejc4!cizdmiJwienia'jezs1ivykazezdo|no..ilechniczne|uba

2l4czydoofertyko9toryr/yo&dos1/€Ggodniezpzedmjaramirobo1za14czony

kosztorysu ofenovego ml.ty zalqczya sronc tyhrlowi

Sf,KCJA IV: PROCEDURA

r)oPrs

lVl.l) Tryb udzi.l.nh rrm6vienir: lrzeurg tueograniczony

M,2) Z{hn*inj{cy ttd{ sniesieria w.diun:

Inlornacia n! tmtt wadi!m

wykonavcaprzystepUj4c'doPrzelarguje$zobowiazany'przeduyw9lnt.rmi0uskladiniioio(

crernaicie tysig4y zlotych 00/100)

M.3) Pr.*iduje sil trdzieleniezNli.z.k n! pocz.t stkonani^ zNn6wi.tir;

Nalezy pod0d iofomacje na tehat udzielaniazaliczek

Ivl,4) wynrga s(zlor.nir of€rl w poslrci krlnloa6w.!.kt.dnicznycft lub d0l4czeni' do olrrt kntrlDg6*.l.krroni.zntch:

Dopus2czi sia ztoze.i. of.n w postaci k tlilosow el eltoni czn ych lLrb dolqczetria do oren kahlogaw eleltonicznych
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lnformacjedodr*ow.

lvls-) WyDnar sigzlot.nir ot ny w!.ilntowej:

Dopuszcza si9 zlo2€ni. ofeny warianrowej

Zloretrie oaeny wananlow.j dopuszcza sit ttlkozjednoczesnym zloze.ien ofeny zasadDjczej:

lv,l.6) Pn.widy*rn! liczb. wylon.w.6w' k.6r2yzonrD:i zrDrosenido trdzinlur po!r(powrniu

(t, ttu{ .,[]ru, c,,tt, tu{aciacl r otlor:cn ltn dn los k.n k uoc} tt tt, turh tlts^rr im nN uryt'c)

Pucwidywana minimalna liczba tr]/korawc6w

Mal$ymalna llczba qkonavc6w

Kry&na tel.kcji sykonawc6w:

Iv.l.7)lnaorD^.j. nni.nrl uiowyrrnrow.j lub dlnnmi.zDego sy!1.'nudkun6*.

U,nowa ra$owa b*zie awarla

Czy prze*lduje sit ograniczenie llczbt uczeshik6w uDrov.y rainowel

l.Tpeidz;1r n ,lt.ntna | ..br' L!/ennilor t tro\"1 d rotrej

lntomacje dodatkowe:

Zan6Nieiie ohej'nuje stanowienie dynrnicznego syslemu zakup6p

Adreseronyinreineldwej,nakr6rejbrdazarieszczonedodarkoweinfonnrcj.dorycztcedynamiczresosysremuzakup6w:

lnformacjedoda*owe

w tamach umo*y radowej/dynamiczneso systenu akupow dopuszcz. sir rokni. ofen w formieraklogoweleh.onicznych

Pft*iduj€ sil pobntie a rorotrych tahlos6w elektronicznych irfoirnlcji potkbnyc[ do spoz4dzenia ofen w iadach umo]y mrnowej/dtnamicznego sysle'nu akur6w

lVt,3) Aulcja €lek.ronicznr

Pn.{idzini.j6l tu op.oerdz.ni. idr.ji.l.kironnznej f/,tctLry nieogr.Dncn,'r yrzctutg ogratti t,.r!, ,L'!.q.tcit , oglosoiiotr Nie

Nale2y podaa ddres srony intehdowej,.a kto4 aukcja bgdzie prowadzona:

Nnl.tyrikNzia.knenty,kt6rlchvrrroa.ibrd4pr.dmior.nrultcjidekrronicznej:

Pn€yidujesilogntricz.nhcodoDn.dstrsionychMrroici,vynikajic.,opnuDE.dnriotuzrnr6*ieni.l

Ntery podaa,lirj@ inaomacje zo!l!n4 udosrepnione qkonawcoD wl.akcie aukcji elekroDiczi.j omzlakibdne rennin ich udongpnieria

Infomacje dolyczac. pzebiegu aukcji ehktronicznej:

Jaki]esprz9widzianysposobposqpowitiaPtokuaukcjie|ekIroticznejjdkiebid4lafnki'naj

Infomacjedorycz4ceslkozy$ywan€gosporlueLeklroniczrego,fozNiaanispe.yfikacjiGchn,czny.hwakresiepolaczehr

Wymasatriadotycz4cerejestr.cjiiidenttnkacjiwykoMwoww!![.jielektoniczner

l' fo" h eo './b...upo* "Jl,J:el.lno',./ Fj i.J).rh s:n'a

Czy slkonaucy, kroay niezlozyli no*'ch posi4pieir, zosunq atwalifi kowari do nan9pnegoetapu

Warunki zamkni gcia aukcji elektroniczne.l

IV.2) KRYTERIA OCENY OFER

lV2.l) Kryi.riN oc.ny ot rI.

https ://bzp.uzp. govpl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?i..,

(on'urikmja spoleu.a irwstycj

t\',1.1)Z$lososani.proc.dury,o kt6r.j hoq| wart.2.li! un, I uslaq PzDOrzelarsnieosraniczory)

lv3)Nego.jncjezoglo!zcni.n,diNldsloDknr€ncyjrt.pxrn'e{r{oi'ownc}jnr
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Iv3,r) Inrdrn,.j. rn tcdtr negocjncji z oeloszenicm

Minlmalne *1magani5, ki6re musz4 sPelniaa wszvikie olenv:

Przcvidzhnejesl u streeiie prawa doudzielenia am6wienia napodslaNie ofen*sqpnvch bezl)[eprcwadzeiia 
'cSocjacji

Pzewidzianyjesl podzial ne8ocjacji naetapy w celu os.aniczenia liczbv ofed:

Nalezy podat infotracje na remat eupow ..socjacj i {w irm liczh erapow)

Iv3,l) lnrordacj. nr lemNl ditlogo konkft .ncljn€go

Opis potrzeb iqmagan amawiajqfso lub infonna.ja o sposobie uzvskadiarego opFU

Inlomacja o *lsokoici nasrdd d

Wef pny hamonogram postePowania

Podzlal dialogu m elapy w celu ograniczenia lic2by fozwr4zar:

Nale2y podaa inaorm.cje na lenat etapow dLaLogu

1v3.3) lnlornacje n. t.mr( Partn.rstwt 
'.nosn.uneao

Elemedry ophu przedmiotu za66wienia definiuj4ce mininralnc \vmasania,lroryn musz4 odpowiadaavszvslkie orenv

lV,l) Licyla.j. eleklronicz.N

Adressrrony internerowei, !a k!6'ej bgdzi€ pro*adzona licyracjaelektronrcznar

Adiessronyinrernelouej,nakrorcjjestdongpnyopisprzedrnioiua'n6sieniawlicvracri€lelto.icztrej:

Wynaganiadolycz4ceejesdacliiidentyfikacjirlykoDa$cowrvlicyracjielelftonicznej,wtrnslmasana&chnic2n.urz4dzeninfornarycznych

Sposdb postrposaniawrok! licytrcj i elekkonicaej, w tyn okreiledie miniinalnvch svsokolci po$4p'en:

Infomacjcoli@hieehp6wlicyhcji elekronicznej i czasiei.hk\'n'''

wykoiawct, kt6rzy.ie zlozyli nowych po$4li€'i, zon.n4 zakvalifikosaoido dasqpn.aoerapu

Tedin skladani! wniosk6w o dopuszcuenie do !dzialu w licvracli €lektonicznel

Temin otwarcia lidytacji elektronicznej:

Temin i warunki zanknie.ia licybcji elekronicziejl

rlrobe dta nron posranowi€nia, kr6re zosran4 wprowadzone dorelci zarierarej umosr w spmwie zam6wieni! ptrbliczneso, albo osolne warunki umos1, albo wz6r umosr:

\t)nrsr1.idoryc/aceabe4je./.|, drlc/\rcgoqlol'ai", ro$

Ivs)ZMANA UMOIIY

Pz.*idrj..il ilo.n.zrinny posirnowioh ziwrrr.j umdsy*rrondktr do t.ici ofcrly, nr podnnrvie kt6rtj dokonanotrboru wyk0nr*cy: Tak

Nal€zy $5kaza6 zdkres, charakter 2mran oraz w.runkr wpfowadze!1a znran

lzamawiajqcyprzewidujefo2liwojidokonaniaz]niaDpo$atowiennmosfwstosuikudote!cio|edtnapodn.wiektorjdo

pr2,padkac|lllzmjanaleminu,okt6,fmfowaw$2usl2umo*1l.llzmia.yspoNodowanerVafnk3mialmos|ecznym

irmosferlcznych utzynujrtch

dokonywanieodbior6wil]2zmian'spoNodowane'nicp.2widzianyn]iNslwz,varnkai1ieo

xrvola.ego pDez czrnniki ze!

jestnoi|iwe*1konanieUnowywdotychcZsUna|onymleaninie'b)koniecznoidusuni9ciablfd6*lubwprowadzeniazmianvd

jnwest'cj'lUb'obolbudowlanychprowadzonychpuezza|nawiaj4

wy*ona*cyteminoweu}lonanieumoPy.op6inietiaza|nawi

ienninowesykonanieumorprzezwykonawca:ll4zmianybedace.a$9p$wendzialaniaoBan6wadminjmcjiii.nychpodm
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darszego*)ikonywaniarbolp%z[t!onawca,aopoi|]enieorg!n6wnie*1njkazprzyczyD|4cy

n|edopu5zczeniadouylonaniarob6tprze2uplawnionyorgailubnakanilvstPynlaniarobolprza

zewn9trznen|eu|eaeodz0nawiajqcesoo'awykonawcysku1ku4cenjenoz|iwo3ci|pIo!adzen

teEtiebudowy'akt6qodpoP'edzialno3cinieponosiwykomwcskUlk!jqcejkoii*z[o3oi4wi

Uplavn|ajqcychdoznianyP@dniotUufoq'otl6rychnowdwniniejsmP,ia8'afe'je2elio*o

matenalo*1ch ze Nzslqdu ns zn

sprzeczNsclpEypomocyw],kladni.wslze8o|nojci,gdyspzec

|'5Izmia!yos6bipodmiol6wzdohycbdowykonaniaam6!jenia'wpIzypadUzddizei|osoq

pettilcejfUnkcjeki.rwniklbudo*}vskazanejwoferc]ewprzy

zamdwieniawaf'k]!dzialuwpos9powaniu.l55zamawiaj4cy.Mpi!emnyw|iosekwykonawc

roeczeir wobec Wytonawcy z It

z6addDiolrcj]onyhiw$]u*'9uDo*1z2rstze'eniemzcwysokoi6B}nagrodzeDia!iepzcl

wykonaBcaPop'zezpisemn€9}sl4Pieniewokresieobo*'iazywa

2obowj{zanajc$doUdokuEenlowaDiazsistnieniaoko]icznojci.oktdrchmowav!'

wanrkieh wp.owadzenia z'nia
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umo$}.jeze1i:])zoslan4!prowadzoneunian}Uslau}'nla]4cev

na rysagania okrcjlonew Slwz oraz umoue

IV6) INTORMACJ E ADiI I ii ISTRACYJ N !

Iv6,!)SDos6bn{to!rlptriinirinrormxcjiochnmhcd'Donrn!n(:Lt!lid't!ct!):

Srodki slut'r.. ochronie inlornntji o chnr'kteue Dornrvnr

lVd.Zll.' nrsllrdrnirolcnlultsniotLonddonuv(z0r'i''loud"hf,no'rgno$iniu:

Dara 2020'07-24. Aodzina: 1000,

skr@enie1drminuskladania*nioskoqrwza|edUnap'h4potzeb9udzieleniazamowienja(przel'qnieogm|jczon}.przeia'goamnzoiy.i€gocjacFzog|oszeniem)

JeakltbtlTyl'."Jsrichn"!qb\c\0orzadtineo(hirb"nro'll'odoou'r'"rcdoLd/drwporeoo{aru

rV6,3) T.rnin zsi&anii of.rtl: do okres w ddiach: rl) (on oshtecznegolerfrinu stladania ored)

1V6.5) hrormncj. dodnlkow.:

1olci"wmzzzaI4c2nilalni6dsibyipodpisanaprzezwykonivcaza|nawi,j4cyw-vfaa.lbyo

pelnom@nictwa byla 0Powainlo

bo$eoo*a|iuodo.Madczeijewykonawcy.zen1ePooLega1qkluczenjunapodltawieart24Unlpktl2-21lUj5pkt|.i4u(a]qPzp)powin

wsp6lnjeubieg.j1cesosi9ozam6Nieni€o.Uidcze||alen1ijl!olNierdai3pe1|]jiniewafnkow

wvkonascowwkazujespelnianiewarnkowUdzLaluwpo$9powanitorazblakpodjaww}kLuc

ubie8ajqc,chsifwspo|nieoudzie|eniezafouen|a.przezosobyu'ra{niotedoskladani!oiwjad

p|zedfiotowesope]nom€ilkanozezoslacawanew!mowieoq

o5obaudzielajacapelnonocniclwabyIatpovazh'onadorep.ezen

Wvkonawc6w 3. Wykona*ca k

udzialUwposr9po{anjuoruo3wiadczeniewykona1vc'.zeniepodlega$rt|ucze.i0napodsa{]ear124u9lpkil2-23iust5

zamieszczeiia na smnie inrernel

tej samej sn'pt kaPitalowej okr

wymasancoiNiadgeiie.ok6Iy|nmowawzdanipienVszympowin.obytzlozon.p.zezkdd.g

zlo:yli odr?bn€ ofedy wytotaN

@hroiiekonkur€Dc]iiton$Deni6w.jezel|wykonarvcaDje]esr

w rerminie I dniod dniazomLesz

oiwiadczgdaobdkuprzvna|.znoscldotelsamejgopykaphalowej5zafawja]4cysfkhcrwyko

U$lP!l22]o'izust5p|rrl'2i4udaqPzp66\'yko.awmncj6tobowiqzanydozlo,eniaowiadczei|ubd

III5)(ikfa1nenadzienzlo2eni.o!wiadczenia|ubdaliumenr'k

wykonawcaska2edosepnoiioiwiadczen|Ubdoklm.niow.okt'fchmowawpklIII4)illl5)wfomiee|ektonicznejpodokre3lonymiadlesasiintmeb$1m

2o|1I,poz57o,zp6^zm),whkinp'zypadkuZafawiaj4cypobierasamod2ielniezly

2ol3r'poz936)oraz$ydrk6wzcentalnejEu'idencjiiln|ormacjioDzia1alno!cicospodalczejz

DosiadaniUzaf.wi.jqccgo,wszczego|no$io3wiadczeniaI[bdoktme.lypzecholyw.|.przezz

siedzibe lub miejsce zahieszkan

odzialalno3cigospod'czej,je'e|iodr*nep'zepisyqnag.j4w

ni26miesiFyprzedUplyw.ml.minusklada.i.o|en?2,Je2e|iwklajL|'wklorymkonawo.m

doryczy.nics}dajesiedokumenlortoktorc|lnlowawpkt7,za
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lu6gospod,lczegowlaicit1mzewzg|edunasiedzib9LUbhiejscezafieszkatiaw}konasctlub

po(lpowaliewPnypadkachokledlonychwan9:]ustlu*a$}Pzp,zamawiajacynlo!euniewazlidpost9powaDierow]jezwpr2ypflkUokre!lo.r|nwan9u{|au$aPzD

zALAczNIK I_ INFORMACJI DoryczAc[ oFERT cz[Sclowyclt
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