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Oglo*eri..r 565456-N.2020 z hit2020-07-23 |

Mi$to stol'en' w'Bt.m - zrEad D.6gMi.jtkich: "wvkot..i. inwoltcji pt.: crd{ r: s.i.4t. ro,Nr. or.z.hodnik Edrt' !t, wro.ltwrii.j czlia 2: Budowr brrxrjtc.so odcink,jci.'kiro*.ro*.jwdtu'n|.Jrnrolbrrcbt.*ki.runkn.trcjin.lncz!l.3:aUdor.ro!d!DskPy'o*rniuu|'spi!.&,/sosntow5ki.go.$kki.jcz

,i.tom I b-liernr"
oGLOSZENTf, O ZAMOWTENIU _ Robo9 budoBtrr.

ZiniBze.ni. oglorz.dr: zoi.szcai. ob@iqzkowe

OSlotz.r ic d otyey: Zam6wi cni! publ i cznego

z.66wi.ni. dotyqy pmj.ltu lub prcgnnr mp6{iruldrn.go z. jrodk6w Ulii Errcp.jtki.j

Nuwr rrej.kr! ttrb prog..nu

ozrn6*i.ni.mog'ubi.8.ntil*yheni.,!lt.dyp.rcy.hronio'.joru'yko..*.y,kl6rychd,i.|'h!.||ubd2i.t'l&j.ich*1odrlbnioIycbor9tizr

rolizoq.b zrn6wi..i., ob.jBuj.spor€n{ i z.wodow{ inr.gr&j( o!6b bd$ycb qronk.mi grup,poL@ni. rrrginrtizqrnych

N3].zypod&mi.imd.yp@nlo*fuk'nikafudnie.iao$bDal.4cycndojednej|Ubwir.€jk.iegoni,ok16rychms.w'n22Ust.2uslal]Pzp'nieo.iejszy

przez ziklady p6cy chronion.j lub ryronarc6w 
'lbo 

icb jednostki (w o/o)

SIKCJA I: ZAMAWIAJACY

Posttpo*rni. p.z.prowdu..nb.lnyz.n.wirj4cy

Po ?por.!i. DE.pe$da podDior, ktdr.mu anrsirjr.y pori.zytpowi.Eyti pu.Drovr.r,..i. polr@orrnir

Ni.

Inro16rcj. rr t.mrt podoioru kr6r.mu rtmrri.j4.y po*i.Eyvtoqi.rzyti pro*r{r2.oi. pdrlposr r:
Po!llpor.ni. j.rt pEcproMdzrn. w!p6lni. pn@ zrnrwirjrcych

Je*|it.t'..lezyt,yni€ni6am!*iajqcy.h,lrtoEywspolnieprzep.owadz.j4post9Dowanicor&Dodad!i.syjcbsi.d,b'k!jow.nu

Po$?porrtri.j.d pn.proqdzr!. rsp6lni. z rrnr*irjNcyniz innych pr6!i* czlontovr*i.b Unii Europ.jr&i.j

w pzyPrdt{r prupmtrdz.ni. Dos4po*.ni. }.p6lni. z zrmr*irjtcyni z innych prnrr* ebnkorlldch Unii Europ.jrki.j - n.j{c. zr orow.ni. tr.jow. pnwo zrd6w.n

Inrorn..j. do.Ltkor.:

I r) NAZWA r ADR.ES: Miisio Stol*de Walgwa - ZMrd Ditg Miejskich, kajo*y ,un.r id.nryfikcyjry oooooooooooooo, ut ut Chmielna t 20 , OO-8ot wsawq woj mdowedcq
prndwo Poklq r€l 22 J5 39 0o0, +hail zzp@zdm wrw pt, f,ls 228 909 2tl
AdB slro.y intnclow€j (URL) hltpst/zdo wawpl

Adr.s prolilu mbywcy:

Adrcs sdony int neto*ej pod korym modr uzyskaa doslQD do narzedzi i urzad2oi lub fm.t6w plikov, ktore Die sl os6lnie dos4p.e

L 2) RODZAJ Z MAWIAJACDGO: AdninistBcj a smozdow,

I.J) wsl6LNE uDzrf,LANaE z{MbwtqNta A.i.ti uottcut.

Podzid obowitzk6w nidzy ahtwisi{cymi w p.zyp.dL! vsp6lieSo pz.powsdai! pdqpdania, w tym w p.zypadku wsp6lneSo pu eplowa{tu nir poslepowMia z tulwiaj4.tni 2 innych

pai3twdlonkowskichuniiEuropej3kjcj(ttdrzm3Bi.jqcychjestod'wied2irlnyapr2€p!owadani.posQpowia'czyiwjdtimzkBi.apEep'owadzeni.po9povdi!dFviad'j4

pobstdi @.*iaj4ct, czy e6wi..ie bedzie udzielmc pz* k.tdego z zdawiaj4cycn indy$dualnie, czy d6wieni€ asllnic udziclone w imi..iu i .a u ecz p@ostdych zd.wiajqcych):

I') KOMUNII(ACJA:

Niogr.niaony, pclny i tllpoir.dri d64p do dokun.trii*, porqporrni motnr uzyltra Dod rdB.n (URr,)

Adrs lrrony int rn.tow.j, nr ktdrc.i zrnidreon. bdzi. sp.cyfik..j. ilbrnych wrruntr6* z.n6vi.ni.

Do!l@ do dotub.nttu r po(lporrd. j6t otr.nieony - sitaj i orn..ji not.r uylr.a pod rd6.n

Of..ry lub wniorld o dopuee.ni. do udzhlu v portlporrniu d.l.rt pn.,ytra:
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Doplszcz.nejdt pE6hni. of.n lub tniosk6* odopuco'ri'do !{tzi'h s Ddilpow'dtu w innv spNob:

Wyn.g.n. jdr pn.lhnn or.rr lub rniosk6w o doDuto'tri' do tr&id! w polltporuiu w idv rpo56b:

olint musi bya sporzldzona w j9zvku polskid w formie pkenn'j pod 
'vsoem 

nieqa"oili

Zan4dDtosMiejsknh, !1 Chnielna l2o 00-801 w0sawt Keelda

Konnnikrjr .l.ktrotri@or wyr.g! honv3luia t mEdzi i uErdz'n ltrb fom 6* Plild{' kt6r' ni' tq og6lni' dottlpo'

Ni€oganicant p.lny, bezpo6tcdni i beztlahv dos\p do rvch n@dn no2n0 uz,s*!6 p'd adr'sd: (URL)

SEKCJA tr: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

rLr) Nr ndo, z.n6wi.tiu Dn.z z,nNujt.cgo: ,,wykon.ni. iivesrycji pn: czi!a l: Soieitn rowerNr ore chod.ik Nzdlu, ul wr@lawskicj czcio 2: Budw' b'alojaceso odcinka

icie'liro*erowejvzdlUzu|Jd.olbraohlawklefn*us1aojinet'acz9{.3:Budo*aond..a3kzy'o$Miuu|spis,!a/sosnkowskiego/pk6

Nlner r.Lr.n.yjny: ZDMruM/DZPI65/PN/5?/20

Pa.d steei.n posllposDir o udti.l.nic trn6wi'ni' pn'prow'diono di'log l'chni'tnv

ll.2) Rodzrj trm6wi.nir: Robotv budowld€

rI3) lrro.6r.j. o norliwof.i .krrd.d. of.rt saa'iowvch

zan6wienie Fldzielone jesr .a ozoici I

of.rry |!b wtriolki o doplta.tri.do trdzirtu * posllPowtnin not!' 3&ldrd I odnidi'niu do:

maksyoaln.j liczby cz!3ci 3

zr6.*i.jr.y zalrE.gr tobi. p..wo do nd,iel.ni. ltstri. trstnptjrcvch ed'i |!b gdp a$ci:

M.klynllm lisb. ctd.i z.n6ri.ni., d kt6.e noi. zonad udzi.lon. tin6wi'ni' j'deDu avkomscv'

IL4) Kr6rki opis pr.dniortr , ,i6,i.nir (-dkoii, mlfes, ryJ-aj i ilaia dr tN, tstus tub rchtit hrd.Ntntlch lub okeile"ie zaPrnatbow@ia i fttuq@ ) t* pnvpt"kn p'db'hMr

inno*lcin.8o-okr.6|.ni.2npoln.bo*r!irn|'nnolm'jnyp'ortokt,u5luglltbrobotybtdo'|rn.:',wykonei€inves1ycjip''cza!dl:scie'taowrNaoruchod.jtvzdlUll

welavski.jcz9j62:Budow!brakujqcesoodc'.kascie'kiroveow.jwdlEul,JanaolbRchhwkie0nkuslacjioet.aczei63:Budowondan'skdy,owaniuuIspi9sosiko*shego

/Resutstiej Czlid 4 pickna ulica Francuska zi€lo.a i bezpi.qna' seegolowo przedmiot adowiai. okre6lo.y zosld w Dokum.n6ii rcchnicaei (Rozdtd v SIwz) i pE dnidtch dbol

(Rozdr.l Vl SIWZ)

Il.5) Gl6try kod CIV: 45233220-7

Dodrlxor. kody CPv:

t52lllr0i

15ll]]00-

t5l127lo-

U,6) C.rko*itr wrrrota z.n6ri.nat (je2eli zan@ialqc! Frlaje ifdnrcje o v@toki tuj)eiaia):

(, prt Ftdlu unw .onu!.h ttb .tyMrqeeo :rtenn ak4v wttMt .dllMib ,altrnalM vuioll N .d,h .*t sie oh@iq4Na,id nhdy @Nej hh dt 6ic2E8o sfsknr
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II.7) Cry pz.ridtrj.!t udzi.l..i.r.n6ri.n, o k6rych nor. r rr 6? tr* r ptl 6 i ? tob w.rr t3a $r.6 pktS $trwy prp: N.
okrcilenie pnennioo vi.lkoici lub z.lresu @ wmnk6w na jskich zdar4 udziclone a6wioi!, o kt6ryct no*a w art 6? Br I ptl 6 lub w an 134 ust 6 ptl 3 usrapy pzp

Ir'l) okr6' e kl6rvo r..li2ot.n. bldti.t.D6rj.ai.lub oer€, tu kr6ryrost.l. rrv.rtt ubow! r.notu tub otB, !r kt6ry rosbl utttrowiony dFrnieny rylr.m z.kup6w:
hrsi4crch: trd.irch:

d.l| rozpodlcir: /,0 z.kond.ni.: 202G l2'l 5

s mi€'lochlolK \ dniachlDab @zpd4cidlD.b Taroi,czeni,

1020-12-15

Il.9) lnlorn.cj. dodrtko*.:

Sf,KCJA III. NTORMACJf, O CTAMKTERZE PMWNYM. EKoNOMICZNYM.FINANSoWYM I TECHNICZN}M

xr.t)w RUNKT uDzL{LU W pOSTEPOWANTU

lllr.r) Ko&p.tencj.lub up.rrni.rb do pro*r.tz.nir okrcflo..j dzid.t,oi.i zrrodo*.i o it. rynirtr ro, od,*nych pz.ph6*
Otftll.nie wenkow:

Infomrcje dodaltow.

IIL l.2) Strlrcjr fiMrlow. lub .t{onomisn.

okr{etiewnn!6v:l)wykomwc,uzy3!al6I.dniprzych6dadt4ni.3t.bobf!owc(napodgt!yi.,,r!chunl6wzyskuisa.''p!zycjl,,p'zychljdieitoz.sp.zed

materid6w''lub''p'zych6dn.t1oz.spzed!,yiu6wnan.z.ioi',)w*15oko{ciniem.njs&jii,:cz!l.I:4ooooo'oo2l(3o.
g.ldset1y3iacy,otych);cz!6dIr200000'0o,{s|oMiedwie3ci.tysiecy,otych);czei.Iv:6t1oooo,oozl(slowni.:9ei.seltysie,orch)2)wytoniwoaj.5

o{,pwi.d?.idnoici cvwiln.j w zkcsi. prwldanej dzirl.lnotci di{zanej z p@dhiold.i.Gjeego d6wiai4 na sune gw&ecyjnn @ nijmniej deid l:2oo ooo.o0 zl {st(M,e: dsiei.ie
tys'ecy2lo9ch).czcinI:300o00,0oz|(slowni€trzys''tysifcyzloty.h);e64nIlooooo,ooz|(slomie]9o9silcyz|orcn);cz9i.rv3ooooo

Inromacj. dodarkow.

ItI.l.3) Zdolnoii t..hnien. lub zrrodowr

okr*|eni.l@nkov:l)wykonrwcaniew@elniejnizwokresieoshhicb5lalp@dupbvemt.minus{.deiao|e(sjde|iolrespnwadze.iadnara|no6cijes

wykon.tr cdC I co ndm.i.j ? roboty budowllne pol.saiac. na budwi. lub prabudopi. drogi, obejouj ac.: , drosr dh rowotv tub - droSa dtr rov€.6w i pi.szych tub - ps tchu dra

row.r6w o@ na$dzenia neleni na kwoQ nie nni.jsz-t .i2 500 000,00 , bruno (ked. m6widie); c4ii n: co nrjm.hj 2 rcboty budortane polegaj {e ., budowi. lub pEebudowie drosi,

c,bejmujqce _ dtoge dla iov.r6w lub - droge dla tower6w i piBzych lub - pas ruchu dla D@r6v oE nas!{tais t€l€.i r tvoe nie nniej sz4 ni, I Ooo ooo,oo zl brufto (karde d6wie,ie)i
c4ituI:@nrjn.iej2'obolybudow|u.pol€8ajac.nabud0i.lubpEebudoqiedrgi'@najnej2mbotybudowlm€polegajq€en.budowielubpz.budowie

ro*d6w lub ' dtogl dl8 owentw i pidzych lub - prs rucbu dh .owd6s oe nsid&nia zi€l€ni m kwola ni. nni.jee niz 5Oo ooo,oo , btuo (kar/. z@6wienie); cz9!d tV - co najnmel I
mbolybuddleepol€sjqccDabUdowichbprzebudowi.d'oginatwo{9nienni.j9znni25oooo0'oozlbdlto@.con'jmni€jIrobot'zieleniaukiewpasicdro

nhitjea niz 500 000,00 zl brutto. UwaS! w przypadku s*ladoia of.rty na wirej ,i, jednl cz6!d d6*ioi4 wyLon.wa musi spdnid wdn.k oddtelnie .a k&rdq c4aa zmowar. 2)

wykon.,c. ma do dyspozycji o$by legiryhuj4ce si! kwaliGkacjami zswodoqmi, upraMimimi, dogwiadcdiem i wykei.lcdien odpowieddimi do st nownL jatie zoslua im
powi.tunq w saeS6lnoaci okreilonyni p%pnmiu{r[f z dni! T lipci 1994 r ftMo budowlse(rj Dz.V z2jt9 t,poz lls6 z poa m ),zSodniez ponirszrm *ykuem: Lp
steowisto _ wymagda liczba os6b - okr.s posiadria syhaga.ych upaMich (w l aci) - Doiwirdcaii. awodow. (liczb. lal pruy na da.y6 stanowisku) - pods$wa dyspo.osdia. I -
KieroMik.obotdro8orcnz!p.avoic.ididoki.IN!niarobot!hibudowlmymivsr€cja]noiciin2yni€lyj.ejdbgowejb€zog'!nicze6(czeid:I'I9.l$oba

lubz{cIidownitardotd.ogos}chzupraPnioianidokierowanhroboim,bud@hnyDiw,pc€jdnojciii'ii.!yjiejdngowejbaognniqen)-podshwadysp

rob6t kanrliacyj nycn 2 upmwi{imi do kierNanii robolloi budowlmymi v spe.jalno!.i instd&yji€j v z.}Bie sieci, ins.l.cji i ua4d&n ci.ptnych, venrylacyjnych, g@rych,
wod@itgolych i teolieyjny.h be ognniaen (a9id: tI) - I oioba 5 lat 5 la1 Calo kierdnit luh zq tierownita rob6r klnatizacyj.ych 2 upraw.ienilmi do kierowui. ro6olmi
budowlmyhi w spdcj.lnoi.i iDst lacyjr.j w 2rlrsi. si.ci, insl.leji i nrzadzen ci.plnych, w@gl&yjnych, su o*ych, yodcirgo*ych i kanatiacyjnych be osnnicz.6) - podslapa

dysponwsia. , - At hiLkr krljobtu z *tlczblcenid wyiizym r. kjconku echi&knin krajobr@ lub *yl$a.lenien 6Mowi2nyf (add: r - rv) - I 6oba - ri. doiyczy 2 ld! oako
...hiGli ldob@ z rykszlde.i€n }!rlzy6 na kierunku .rchn€kiu{ tnjobr@ lub z *l/kade.i.n r6Mdenym) - podsbwa <tysponow.nir Uwag.: w przypadku sl]adinia ofsty na

wie€j iirjcdnl c4i6 am6wi.tir, wyko.awc! noie sp€lnia wrru.et dot osci vskuhych w pk l. i 3 polyi.j lt6i. n. Bszysrki€ eejci zm6widi4 .a kr6r€ skhdm. j.sr ofe.ta.

wmnck dotyczqcy osoby wske€j w pkt 2 dotyczy stladui. ofedy nr czfic 2 a6wimi. Kic.oMicy tob6r powinni posian.a odpo,iednie upnwniai! budowtanq a piec upramiehi! do

sphwowani. soodnelnych tunkcj i iechni@ych w budowictpie, !ydM. na po&ra*i. usla*1 z dnia 7 lip@ 1994 . PrrPo budowlse (j. Dz. U z 20 r 8 r, poz t2o2, z p6 s)ota
rortorz4dzenia MinGh ltfrat!*nrry i Rwoju z dnia I I wz€3nia 20t 4r w spEwie smodzielnych tnkcji rechnicaycn w budoMi.t*ie (Dz V z 2ot4 p@ ][lr lub odpowiadajqce in in..
w.ac upnwni.nit budo*ldc *tdlie na hdy wcainiej obowiqaj4cych pEepisw ord posildra attualne aiwildafli. o wpisi€ n! tisQ czlonk6w whjcirej izby $morzqdu awodoweso

(zsodn,e z us!8wa z dnia 15 grudni! 20OO. o smorzqdach awodo*ych schit kt6w, intnier6w budowiiclwr oru u.bmisrov (lj Dz.U 22016r po..1125, zp6in zm ) Stmopsk

okr.ilon. po*rrej mosi zosbt r6mi.t powi.zone obywatelom panstu crmkowskich Unii Eu'opejlriej, (o'f.de6cji sdajqsLiej o'u iniych knji'w Europ.jstiego obsm
Gospodirc&gq zsodnie z !n l2o ustlwy Prawo budovlane o@ z p%pisdi usLvy z dni!22grudnh 2ols r o asadach uz.awnir kwrl in kacj i za*odoelch .abytych w panswach

c2lonkowshcl' Unii Euopej sliej (Dz V z 2018 | . paz.2212\

Z!68iaj {cy s}n.8. od srkonawc6w pskuui. w ofercie lub we siosku o dopuuaenic do u&ialu w poslgporbiu imio. i n@hk os6b *ylonuj4cych czynno(ci przy rediacj i

zmoqenia *& z inlomejq o rwalilik cj rcl' awodorych hh doswiadczeniu iyci osdh. Nie

Inromaci. dodato*e:

III,2) PODSTATTA WYKLUCZENIA

lll.2.l)Podstlrywyklucr.nirolo.ilon.wrrt.24u!l.l ut.rTlzp
r[2,2) Z.n.tirj$y pn.widuj. *]Uue.ni. *]kon,*cy n. podstrwi. r.t. 24 qt 5 u!r.*r lzp Tat Zmawiajqcy pz*iduje nfepujqce fa]ulr.tywne pod$lsy pyktuczenia: Trt
(podsrawa *rklucz€.ii okreilona v ln 24 ust 5 pk I ustasy Pzp)

Ttk (podet w! ayklua{ia okte{lonr w .d 24 ust s pkt 2 usio*y Pzp}

Tsk (podsl.wa $]tlueeii! ok@ilon! p art. 24 usl 5 pk 4 uslauf Pzp)
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t[3) wyKAz oswIADczEN SKLADANYCH tRjZEZ WYKONAWC4 W CELU WST4PNEGO POTWIERDZf,Nh 2E NtE PODLiCA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA

WARUN(I UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA (RYTERIA SELEKCJI

Oieirde.ni. o ni.podlesrniu *yklus.niu or,t lpclnir tr v'r! 6w uilzirlu s pottlpo{'niu

Olwi.d@.u4 o tD.hi.ntu krvt.ritt kl.kcji

nr.4)}vYKAzoswlADcz']iLUDDoKUMiNT6w,SKI,^DANYCI|Plz[zwYKoNAwc!wPosT{PowANlUNAwEzwANIEzAMAwIAJAcEGowcEl,|l
porwIERDzf,NIA oKoLlczNoScI, o (ToRYcH MowA w aRT.2s usr' I PKr 3 usrAwY PzP:

zamawiljqcy wez*h wykonaNc!' ktorego otefu zoslda iajwyej cenions' do zl@e! w *'ybaczon'm' ni€ krorgym niz 5 d.i' tenini. aktslnych m dzi.n zlo'mis o.wi,dqen lub

dotument6w,poNi€rdz!j1cychbdlpods6,doNykluczeniNijlwelupotwierdzeniab'rkupodslawwyklucze.isnapod,tawi€an24usl5p1usbrP4=dp

lub 2 &ntaliei esidencji i infom&ji o dzillalboici sospoddcz€i, je2eli od'ebne pu epnv rvvnssajq *pisu do tj srtu lub esidmcii

|I.5) wY(Az os*IADczElil !-UB Do(UMENlow SKL{DANYCH PRzEz wYKoNAwc4 w PosT{?o*ANIU NA WEZ.\{ANIE zAMAwlAJAcf,Go w CELU

polwlERDzENIA oKoLIczNoScI, o KToRYcg MowA w ART. 2s usr' I PKT I usrAwY PzP

ItI.5. r) w zAKRf,srE S]ELNIANIA WARUNK6W uDzrALU w ]osr4towaNlu:

zlnawiajacy*edcwlonaNca,tlofgoor.dazosld!najryz€jdenion4dozlo,diaw*'aamnyd.niek'6$2tmni''dni,t.milieakfualnychnad'€ndoa..iroiwi!d.?.i'|Ub

dotu6a16w, ktore pon;edzai4 ololid.oici sp.Iniania *itu.k6w udzelu w poslaPsdiu, tj. r I ) e$ci sprawozdania finaosow'go (@hun'k zvst6w i sbt) w pEvPrdla gd' sDorz4d*ni'

spNcddia symasane j esl Drapismi prawa kmju, w l(rm *akon.wa ma siedtb( lub mnjscc aniesztani!, a jeteli podleS. ono badniu ptaz bi€gle8o rwidenb z*odnie z pzp' 3tmr o

rachuntNoici. r6si.z z opinrq o czejd badu€go sprawozdani!, a w pzypadku *?korwqtw nieabowiqzeych do sDo.ndani! spnwozdania nndsow.Bo, in'vch dokuncnii'w

ol.ie!lajqcychobroqordattyw!i2obowi4a.''aosra$i.l'rldaob'otow..ajerliokre,p'owadzeoiadnda]no3cij.$kr&gy

indsow.go powinno rynirac, ze sp,awozda.re speh'r *}'nogi an 52 us1. 2 usrapy 2 dnio 29 w&ini! 1994 ( o rachunko*oici li 2e spnw@dmie lindso* t6t'lo p'dpFd' _ z poddtm

areen dary podpisu p,zq o$be, ldbrq poyrezo.o prowadk.ie tsi48 rehunkowych, i tidomikaj edios*i, .jet li j ednostk4ld.ruje o43n vjelmsobouv - pzez wsvs*ich dlonkdw

lego o,a.nu. w przypadku odnov, pqrpsu wynagD. j€sl altcze.ie piseonego udrdnienia <lol4czo.eso do sprawozddia finanso*ego w p€vptdtu wrkonawc6w 
'i'zobouiPrnvch 

do

spor4d2niEsprawozddiafnansowegoz.maviajqc,''za',innedokUment,,'Uznaninde{4ej9pod0tkowaPIT,ozonalUzdzieska6oqn2)dokum..|6w

wykonawcajestubezpieczonyodo<|powiedzi,]noicicywilnejwz,}resieprowadanejdzialdnoicizwiqaejzprzedniotennini€js4gozam6u..nasuncr&!

zma*iaj rEgo GAsienj rych porsie'dz€ole zp|aty ubdpi@enia) 3) uyk@ ob61 budw|d,cb $akon&ych nie weeini.j ni' w ok.sie oslatnich 5 lat prz.d upl,ftm reni.u sk|cdliia

o|.r!ai€,.|iokfspro!ad4ni!dziala|noscij.slk'olszy.stymokrsie,Wzpodini.mhhrodajU.wano!.i,d'ly'nicjs@}ykoianiaipodnioi6w,nauezhorchlobolytezGl

*lkonan+ oddnelenie .a k,r{ edd z.movidia Do poEf2szeSo *1kd posinny by6 doi{czooe dowody olieSlai4&, czv *lmie.ionc w *fk&i. tobory zostalv wvkonm' nclezvoe s

eaesolnolci infmrcje o tyn @y robory zosr,ly *lkonan. zgodnie z DRepisi pBwr budowlan.go i prawidlovo ukoncene, pzv czvn dowodmi o k6rvch mNq s4 refcm€i' bad' inn'

dokumdty vysrapio.e przez podmror, .a p@z norcgo roboty budowlane byly *akonyw., . jeitli z uaednionej pzyczyny o obieklvmvm cnar,kteu e wvkontwo nieies w *mi'

uzyskaa rych dotamdrow inne dohmenty a) trrrrd o$b, skierowdych pid wylonswcl {to realiacji am6wienii publienego. Rtu z infomacjami na tedat ich kualifilacii

awodowych'upnwni€n'doiNiadczeniai*yksda|@nianiqbdnychdlaNykooaniazMdwisiapubliczne8o,'takzez.tiesU$ykonywanychprzenieczy.no.ci

do dtsponowuia tyni osobami

llt,5.2) w ZAKRESIE (RvTfRrow SELE(CJI:

[I.6) WYKAZ OSWIADCZEiT LUB DOKUMENTdW S(LADANYCU PMEZ \lyKoNAWC4 W ]OST4IOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo W CEI-IJ

porwrERrlzENra o(ollczNoscl o r<roRYcE Mo\tA w ART. 25 usr' r PKr 2 usrawY PzP

nr.D INNE DOKUMENTY NIE WYMIENTONE W pkl uL3) ' IlI.6)

I J.ari z uasadmon.l puyczyny *ykonawa tue noze zloryc dol,andlo* doqcz4cych sytulcji n.ansopej Iub elonomicz.ej wvmasanvch prze zu.wicj4cego, moz' prdst'wid innt

dokum.ni kt6ry w *ysrarcaj4cy sposclr potMqdza spetnimie opienych przez zdawicjqeso wdnk6w udnalu w postrpowmiu. 2 wvtomw@ mote w ceh porwi'rdzoi' spelnidia

*afnl6wudzialuwposl9pova.iu,wslosownychsy$acjacnoruwod.iesiaiudokdlGbegom6Bie.h'lubjegocze9ci'pol.gain!,do1noii.chiecbDimych|ubzwodo}obl!b

syru.cji fi.mow.j lub ekonomicznej i.nych podniorow, diezlt.ilie od cheheo praw€so l4czrrych so z nin stosunl6w piasnvch 2 l. wvkonrwc4 k6rv pol.8a na zdsobtch rtnvcn

!od6iot6w.oruk16legoofedazoshGGenionan'j}a,!j.poPi.ienPrzedloidwodni.sioiudorychpodniot6wles!d.dolon

jesl zobowitzdy ,ozya wyionawca, jak r6woie, re ehe dokum€nry dor poNierdzoir spelnianii waonli6w udzirlu w posQpopaniu, kr6re ql@nawo $Tk@j' z powolui'n sig na za!'bv

&so p.dmiotu 2 2 wykonawcr, k6ry pol€ga no zdolnoiciach lub sytuacji in.ych podfiotdq nusi udowodnic zma*iaj qcdq ,e r€lidj {c zM6wi.nie. bfdzie dvsponwal ni'zb.dnvdi

ac,bami rrch podniot6w, w szceg6lnoici pftdsrawiajqc &bowiazaiie (oryginal) rych pod6ior6w do odd&ir nu do dyspozycji hishdnvch 2so66w na pot@bv ietlieji zm6wioia

zobowiqzanie, o kt6rym 6o*i po*yzej przedstNia wyko.avs, tloreso ofedr zosiui. o@im0 n.j*y2€j 23 w &lu ddx cy wytonlvd pol.sajec na zdolno!.i&h luh svtudcjiinnvch

podniolo* n. asdach okrelrontch w an 22a Nb*f Pzp, bedzic dyspono*al niezbednymi asct@i s sopniu umorivitj {cym nslerye sylonanic zm6wienia publim€ao ff& @nv czv

srosun.k hczrcy wkonawce 2 ttmi podmiotani gwamruj€ rdryvisry dosr{p do ich zasob6q zmassj qcy zqda dokuoendw okJ ilaj4cych w sdeg6lno!.i: 2 I l. a*Fs dostfpnrcn

Wylonawcy z,sob6w inneso podniotu, 2 3 2 spos6b Nykorzystdia zsob6p iiiego p.dmiotu, pee wrkonavce, pzy wykonym.iu aedwie.ia, 2 l I ztlrd i okrca udzidu inneso

podmiotu przy Nytonyvanin zm6wi€nia 2 3 4 czy podniol, n, zdotnoici&h h6rcgo *ykonawca polesa w odni.si€niu do wmnk6w udzirlu w posqpowaniu dotycz4cvch slksralcenra,

klalifikeji za$odo*ycn lub doiviadddia, z@liaje roboiy budowlee lub udugi. kt4rych wsk'ac zdolnoici dotyc2a 2 4 Jeteli zdolnoici lechoica. lub awodo*e lub svluacja

.(ononicaa lub ri.ansowr, po<rbrotu. o ktoryh howa w pki 2 , nie potwid<tzaj4 spelnidia przez *ykonawca watunkos udzialu s postspowrniu lub zachodz4 wobc qch podmrorow

pod{rpy s}Uuediq mawiojqcy zada, aby vykoniwca w teminie okreilonym pizez zmrwiajqceeo: I ) arqpil ien podmiot in.yn podmioleo lub podmiotadi lub 2) zobowiqzal si9 do

osobisrso s,ykonr.is odpopi€dniej deici z46wienia, j.reli wykat! zdolno6ci €chnic-. lub asodow€ lub stiuacjq finlnsw4 lub elonmiczn{ o t16rych mo*a P pki 2 3 wv*onawa

al&zydooferty:koszrorvyolc.loPy/e(zgodniezp.zedmiarmirob6tzdaconyniwr@dna]evIsrwa.odpowiedniodocze.ciz.m6Rieni4nrld'{esk|adua

kosaorysu ofeno*eso n.let 2alqczyi strone tytiowq.

Sf,KCJA ry: PROCEDURA

rvr)oPn
M,l)TrJb udri.l..i. rtb6{i.nir: Poet.rg nr@granicrc.y

Iv1,2) z.Er*i,jrcy ttdr wniesi.tri. s.diun:

Iifomrcja na temat vadiun

cz966I:25ooo'oo,(s1owhi.dPadzie!ciipie.tysi9cy,o1ych);cz9!.II:30ooo'oo,(slowni€trzydne&itysi9cyzlotych)icz9!.

15 0cio,00 zl Glow.ie: trzydziei.i pid tysilcy ,oiycn)
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M,3) PE.riduj. rt n.tri.t.!i.,die.& nr pcrr *rkon.nr. ,tnowi.nir:

Nalety pod.a inaomacj. na !em!tudnetmiazaticzek:

rvr'r) wvn.g" ricrlor.nir or.rr r posr.ci krrrrog6w .r.krro{i6vch rub doricz.nir do of.rr r.rrroSdw .r.r.koniqrych.

Dopurz@ si! zloroie of.n w posilci kabtogdw el€krronionych tub dotaeenj! do of.d k.l,tog6w .lekl,o.i@ych:
Ni.

l.fomrcj. dodartow.l

lvr.s,) wyErg. ril rloi..ir ol'r9 wr.i.ntow.j:

Doptrszca sit ztor.ni. ofdy w&iantow€j

Zloteiie of.dy wlriulowej dopusaa sia ryllo z jednwcsnyn ,ore,im ofsty zsdniczej:

M,6) PE*idlTrnr lioh qkor.rc6w' kr6Ey zorh,{ zlrrorkri do trd,i.lu v po$epo,rnir
(prewg ogtaidary Ng@1acV t oele,rcn, diaL.g kantuencw twtre6tvo irwrcrjtu)

Liczb. wylonawc6w

Pudidywda minimaln. lieba*ykonawc6v

Malsymalna liczba tll!on!wc6B

Kryleli! sel€kcj i *y&ontrw@w

M.?) Irfornrcj. m l.nrt uho*r r.Eoe.j tub dynrnietr.go lytr.hu,!knp6w:
Umowa nmoBa badzie awut l

Cuv pzfrduJe !r ogmni.di. licu bv ucrrh,ros umo$y rmowej

Pr.widaoa m etmrJnd hlzbauczco'toq umoh rmo*ej

Inaorm.cje dodldowe:

zm6*i..ic ob.jm!j.usr.nowienie dynlnicaeso sysrenu alap6wl

Adr.r !lr@y int malMj, ni tbrcj brdr anieeczo. dod,ikov. infom,cj. dorycz{ce <tyndicb.Bo sylrdu akup6wl

Iiaomacj. dodnlowe:

W onach umory EmNej/dynmica.go sylr.mu zaknp6w dopusaa sit ,o2.ni€ of.rl w fomic krhtog6w .tekrroni@y.h:

PEsiduje sh pobmic z. ,ozoiych kataloS6w eleltuo.icaych infomacji potrzebnych do spoz4dzaia ofe.l w rmach umo*] smowej/dynaniczo.go syshu atap6wl

lv Lt) Aukcjr .l.ktrori@r
Pz.widri... jdt pa.trcw.dr.ni. rtrkcji .I.kcotriczn.j fppe tdtg huoErmjca"r, p@tsa oglut zo,tr, Ns@j@je z o7tNenien) Nie

Nsl.ty podad add srrony i ch€tw.j, na |16rcj auli.ji bedzi. prcw.dzooa:

Nrl.ty $k[.4 d.E.!ry, kr6rych r.rtorci b!d{ pn.dniot n rulcji .l.ktroriemj:
Pz.ridtrj. ,it ogr$id.nit co do pn.dstrwio.ych w.rtoaci, wy krjN.. z opiru pE.doioru ,rm6,i.tri!:

Nslet podni, kr&e irfomacje asl-4 udosfpnione *ytonswcom w I'alcie aukcji .l€ktro.icaej o@ jatd bfltzie remin ich uddrwii€nh:
Inromrcje dorycz{@ p@bi.gu aulcji eleldloiisnej:

J.ki re31 pEewidtMy sp66b postepowaris w rotu aukcji elekronim.j i j.li€ b9da wm.*j, ia jarich *ykonrwcy bada nogti licytowai (ni.ihatn. *,ysoko!.i poslepioir)l

Infoma€j. dot cz4c. *ykozystywM.go spr2gni €l€hronicznego, r@iqan i sp.ryffkrcji tenni%ycn w ak€si. pota@en:

Wyn.srnia doq.,t* ..jcstr&ji i id.nlyfikrcji *lkonav.ov w lukcji .tcldonioznej

Iifonicj. o liczbi. er.p6v lutcji .lekronicmej i czsi. ich ttuaia:

Czy Brloniwc, kr6rzy ni. zlo.yli norych posr4pieii, zost n4 atwdifikN&i do nlslqpr.go el,pul

wmnki zMkii$h aukcji .l.kroian.j:

IV2) KRYTERIA OCENY OFERT

M.l) Krykn oc.ny of.n:

M.2) Kryt rir
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1V2.3) Z.srosowrni. proc.dury' o kt6t.j nos. t nrt 24't !!t l rn'wv P'p (!z€t'Ig nie{Amicrcnv)

Iv3) N.gej.cj. , oslot.ni.m, dirlog konk$.ncvjnv' ptrrtr'Bteo itrtu*t'vjn'

Iv3,r) I.fornacj. m t nrt n.socjrcji t oglos.ni.n

Minimaln. slmagtdi0, klorc nusz4 sp€lniaa wsvstkie o&nv

PrAidzirn.jeslz'sl'z*e'iep.awadoudzi.|eniiam6Nienian.po<tsbwieofcdws|epnychbezpap.owadzqianegoj.cji

Pdewidziany Fsl todril .esocjtcji na €t pv w eln ogruicdia ticzbv oferl:

Nalezy Dod.c infomacj. na lenal .r.p6* nesdjacji (w qd liczbe 
'rap'iw)

Iv3.2) Inlo rE rcj. nr r.n.i ditlogu kon kur.n.vl n.3o

Opis potz.b i }1nasair zanawiajEego lub infomacja o sposobie uzvskria t'so ophu

rnfom,cj! o wtsoioioi nr86d dla *yko.avcow Koay podczd ditlosu konkurcncyj.eSo pu edsbwili oaiqzania ianowiqe podsrc& do sk,'da'ia of€G jd€li diwishcv ptr*idlj'

Wsqpny hlmonogdd PosllPowania'

Pod4ald'atogu na ebpy * elu osnn'uen'' l'*b|dwiv!'i
Nalezy podae inlmacje .a ienal elap6w dialogu:

rV.,3) rnford..j. trt r.n,r Drrtn.4twr imoucvjn.go

Elflemy ophu ptzedmiotr 2e6wienia definiujae mininalie *ynagdi4 k6rvn nusz4 odpowiada' {szvs*ie ofenv

Podzia].egGjacjiia.lapywceluograniczeniuliczbyof.npodle8ajqcych..gocj&jonpop@AtosN.niek'yt!iowdenyofenwsk@'ch*sp.cyfk&jii31ohy.hw0rnf7lmoeij.

lnromaoje do&l*o$€

rv.,t) Licyt cjl.l.klronien.

Adres sloiy inremetovej. na kt6tj bedne prowadzona Iicvbcja €leklroniczna

Ades sron, intemetowej, ha kt6ej jdt dosQp.v opis ptedmiotu d6wioia w licvtacji 
'lekto'icbej:

wymasdia dotycace rejesl'rcji i identyfikicji *lkonswc6w w licvl&ii eleldrcnicdej r tvd *tsagrnio technio' unadze6 inrom'tvcavctt:

spos6b psqpowdia w roku licytacj i cleklronicnej, * ivn ok€ildie minimalnvcn *vekoici posl4piqi

lnfomacje o liczbie ebP6w licytacj i .l.hrcnhaej i casie ich trwia

Wykonawcx ktorzy nic do2yli .o{ach postapien, bstsnq akwtliikowani do 
'lstepneSo 't0pul

Temi. sl(ladoia Miosk6wo dopuszcze.ie do udziatu w licvieji .lekronidnej

T€din otwa.ci! licylacji elektonicaq:

Temin i waronki zdlni!€i! licytacji el.kronicaej

rsrorne dl, slro. posknoviqi., kt6r€ rcstd{ wlrowidene do rreici zsnniej unosy w spbwic a66wi,ia publi@n.gq albo ogolne wmnki u6o*v, albo w&r uno*1

$ ymagura do$ ( ae zbezprecan,' n0leryrqo w) ldmia umo$f

lnrom.cj. dodarko*€

IVs) ZMIANA UMOWY

pd.widuj.,ie irroh.znirny portlnoricn z.r..l.j onory w sroru.h! do ir.ici ot r9, n, podrrlwie kt6r.j dokonrm *rbor! sykonrwcv: Tak

Nalezt wskuoi zalres, charak.r nisn ord warunki wprowadz.nia nia.:

I zma*iaj4cy pmiduj€ moniwo!4 dokoranie zmian postuowi€ir umoly w srosnnku do tt.i.i ofed, nr podsdwi. hoEj dokonmo wybd wvkonlwcv, s ponizd opbanvn 'ik"si' i

przypadkach:LI Zmianarminq o kt6!y6 nowa w g2 usl 2unoly:l r l Zmimy sp@odowm. sruntami arinosf.rycayni w eczes6lnoici ,) kleski 
'ysdwq 

b) vvsqpienie w.runk6P

ainosfe.ycdtcbut'zymujecych3i9p@okre97dniiodbiegaj4cychodtypN}chPFr9pujacychwdanyn6iesi{ulUbok.ilonycnwsT,uni.mo,liwi.jqcfchp

lub dokonywmi. odbiooui L I 2 znimy spowodowms. ni.ppewidzianyni w slwz, wrdnkmi seologicdtdi, archolosicdyni lub b€no*tni, kt'r *vnarilv wstzvmrni! bldo*f w

s&e86l,osci]!)nieqpdy'ni.Pybuch,b)lykopahk6eh.olo8i6e.€)oddien..odpzyjrtychwdorum.nt!cjipojehow.jwarnkig@logi*n€np'

p.zePidywa]aichdokumenla.jarechnicaaitp'-i6nani'okr.ilon!wsTGlsotnon6sonru'd)odmioneodpr2yjTrychwdolome

liennwdlaryavdychlubblgl.iezin*e'larzo9uychobiektow.wtymsieciInbinsol!cji'e)wrdiekoniecao6cipodj9ciadndaiajeIzaj4cychdoogrei.z.n

6zl0 23 .07 .2020, 1344



https :/,rbzp.uzp. govpl/Zp400podgladOpublikowanego.aspx?i...

wvwoltnego pEez czvnniti aMlEaq kLtrcgo nie motn; lyro p@widTiej z peMoici{ ecasdni. agEzaj4cego b.zpo$ednio zyeiu i zrtrowiu tudzir L t.l zniany bdqe .a$9psqn
ololicznoicil9'4cychpostroni.zMawi4{c.8o'wszcz€g6lnoici:a)sFzyndiebb6lp@zm!wiaje4go'p.zy€zyn'ieleacychPo3toniewykoniwcy'oi|.dkie(tzi&ieF*uj!'z€nle

j' 6oiliw' *llonei. umory w dotv€hca usralonvn l.minie, b) koniecaoSa usunie.i. blfd6* lub wpbwadze.ia zmis w doLuF€ir&ji p@jektowej lub srwoR c) opo:i.rnm ,nnych
in*stycjilubrob6tbUdowhnychprowadzonychpz.zzam.wi!jqcegolubinnychz,nawiajqcych,ktdlebinP6tycj.lnbrbo!yko

wvko'wcv t'mitwe *vkonr.i. ueost, op6ini€.ia zdawirj r€8o w *ykoiani! jego zoboieai *ynik.jacych z uhoq lub prph6w powsachni€ obowi{ajqcego praB., co unimozliwi.
t.mlnow€rkodicuholypE\r/ykondwc€:ll4znidyb9d|@ns\ps1w@dzia|eiao.!ai6wadministrrcjiiinnychpodniotliwokonpelencjdchzb|i'onychdood6wdn'.[r!c|jw

sz@46|.oi.iekspIot!ior6winfdstul'1uro.&wlaicici€ligr,t6yDodi.wdtych'P'egdio3ci:a)PzekJ6ani€akred|onycnprphvolubrsulminy'!j.!

lvpo*tch w dDvch okolic-oicia.h, rernin6w *'d.wani! p'a orgDy ldnitrisr@ji tub inne podniory, s uegot.olci dsyzji, zdol€6, lzgodni€n, h6rych *ydei€jesr nisbedne dj,
dd*8o B'vtonvwlni! rob& p.2.. wvkoawce, a op6ai€nie or8e6w ni. *ynik. z pzyczyn l€rtcych po saoni. wykonlwcx b) odnwa rydanii pzez o,:dy administracii tub rn.. Ddm,orv
wmaguvch d.qrji, 4okn nzaodrien z przvczyn ni**inionych poez *l,korawct, w rym odmowr udos&pnienitr pr@ ${a{cicieli nieruchomoici do et6w erliacji inuesrcl r, cl
ni'lopuszdia do *vkonmia rob& puPEwnionv orga. lub n.l@nia vsL46.nia rob6r praz uprawnion. orgdy, z pzyczyn oie qnikajecych z winy wytonawcyr r | 5 lrr przyayny
zMffa. nidle,nc od zmaeiajqego or& wyko.awcy stutkujqc. ni.oo2liroicia proqidzerir prac lub *lkonyvdni. irnych czynnoi.i pEwidziMych uhovr: .) syslapi.nh iw.nr na
l.r.'ieb!do*y.ah6qodpo*iednd'o3ci'ieponosiwyko.awcasku&!jacejkoi6zioic\$trah,ni!sytonMi'rob6tbudowlMycbpeezwyto.awcn,b)*1step

uprasiaj{cvch do mia.v Pz€dniot! umow, o kt6.ych nowa w niniejszym pamgGn q jd.li okolicznoici 1e maja wplyw oa r€min rykoneia uno*1, c) znidy po uptywie skt.d,nia ofen
pousechni. obowiazuj4cvch pupir6w pdwa, tlore nialy vplyw na morliwoSa trrkonui, umo*y wleminie* niej usnioiym, d) slst4pienia wmnkov sjly rytcej, r6reunGnoarqiy

"'kon!n'.umowvd<'tychcAus6|6nyft€.minie;ll6wprzypad|a*1st4pieniak!''ejtoIwictzoko|icaoicilinienionychwpktlll-1l'5l€min'ok6rymomowaw{2u2uno
mo,eulecodPowi.dni.oupzedlU'.niu'oczsniezbednydoakoicania*YronywdhFjPz.dmio!vspos6bndezyly'niedlu2.jFdirkni,ootreslnhq

PEcd6iofUnowypop@nislakr€srob6lbudowI.'ychpeesid'uy€bwdokune'lrcjip@jeldow.jlubsposobUsP€lnie.iaiwiadczdial2'lzmianytecllnologiQne,w2'esiesDosdU

EfkoM'it.ob6t|ubnaEiiI6wp.awidzi.nychwdokunentacjipoj.ldowej'spovodow0ews&ds6lnoiciDs1apujqnioko|fz

uk@iychwdorund'acjiprjehowejlubsr$,ioRspowodwaiaapadani.mFodulcji|ublycofani€mzrnk!tychh!t€dd6NlUbuE4dzencoutrdniafo2|iwo(i*ykonuiaPz.dmio

ub6ry, tj w *a8d'oici powoduje op6ai€nie w posQpie rcb6r. ! wykonawc!, pomino achwuia nalezyLj sr.lamosci, iie m6sl tenu zapobi6, b) noz]iw. j.sr trrtonmie @or Du!
zabsdeiUi.'.jGchioloeiilubmat.ri.I6qw3&cg6lno5cizuwr8ii!poj!wieniesieni'y.t!mabid6wlubuz{dz.nno{saj8en€acjipo*alaj4c}chnaz

Pi4dnioo unoq lub kotn6w ehplo tcji *ytonaneso Pz.dnio$ umoBr, umotiwirjqce uzyskun lepeq jakoici .ob6! z&saadzeiie czaru @lizacji i.w.nycji lub koszlth
*ykonywoych Pmc. c) ko.ieaoia e.li&v&ia proj.ktu pzy astosowuiu innych r@wi4an &chniuycvl.hnologicaych ni, wskuue w doklhentacji pojekrow.j lub STwiOR, w

lytu&ji, edyby dosow&ie pEwidzieych rozviaz.n gr@ilo nieerko.ani.m lub widli*]n *ykon..i.n Pradniotu unor}; I 2 2 zmiana sposobu *ykon0ria pEedmiotu umo*r, zlkesu
robot, loktliacji rob6l w sytuacji: 4 odbidneso od pr4jrtych w dokunenucji p@jekrowj lub STMOR v!runk6w s.olo8io.ycb, eeolechnicaych, nydrotosicznych stotkuj lcych
niemoniwoici{ ae.li&vlnia Pu.dmiotu umoB'y pzy dotycncasorych z.lo2diach Ehnologicaych, b) odoiein€ od prajnych w dokumenlacji pmj eklosej lub STWiOR w@nK Ernowe, w
szcz.g6lnoi.iiso'ieii.zinw.nt!r'awychlubbladbie'nwem6tymwnycnobi€h6awtymvy,ltpi€niinateieniebud@yni.$,

urtno2lisilj q luh utrtrdiiajt qkondi. robot na w!rnklch pr@id2idycb w Unowic; c) LooiMotd z.diDwlnir P@dniot umo*y przy asrosoviniu innycn rozwiqzln tshnicznych tlb
Bated.loqch a wdrd! ,a diMy obopi{aj|ego ptawa lub ololicaolci gdpoda@ych, d) loni@.oiC usrie.ia lp@caoici B dokumenlacji y przypadta niemoz.oici u$ntrlE
lprze@oici pEy Dom6y ryldtdni, w szc&g6l.oaci, gdy spz€cm. apisy maja roMy slopien piwwrisrwi, c) aiuy spowodowane *?rowadzeni€m pzd zamawiaj4ceso zmim s
dokuoenbcjipojektow.j'jde|ibliediMydokunent!cjiokaz{silkmi*ae,v'zcag6lnoicizuwi8ina*]6ogijednosleku

I},lqpieni.niumie.zo..gopo6inieci.*pz.dmiarachotr3|onychrob6tigdyich"ako.a.iejestni.2bcd..dopnPidl@.goryko.a'ia@|o!cizan6widiapodswowegqalabe!

przypadku obi.ktyM.j koni@noici nni.jsaia, b4dt nigksdia j€drosl.t pn€ddie*rch i alr.su roh6t zmieiaia podsrawow.eo (nie dogczy am6wi€n doda&o*ycn, kuryln
prz?dmiol ryttr@ poa obieh, nic j6l obhly pzedmiol€m zn6*ieni. awrtym w SIWZ) Z8razenie j€reli konicaoii robor dodadoqych synik, z btad6w tub zmienbr6 Wykoawcx
pnce t!ki. atlnt wyk@a.c pEe Wykonawc? bez dod!&owe8o wynaglldzni.. I I zmiey posrdowien umo*1 dorya4cych odbior6w oru uzyskmia si6oMycb pozwoten, uugodoien ie :

I 3 I Dopusazdn! jes1 4i!n. rpdobu ptzeprowadzonia odbior6w cze.tcio*tch, odbiot koncoB.gq pr6b tub reer6w, w syta.ji, gdy raka nidi ok&e siq koni€cas do prawidl@ej ocqy
nal€itcgo srtonui! pzdniotu m6wienii pzez wylon.wca, w szc*g6lnoici, gdy nituie ul.gni. t chnologia *akonmia posaz.s6lnych rob6! I I 2 Dopusazslna j.r zniea obowiazkdw

wykonNc]innycnniz9yt@di.rob6tbu<lowIbychpopz€zicnrozsz€zqic|ubognnicani.,npw2l.rcsieodn6?acansildouzysloni'odpowiednichd6yzj

zgodl!buz8odni.li,w!yt!a.ji'gdypodnio11E.cihbz!m.Pi.j4cyl,kjc|obowi4zk6wni.*1,kon.|i|ubi.h*'y!onuicmo,!si9wil.zundoj€iii'h6rmog4

wykon.niaUfor,ypHwykonawca'|4zoianawhamonogImi.rzeczowGnnuso$}n0ub€minieP|.lm'cipos4&g6lnychcze3cirnagrodzdh)pole8

"'ykonmi! 
rb6l zmiani. r.mi.u *tkont.ia posczegolnych etap6v lub rob6! zmirnie akr€su rob61 do *lkoei! p poszc*g6lnych €tapach lub zmiani. Eminu tahoici rynag.odaiq w

pr,yp.dkul4'llzmidykchnolo8ii@1iacjirob6l'zmianymal.dal6w,b'.kUdon9puhatdal6w|ub*ysl4Pienisinnejp'rcz

hrmdogmie ecavefin.nsrym jdl nichorliwi, l4 l2Innej aiuy unory maja.ej *dyv n! hlmo.€Im @cryFffnesouy: I 4 2 Oa.eicze.iu zllresu ro6dp@idnmych do

*]konbis w ddyn .t pi. i podrale pl.ntoi.i pzewidzi4q z dany .lap, j*€li zrlrcs rytonmych w rm.ch ctapu rcbA no2e zosrld od.brMy pra zma*i.jlcesq r pozosltc

"i.e.liawe. oboly ni. s{ noriw. do *tko.eit , dDto etlpie z pryayn ni.l.tacych po sronie Wkon.wcyi w r*in pzypad*u dopusdalny jest podnd crlpu na mniejsz. .tapy i

dolonNniepodziabpIa1.o]'ci*1nagodaniazgodni€zzak@smPzednioro*'n.ob6tpuewidzieycnwp@cag6l.yche6p&hmb61l4,3odpowied.ieja

qysqpn.h pEet b doty.zqcej 4iMy t minu *akoneia lt.dmiotu Umorr n! podsL*ic odpoviednio alosowdych okoli%o6ci okellooych w ph I L I 5 Dopuszczdna lcs zDrln.

osob stiercwuych do r.alieji @6ejeni., w odni€si4iu do osab wstM.ych przez Wylonlwc! n! .bpi. psepNsia o udzielenie zfl6wi€ni. publim.go lub zoiana podq*onswmw

I 5 I ZmilDy osb i podniotdw zdolnych do tylonuia a6wi.nia, * przyprdkn zd@eh losowy€h niezl.tnycn od Wykonrwcy, .a uasadnione rysqpi.nie sykonawcx t.5 2 Zmimy obby

P€iniqc.jfui*cj.kido*iikabudoqwsk@ejlo|.rciewp'zyPadku'ytu.cjini.z.]e,n€jodwykonawcyInb'a'qda.iezmawiaj4c.go,je,eliniesywi4njesie

| 5.r Zmian. z itnych uzisad.ionych pEyczyn niz wstene w pkt I 5 l - l 5.2 Zniany w Dkl I 5 L- l 5 3. sa dopusMlne w sytlcji, sdy osoba zd@ujqcc dotych@soEq osbe bldzie

posiidla doiwi.d@nic potwi.rdz.jqa sp.lni€nie warunk6w udzialu w poqpowaniu p@z WykonaKe lub gdy Wykoniw otrzynalby @ najmni.j ql. samo puoh6w E mach x,yEnun

@eny of.n ,,Doiwiadcdic kadry *ykoniwcy ' a doiwiadc&ni. i k*Nlinkacje aQpuj4cej Mby, 6 oeby wsteanej w ofdciei L5 4 Dopusrcalnojest r6miet zmiana podB']/lonlwLn

ugodiiez$3usl l8 umo*r, w 5yturcji, edy Wytonlwq nie dFpo,uj. ju, 6obhi wskhego w oadcie podmiotu, jereli *yLar, i! asrepujrcy podnior spelnia okre6lone w dokunora€h

z.mowienit @.ti udzidu w pos&powuiu, I 5 5 Zmawiajqct ni pieenny Mioset Wkmrwct dopurczi aime pod*r,konaw€y lub rezyghacj. z udndu pod*ykonascy przy r.ctizeji

PEdniotu umoBr Znitta mota naqpio *ylami. po Pu.rbt widiu Dnez Wyko.aw.r o6wiadcdia podwykoiawy o jego Ezy$.cji z udrru w aaliacji Pu edmiotu umo*y oE o br.ku

.os&.n Nobe Wytonrwcy z iytulu rediacji @bd Foroi apl3q, nal*ooici pzyslugujA@j podsrtonaw@6, no2e ule aiani. z p.zyczyn otielryMych, jeili zostani. wlrow.d?ona do

u6owy D.ksd todtiseym p%z Sltony umosy I 6 Pozoslal. zmiur w seeg6lnoSci w zatEsi€ I I -1 5, sposodowm€ ms4pujaqfri okoliczno3ciani: a) sila s,yzsa u.imo2liwiaiaca

*ykoani. Pz.dmiohr nmo*t zgodni. z SlwZ lub post nowienimi umo*1, b) uygnej. prz ZMlwiljqc.go z @liaji eeici Ptzedmiotu uno*y, c) kolizja z deowmydi lub r6Mol.gle

provadzonymip.zain..podniotyinw.*ycj!hi;wlatimpuypadkUzmimyvUmwiezosld1og'aniGzonedodi!nkoni€anychPowoduj1cychunil.niicielub

uddnione okolimoicismi, o korch nowa w d 3 571 Kode*su cy*nnego, e) sdy aislniqe i.na okolimoid pnw. .tonomicd! lub lechnicaa, skulkuj |ca nienozliwoicie *.ykonani! lub

nileryreSo *]koneit uno*r zsodni. z SIWZ lub postanowidiami umo*t, f) aidy Fdldzae do lilaidlcji c4ryislych onylek pisaBkicb i Bchunlo*ych y lre{ci unovy I ? Wszynkie

powyt$ pdtanowienia w puntlach L l - l 6 snowiq kalalog znh., n. kt6E Zorwiajqcy no, *y@i i zgode Nie sLnosiq j.dn@a3.ie zobopiezuia do ETmr€nia rakiej zgody i nie rodzq

,.dn.go tos&ni! w stosunla do Zmawiajaego 2 Zrm.wirjtcy dopu%a zhilnt uyskoS.i wymSrod*.h Wyko.wcy w zaLBie, w jarim zmiany okcilon. w u3| I ptr L I -, o, w

pnyFdtu, gdy niany le m.jr $dyw n! qsotoit *'yni8rodzqia Wyk@lw€y W tatim pzyp.dtu ullrl.ni. miuy *tlotoici sanagrodani4 ndt4pi zsodni. z odpowi.dnio sros@lnynr
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Srodki lIdac. ochroni. inford.cji o chMlt"z' Doufrvn

l\.6,2rT.rminskhdrni.of.rr ltrbqnio'[6s o dopuvdeni'do udztrlu h potqposrniu:
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osclaudzielajqopelnon@nictwbylaupowmlonadorepr*ento*aniawykonawcowwd&ieudnehiape]nonanid'a(coho,iaPyt@dwsaze86|noicipluzllacz.ni.odpBuz
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pon!i..dzni|3P€lDiUiaPar,l6wud2iihwposQpomniuoEbrakupodsl.w*1klu@ia'korzys1azpGiada'ycbo.w]id@enIUbdokUmentow,oileseoneakf'lne?'.Ieliwykoi.wc!Da

5icdnb9lubsicjsedieszk!iiaPoat.rtoriuoRaczyPospoh.jPohl.i.j'zdiasldoI(amcit6qoh6rchnowwpktII4)(

od,aJal.o'ci8ospodeacj'j.2e|iodabiep%pisy*ynagaj4*pisudorj.sfulubewid€ncji).sti!dadolommlubdokunotyq'stawionewk''ju'wkt6ryh*7to.awcan.siedzb9|Ub

mi.js*di.szkMiapoiwierdaj{eod'wi€d'io''enieotvanojegolikwid'cjisinieosldmonpadlo!ci.?l.Dolomenty'oIrr6rychmowawptt?'po*j.nybyi

ni, 6 ni4ia.y pEed uplyw.m l.minu skladdia ofen. ? 2. I.eli w kaju, w k16ryn *,konawo m! d.dtbe lub miej$e zmiwk!.jr lub mi€j se ai.szkeia m. osob!, kl6rcj dotunent
dotvczx nie Bfdajc aia dokumcnt6{ o klorych mows w pkt 7 z64puj! sia jc dokuh€nt m z.liedjecym odpowiennio oiwiadadic *ykonawcy, ze wsttui€n osoby albo os6b up!trwbio.ych

doj.goep@it'cji'luboiwhdqeonosob',ktoejdokUm€n1mi'1doryczyd.,o'oncpe.dnot.liUsz.m|ubpz€dorAanen!dotym.adnin$acyjnynalboorai

hb 8olpodsrz.go wl.ici*yh & wzgledu ns siedrbe lub nGj $e zdi*zleia *ltona*cy lub niej!@ mieszkdia j osohy. Zrpisy ptr ?.I srosj. si9 s. Zdawi0jacy uniew!2ni

pGllpowanie w pnypadkach okr.ilonych w !n 93 usl I usla*] Pzp. Zma*iaj4cy moz uniewdnia posllpoumie r6Mier w peypadku okreSlonyh w arl 93 ust. I a usllsy pzp

ZALACZNIK I- INFORMACJE DOTYCZACE OFtrRT CZESCIOWYCH

Ct6a nr: I Nrw.: Scierka rowsowa o.d chodnik wzdlur ul W@claBkiej

|)Kr6rtiopnpE.dniotutrm6*i.ait(rEltait,nkr,t.l2dititdiatJ61@,usltghbbhdtntdNlttEhtuholEibktz,rntmhMhiaietnasah)twpnyp.dk!p*ra.rsrs,

or&.hodnik wzdhD ul. w.oclawskiejinnow.cyjn.go -okrcil.ni. zrpolz.boMft nr irnow.cyjny produkt, urlusi hb roDory

2) wrpaltry Sf owrik ZrB6*i.i(CPyr, 45233 720 -1,

3) Wrrioii .ztici rrndwi.oi{.i.li rtnrwitjlcy podrj. infornrcj. o w.rio3.i..n6si.nit)l

,l) Cr.! tnlnir luD t.rnin*rkonrni.:

d,n akodcrenii 2O2Gl2-15

t0,00

ryaancF powyrej 60 miesiecl

6) INFORMACJE DODATKOWE:Doddlowe kody CPv zgodnie z pkl II t) Ogrosz.rh

Czda nr: 2 Nuw. Budowi br*ujqcdso odcinkr sci.zki rowdowj szdluz ul ,b! Olb4chr! w kictuilo sbcji m.rr

I) Krdrki oPit pE.dniot! t.{ 6,i.ni. (vieltuit, tahes, ndtdj i ilolt d6tue, us glub tktt hu.kNlzttth lub oinilenie tqoiakt@ia i r/ud!@i,) r w pryDrdku p.rtn.Btw.
inoos.(yjn.ao-oknd|.ni.'.po(z.bow.ti.ntinnolr.yj!yploduLt!utluga|ubrbotybudow|tn.:BU{to$bnloj{4goodci

2) wldf .y Slorrif . Zrm6wi.n(CFy) | 452tt220 -1,

3) wr oif odci zrn6wi.ni.{j.t.ri 
"nNioj4cy 

podrj. inforhr.j. o wtnorci z.o6wi.nir):

4) Cz$ tfl.ni lub t roin ryLon.nir:

dala zkonedia: 2020- l2-15

iw.mcja po*ltej 60 mi.siacJ

6) INFORMIC'E DODATKOWE:D.da1kow€ kody CPv zsodni. z pkr rr 5) Ogtosz.ni!

Crdd rr: I Nwrr Budowr rond. oa llEyrowaniu ul Spi3alt/Sosnkowsktego1cgulski.j

I ) Krdrli opit pz.dmioitr t.o 6ti.n'| (vielkoii, zalrc!, RtIzaJ i iloit .t^tiN, wlug lub tuMt hu.nNbrEh tub o*nlbde ztpddebM@ja i y',ogan, t * pryprdku p.Il..nrv.
innoe.cvjtr.go _okr.Jl.oi. zrPotE.bow.rir r. in.owr.yiny produtt, u rgt lub roboty budo*l!@:Budowa bnd! h. srrazowliiu ut spisaka,/SosnkowskiegoeeSulski.j

2) w!p,6f ny Sfo*nit Zrn6ri.nlcPvlt 452J322o-7,

r) w.rloaa ..$ci zrn6wi.nit(i.i.li zlbrwirj{.y po.t!j. infornrcj. o wr.toici zrn6*icnia);
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4) Cz$ tflrtri. lub LrDin rykontri.:

dara zkonczedia 2020-12_l 5

5) (ry(.ril o@ny or..t:

https:/,/bzp.uzp. gov.pl/ZP400PodgtadOpublikowanego.aspx?i'

,wirdcj. porytei 60 m'e$lcJ

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dodalkowe hodv CPV zgodnie z pkt II 5) Oglosz'nia

c7$i n':4 Nusr: Prelndulrca I ftn.u'kd n.lona ib'7p'c"nr

r) rc6tki opi! pn .tnioru z.n 6*r.ni, (ei.!*ait, tal!.s, todbj j jk\ft nost@, uslut lub nbot b&l'!@tth tuh oheilenie zdpontebdhia i vttugu) , e pavp''ttu ptrrrcntt

innowrcyjn.So.okr.Sl.ni.npotn.bo*rdrfuinnor.cyj.yp.odukr'ushg!|ubroboryhosl.tr.:Pi*naulicaFsncuska-nelonaibdpi€czna

2) wrp6fny srownik Z!n6wi.n(Ct\1: 452332Xo-7

3) wrrtola serci zrd6*i.dr0a.li,rmrwi.jtcv pod.j. inlornftj.o*'rtoi'izti6ti'dr):

4) Cn! rdrnir lub t..nit vylonrnir:

dara zikon.zoia: 2020 l2_t5

O Kryr.rid e.ny otcrl:

50,00

l*a@cja po*y2ej 60 niee9cl

6) TNFORMACJE DODATKOwf,:Dodatkowc kodv CPv z8od.i. z 9k tr 5) Osl@enia

l0z l0 23.07 .2020, 13.44


